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1. IDENTIFIKÁCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej aj „OP ZaSI“) je referenčný dokument, na 

základe ktorého je v programovom období 2007 – 2013 poskytovaná podpora v oblasti rozvoja ľudských 

zdrojov, zvyšovania zamestnanosti, zvyšovania sociálnej inklúzie a budovania kapacít. 

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia č. CCI2007SK05UPO002 bol: 

1. schválený rozhodnutím Komisie č. K(2007) 5333 z 26.10.2007;  

2. zmenený a doplnený rozhodnutím Komisie č. C(2012) 861 z 10.2. 2012;  

3. zmenený a doplnený rozhodnutím Komisie č. C(2012) 6548 z 19.9. 2012; 

 

Hlavnými cieľmi OP ZaSI sú: 

Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a zniţovanie nezamestnanosti 

Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených osôb a podpora 

zosúladenia rodinného a pracovného ţivota 

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky  

 

 

 

 

 

 

 

OPERAČNÝ 

PROGRAM 

Príslušný cieľ:  

Konvergencia 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

Príslušná oprávnená oblasť: 

Definovanie oblasti podľa NUTS II  

Pre ESF:    NUTS II – Západné Slovensko 

                  NUTS II – Stredné Slovensko 

                  NUTS II – Východné Slovensko 

                  NUTS II – Bratislavský kraj  

Programové obdobie: 2007 - 2013 

Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK05UPO002 

Názov operačného programu: Operačný program Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

O VYKONÁVANÍ 

OPERAČNÉHO 

PROGRAMU 

Vykazovaný rok: 2012 

Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom: 11.6.2013 

 



 
VS OP ZaSI 2012, verzia 19.9.2013 

 

5 

 

 

Prioritné osi s vymedzením finančnej alokácie z ESF za EU zdroje  
v % 

 

Prioritná os 1 –  Podpora rastu zamestnanosti  (ESF) 

Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie (ESF) 

Prioritná os 3 - Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a 

budovanie kapacít v BSK  (ESF) 

Prioritná os 4 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality 

verejnej správy (ESF) 

Prioritná os 5 – Technická pomoc (ESF) 

 

RO: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „MPSVR SR“) je v zmysle Uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 832 zo dňa 08.10.2006 riadiacim orgánom pre OP ZaSI (ďalej „aj RO pre OP 

ZaSI“). 

Riadiaci orgán implementuje národné a pilotné projekty, ktoré sú realizované prostredníctvom priameho 

vyzvania na predloţenie Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŢoNFP“) na národný/pilotný 

projekt (ďalej „vyzvanie“). Webové sídlo  RO pre OP ZaSI je www.esf.gov.sk. 

 

SORO: 

Sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej aj „SORO“) pod riadiacim orgánom boli Uznesením vlády SR č. 

1023 zo dňa 06.12.2006 určené: 

 Fond sociálneho rozvoja; 

 Sociálna implementačná agentúra. 

 

Fond sociálneho rozvoja (ďalej aj „FSR“)  

MPSVR SR ako RO pre OP ZaSI uzatvorilo dňa 02.11.2007 s Fondom sociálneho rozvoja Splnomocnenie o 

delegovaní právomocí.  

Dňa 30.10.2009 bol podpísaný Dodatok č. 1 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia 

o delegovaní právomocí RO,  

Dodatok č. 2 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO bol 

podpísaný dňa 22.2.2012. 

FSR realizuje dopytovo – orientované projekty v oblasti sociálnej inklúzie prostredníctvom výziev na 

predkladanie projektov, od roku 2012 realizuje aj národný projekt. Webové sídlo FSR je www.fsr.gov.sk. 

 

Sociálna implementačná agentúra (ďalej aj „SIA“) MPSVR SR ako RO pre OP ZaSI uzatvorilo dňa 

02.11.2007 so Sociálnou implementačnou agentúrou Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO. Dodatky 

boli 4: 

Obdobie oprávnenosti:  

01.01.2007 –31.12.2015 

Územná koncentrácia príspevkov: 

Cieľ Konvergencia  

(Západné, východné a stredné Slovensko) – 

923 mil. EUR 

 

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť  

(Bratislavský samosprávny kraj) – viac ako 

17 mil. EUR. 

Finančná alokácia: 

Z ESF je na realizáciu aktivít OP ZaSI na 

roky 2007 – 2013 vyčlenených viac ako 

941 mil. EUR. 

Realizáciu zabezpečujú inštitúcie: 
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR ako riadiaci orgán pre OP ZaSI 

- Fond sociálneho rozvoja ako 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim 

orgánom 

- Sociálna implementačná agentúra ako 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim 

orgánom 

 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
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Dodatok č. 1 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO zo 4.8.2008; 

Dodatok č. 2 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO zo dňa 

30.10.2008; 

Dodatok č. 3 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO z 31.3.2009; 

Dodatok č. 4 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO z 5.12.2009. 

  

SIA realizuje dopytovo – orientované projekty a projekty medzirezortnej spolupráce. Webové sídlo SIA je 

www.sia.gov.sk. 

 

Aktivity medzirezortnej spolupráce vychádzajú z moţností a poţiadaviek stanovených pre finančnú pomoc 

zo štrukturálnych fondov v intenciách legislatívy EÚ a SR a vzhľadom na spoločné oblasti prieniku zvyšujú 

a kombinujú moţnosti pre ţiadateľov o nenávratný finančný príspevok. 

Základnými princípmi medzirezortnej spolupráce sú (tzv. „3K“):  

 koordinácia aktivít oboch riadiacich orgánov a ich zodpovedajúcich sprostredkovateľských 

orgánov,  

 komplementarita aktivít v rámci vymedzených opatrení OP KaHR a OP ZaSI a  

 komplexnosť projektov realizovaných v rámci medzirezortnej spolupráce, pričom však finančné 

riadenie projektov bude realizované oddelene z ESF (OP ZaSI) a ERDF (OP KaHR).  

Na dosiahnutie cieľov medzirezortnej spolupráce budú realizované tzv. systémové integrované projekty 

(ďalej len „SIP“). SIP sú realizované v súlade s princípom 3K a ich princípom je to, ţe predkladaná ţiadosť 

o NFP obsahuje dva projekty, ktoré vzájomnou komplementaritou realizácie svojich aktivít napĺňajú ciele 

ako OP KaHR, tak aj OP ZaSI, čím sa umoţňuje ţiadateľom o NFP vyuţiť dva fondy na dosiahnutie aktivít 

a zjednodušuje tým jeho postavenie v procese implementácie.  

 

V rámci SIA ide o výzvy s kódovým označením:DOP2008-SIP001, DOP2009-SIP004 a DOP2010-SIP005. 
 

2. PREHĽAD  REALIZÁCIE 

 

Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť informácie o fyzickom a finančnom pokroku v implementácii 

operačného programu ako celku s dôrazom na rok 2012. 

 

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Situácia na trhu práce v roku 2012 na Slovensku 
 

Vývoj ekonomiky je determinantom vývoja na trhu práce. Ekonomika SR si v roku 2012 udrţala 

prorastovú tendenciu, keď reálny HDP sa zvýšil oproti roku 2011 o 2 %. Zdrojom rastu z hľadiska pouţitia 

bol výlučne zahraničný dopyt, ktorý v priemere za rok dosiahol medziročný rast o 8,6 % v stálych cenách. 

V pomalšej dynamike zahraničného dopytu sa oproti predchádzajúcim rokom premietla zhoršujúca sa 

ekonomická aktivita hlavných obchodných partnerov SR, čo bolo viditeľné aj v pomalšom raste vývozu 

tovarov a sluţieb v závere roka 2012 

Vývoj trhu práce bol poznamenaný spomaľujúcou sa ekonomickou aktivitou, čo sa premietlo vo veľmi 

miernom raste zamestnanosti podľa metodiky ESA 95 (medziročne  o 0,1 %). Miera nezamestnanosti podľa 

VZPS sa zvýšila o 0,4 p. b. na 14%.  

 

V priemere za rok 2012 sa celkový počet pracujúcich osôb podľa VZPS v porovnaní s rokom 2011 zvýšil 

o 0,6 % na 2 329 tis. osôb.  

 

Počet voľných pracovných miest v hospodárstve SR klesol. V 4. štvrťroku 2012 bolo v hospodárstve SR k 

dispozícii v priemere 13 289 voľných pracovných miest. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 ich počet 

klesol o 1,3 % (o 170 miest). V absolútnom vyjadrení najviac voľných pracovných miest ubudlo v obchode, 

http://www.sia.gov.sk/
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v priemyselnej výrobe, zdravotníctve a sociálnej pomoci, činnostiach v oblasti nehnuteľností, ubytovacích 

a stravovacích sluţbách. 

 

Ako vyplýva z priemerných ročných čistých prítokov do evidencie UoZ v rokoch 2011 a 2012, 

priemerný rast nezamestnanosti sa v roku 2012 spomalil (v roku 2011 priemerne mesačne zostalo 

v evidencii UoZ o 1 549 UoZ viac ako v predchádzajúcom mesiaci, kým v roku 2012 o 121 UoZ ako 

v predchádzajúcom mesiaci). V roku 2012 bolo v SR priemerne evidovaných 405 889 UoZ, pričom v 

porovnaní s rokom 2011 ich počet vzrástol o 16 625 osôb, t. j. o 4,27 %. Ku koncu januára 2013 bolo 

v evidencii úradov PSVR 435 438 UoZ.  

 

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za rok 2012 úroveň 13,59 %, čo v porovnaní 

s rokom 2011 predstavuje medziročný nárast o 0,43 p. b. (v roku 2011 miera evidovanej nezamestnanosti 

dosiahla priemernú úroveň 13,16 %). Z regionálneho hľadiska za rok 2012 najvyššia úroveň priemernej 

miery evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji (19,6 %) a najniţšia 

v Bratislavskom kraji (5,37 %). Ku koncu januára 2013 bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 

14,71 %. 

 

Celkové zdroje pracovných síl vzrástli. V roku 2012 celkové zdroje pracovných síl podľa VZPS 

(pracujúci plus nezamestnaní plus študujúci vo veku 15+) v SR v  porovnaní s rokom 2011 vzrástli o 3,0 tis. 

osôb na 3 201,9 tis. osôb. Na celkovom rozsahu zdrojov pracovných síl v roku 2012 sa 72,7 % podieľali 

pracujúci, 11,8 % nezamestnané osoby a 15,5 % študujúce osoby vo veku 15 a viac rokov. Medziročný rast 

zdrojov pracovných síl v  SR v roku 2012 bol ovplyvnený výlučne rastom ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva o 26,5 tis. osôb. 

 

V roku 2012 bolo v evidencii UoZ v priemere 216 978 dlhodobo nezamestnaných osôb. Podiel dlhodobo 

nezamestnaných osôb na celkovom počte UoZ v roku 2012 predstavoval v priemere 53,46 %. 

Z celkového počtu UoZ nad 12 mesiacov bolo v roku 2012 v priemere na Slovensku najviac UoZ vo 

vekovej kategórii od 50 - 54 rokov – 27 797 osôb (14,03 %). Druhou najpočetnejšou skupinou boli UoZ 

vo vekovej skupine od 45 do 49 rokov a táto skupina tvorila podiel 12,98 % zo všetkých UoZ nad 12 

mesiacov (25 705 osôb). Z hľadiska vzdelania sa najviac na dlhodobej nezamestnanosti podieľali UoZ so 

základným vzdelaním a bez vzdelania.  

  

V roku 2012 bolo v evidencii v priemere 11 621 občanov so zdravotným postihnutím a ich počet 

medziročne poklesol o 776. Podiel UoZ so zdravotným postihnutím na celkovom počte UoZ v roku 2012 

predstavoval 2,86 %. 

 

Implementácia OP ZaSI v roku 2012 

 

V roku 2012 pokračoval proces implementácie programu formou realizácie zazmluvnených projektov,  

vyhlasovaním výziev na dopytovo – orientované projekty a novými písomnými vyzvaniami na predloţenie 

ŢoNFP na národné projekty. 

Bliţšie informácie ohľadom realizácie zazmluvnených projektov, vyhlásených výziev na dopytovo – 

orientované projekty a písomné vyzvania k národným projektom sú popísané v jednotlivých kapitolách 

výročnej správy. 

 

RO v roku 2012 vyhlásil 17 vyzvaní na NP, v celkovom objeme 169 439 575,18 EUR. Zazmluvnených bolo 

16 národných projektov, následne ale pre chybu v nastavení bol jeden z nich mimoriadne ukončený a 

prepracovaný, celková zazmluvnená suma je teda 144 161 829,15 EUR. Zároveň boli ukončené procedúry 

súvisiace s deviatimi vyzvaniami z roku 2011, s celkovou alokáciou 3 772 337,23 EUR, a došlo k podpisu 

deviatich  národných projektov v hodnote 3 679 955,94 EUR. 

 

FSR v roku 2012 vyhlásil 2 výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP a naďalej prebiehalo zazmluvňovanie 

projektov z výziev vyhlásených v roku 2010 a 2011. Spolu v roku 2012 začalo realizovať projekty 44 

prijímateľov, z ktorých 10 projekt následne mimoriadne ukončilo z dôvodu ich vstupu do národného 

projektu Terénna sociálna práca v obciach. 
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Vzhľadom na pokročilosť programového obdobia povaţuje FSR čerpanie a kontrahovanie za nedostatočné. 

Ako základný problém nedostatočného kontrahovania vidíme nedostatočný záujem o zapojenie sa do 

vyhlásených výziev. Na základe komunikácie s prijímateľmi, ţiadateľmi a s potenciálnymi ţiadateľmi 

pramení tento nezáujem pravdepodobne najmä z nedostatku zdrojov na spolufinancovanie projektu, z 

nadmernej administratívnej náročnosti pri implementácii projektov, z neistoty prijímateľov, ţe im nebudú 

výdavky uznané ako oprávnené (resp., ţe im budú dodatočne označené za neoprávnené po ich vynaloţení a 

prípadne aj schválení zo strany SORO) a z neustálych zmien pravidiel implementácie. 

Ako pozitívnu zmenu z pohľadu kontrahovania vníma FSR moţnosť vytvorenia tzv. „zásobníka projektov“ 

(novela zákona č. 528/2008 Z.z.). 

 

FSR sa podarilo vo väčšine prípadov priblíţiť k dodrţiavaniu lehôt pri spracúvaní ţiadostí o platbu. 

Výnimku tvoria tzv. „problémové“ ţiadosti o platbu, kde nie je moţné ţiadosť o platbu spracovať (napr. pri 

záverečných ŢoP z dôvodu, ţe je potrebné najskôr finančne vysporiadať ţiadosti o vrátenie finančných 

prostriedkov (v období závislom od prijímateľa poskytovateľovi neplynie lehota na spracovanie platby, ale 

celkový čas z pohľadu prijímateľa sa predlţuje); alebo ak FSR zabezpečuje posúdenie predloţených analýz, 

štúdií a pod. čo si vyţaduje dodatočný časový priestor atď.). RO počíta do budúcnosti so zavedením termínu 

na posúdenie kvality analýzy, pre komplikovanosť procedúry do 6 mesiacov (viď. aj str. 30). 

 

SIA v roku 2012 vyhlásia 1 výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP a pokračovala v implementácii 

zazmluvnených projektov. V priebehu roku 2012 nebola uzatvorená ţiadna nová zmluva o NFP 

prostredníctvom Sociálnej implementačnej agentúry. Čerpanie zazmluvnených projektov kopíruje 

štandardnú nábehovú krivku čerpania.  

V roku 2012 pokračoval trend vyššieho krátenia výdavkov v predloţených ŢoP z dôvodu aplikácie 

„limitov“ školiacich aktivít podľa aktuálnej verzie usmernenia N3/2007. Evidovali sme tieţ zvýšenie počtu 

mimoriadne ukončených projektov, prevaţne v dôsledku ukončenia Zmluvného vzťahu dohodou oboch 

strán, resp. odstúpením zo strany poskytovateľa.  

Existuje viacero dôvodov, ktoré tento stav zapríčinili, uvádzame nasledovné: 

1.) je to dôsledok aplikácie metodického usmernenia RO N3/2007 (aktualizácia pre uplatnenie limít 

viedla k odstúpeniam najčastejšie zo strany prijímateľov); 

2.) opakované neschválenie predloţenej dokumentácie k VO zo strany prijímateľov; 

3.) dôslednejšia kontrola obsahu projektových spisov, resp. projektov zo strany SIA so zameraním na 

overovanie cieľovej skupiny, realizácie aktivít projektu počas ich výkonu (vzdelávacie aktivity) 

a pod.; 

4.) neodôvodnené - jednostranné odstúpenia zo strany prijímateľov. 

 

Sociálna implementačná agentúra na podporu zvýšenia čerpania stanovila akčné plány, kde sa podarilo vo 

významnej miere zredukovať počet ŢoP, ktoré boli výrazne po termíne na vykonanie administratívnej 

kontroly. Taktieţ sa podarilo zrealizovať ku koncu roka informačné semináre, s cieľom informovať 

prijímateľov o zmenách a aktualizáciách riadiacej dokumentácie, ako aj o správnom postupe pri predkladaní 

ŢoP. 

 

Pri celkovom posudzovaní pokroku implementácie vyjadreného formou monitorovacích ukazovateľov je 

potrebné konštatovať skutočnosť, ţe vo fáze programovania prevládal optimistický pohľad do budúcna a  

nezohľadnenie neočakávaných radikálnych makroekonomických zmien. 

Sklz a v niektorých prípadoch aţ pokles vykazovaných ukazovateľov súvisí so spätným prehodnocovaním 

kvality projektov, s masívnym prechodom  z dopytových projektov na národný projekt v oblasti terénnej 

sociálnej práce, a tieţ so zistením nesprávneho vykazovania ukazovateľov v národnom projekte ÚPSVR.  

 

Riadiaci orgán pokračoval aj v roku 2012 v uplatňovaní ex-ante finančnej opravy, ktorú RO prijal 

v nadväznosti na výsledky auditu EK vykonaného v roku 2010 (audit č. A-Rep 2010-1234). 

 

V sledovanom období môţeme odpočtovať, ţe väčšina opatrení a zmien bola úspešne zavedená do praxe 

s tým, ţe aj počas celého roku 2012 neustále prebiehali zmeny za účelom zabezpečenia 

rýchlejšieho, plynulejšieho a efektívnejšieho čerpania finančných prostriedkov (zavedenie jasných pravidiel 

pre posudzovanie efektívnosti a hospodárnosti výdavkov, príprava zjednodušovaní v administrácii 

projektov), ako aj zvýšenia transparentnosti OP ZaSI.  
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Samotné zavedenie pravidiel súviselo s prijatím metodiky posudzovania oprávnenosti výdavkov v 

pôvodnom  pokyne GRS č. 2/2010 z účinnosťou od 15.6.2010, ktoré bolo neskôr pretransformované do 

usmernenia RO č. N3/2007 a jeho aktualizácií. 

V roku 2012 bolo aplikované zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sadzby nepriamych 

výdavkov pre projekty APTP realizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny po doručení 

schvaľovacieho listu z EK a FSR pripravoval návrh zjednodušeného vykazovania výdavkov formou 

štandardnej stupnice jednotkových výdavkov pre „Národný projekt Komunitné centrá“. 

 

Významnou zmenou v sledovanom období boli dve zrealizované realokácie a revízie OP ZaSI:  

- prvá revízia sa týkala realokácie 8 843 294,- EUR (EU a ŠR) z opatrenia  4.2 do opatrenia 5.1; 

- druhá revízia sa týkala týchto presunov: 

o vnútorná realokácia 19 700 000 EUR  (16 745 000 EUR za prostriedky EÚ a 2 955 000 EUR 

za prostriedky ŠR)  

18 200 000 EUR z opatrenia 4.1 do opatrenia 1.1  (15 470 000 EUR za EÚ a 2 730 000 EUR za 

ŠR zdroje) 

a 1 500 000 EUR z opatrenia 4.1 do opatrenia 5.1  (1 275 000 EUR za EÚ a 225 000 EUR za ŠR 

zdroje)  

o a vonkajšia realokácia 70 000 000 EUR ( 59 500 000 EUR za prostriedky EÚ a 10 500 000 

EUR za prostriedky ŠR) z OP Vzdelávanie (MŠVVaŠ SR) do opatrenia 1.1 záväzku roku 2012 - 

schválená EK v septembri 2012   
 

Podrobnejšie informácie ohľadom zmien, ako aj o dosiahnutom výsledku sú bliţšie popísané v jednotlivých 

kapitolách výročnej správy. 

 

V období február - júl 2012 bol podľa plánu na rok 2012 vykonaný orgánom auditu (Ministerstvo financií 

SR) a spolupracujúcimi orgánmi (MPSVR SR, SFK BA a externou audítorskou spoločnosťou KPMG 

Slovensko, s.r.o.) vládny audit č. A449.  

 

Audit A308 bol vykonaný ako doplnková vzorka v období január 2010 – marec 2012 s cieľom získania 

uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému pre OP ZaSI a za účelom získania uistenia 

o správnosti a oprávnenosti pouţitia finančných prostriedkov poskytnutých z OP ZaSI a štátneho rozpočtu 

SR na spolufinancovanie sociálnych podnikov. 

 

V 2. polroku 2012 bol vykonávaný systémový audit č. A467, ktorý nebol k 31.12.2012 ukončený.  

 

V dňoch 29.10. – 31.10.2012 a 13.11. – 16.11.2012 sa uskutočnil audit EK č. A-Rep 2012-1516, účelom 

ktorého bolo overiť stupeň účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci OP ZaSI, identifikovať 

slabé miesta v riadiacich a kontrolných systémoch, posúdiť vhodnosť interných kontrol v auditovanom 

subjekte a preveriť vzťah medzi cieľmi a internými kontrolami z hľadiska zabezpečenia prevencie, 

odhaľovania a odstraňovania nedostatkov, nezrovnalostí a pokusov o podvod. Podrobnosti k jednotlivým 

auditom sú uvedené v časti 2.1.4. Finančná kontrola a audit.   

 

2.1.1.  Stav fyzického pokroku operačného programu od začiatku implementácie 

 

Ciele Operačného programu 

Riadiacim orgánom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len OP ZaSI) je 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančný príspevok Európskeho 

spoločenstva na tento operačný program je 881 801 578 EUR. Európskou Komisiou bol schválený dňa 

26.10.2007 a nadväzuje na globálny cieľ NSRR „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a 

výkonnosť regiónov a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.“  

Prostredníctvom aktivít OP ZaSI sa podporuje dosiahnutie cieľa strategickej priority Ľudské zdroje a to 

„Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie 

sociálnej inklúzie rizikových skupín“.  

http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1
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Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia definuje ciele a nástroje, ktoré sú spolufinancované zo 

zdrojov Európskeho sociálneho fondu, verejných zdrojov SR a súkromných zdrojov na území cieľov 

Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť v období rokov 2007-2013.  

 

Globálny cieľ operačného programu priamo reaguje na päť základných kľúčových disparít definovaných 

v NSRR 2007 – 2013 v oblasti Ľudské zdroje a vzdelávanie, Konkrétne ide o nízky podiel výdavkov na 

rozvoj ľudských zdrojov na HDP, vysoká miera nezamestnanosti, vysoký podiel rizikových skupín na 

celkovej nezamestnanosti a nízka miera zamestnanosti, nízka mobilita a flexibilita pracovnej sily, 

nedostatočná vzdelanostná úroveň marginalizovaných rómskych komunít, relatívne vysoká miera rizika 

chudoby a sociálneho vylúčenia predovšetkým rizikových skupín s dôrazom na marginalizovanú rómsku 

komunitu.  

 

V nadväznosti na analýzu trhu práce bol globálny cieľ Operačného programu ZaSI  definovaný ako „Rast 

zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít“, ktorý má ambíciu priblíţiť 

sa k dosiahnutiu rovnováhy na trhu. Rovnováha na trhu práce je dosiahnutá pri plnej zamestnanosti 

(prirodzená nezamestnanosť) ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Táto rovnováha nastáva vtedy, keď sú 

pracovné miesta vytvorené na trhu práce obsadené ekonomicky aktívnym obyvateľstvom.  

 

Na globálny cieľ nadväzujú v OP ZaSI hlavné ciele:  

1. Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a zniţovanie nezamestnanosti 

2. Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora 

zosúladenia rodinného a pracovného ţivota  

3. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky.  

 

Plnenie cieľov OP ZaSI prostredníctvom výziev a vyzvaní 

 

Stratégia OP ZaSI pre programové obdobie 2007-2013 vychádzala z výrazne odlišných ekonomických 

predpokladov, ako je aktuálna situácia. Veľmi ambiciózny cieľ OP ZaSI definovaný ako „Rast 

zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít“, ktorý má ambíciu priblíţiť 

sa k dosiahnutiu rovnováhy na trhu. Rovnováha na trhu práce je dosiahnutá pri plnej zamestnanosti 

(prirodzená nezamestnanosť) ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Táto rovnováha nastáva vtedy, keď sú 

pracovné miesta vytvorené na trhu práce obsadené ekonomicky aktívnym obyvateľstvom. 

 

Tento cieľ bol definovaný v čase konjunktúry, kedy  globálnu hospodársku krízu nikto nepredpokladal. 

Vďaka finančným prostriedkom z ESF sa v čase krízy síce nepodarilo zníţiť mieru rizika chudoby, ale 

podarilo sa ju stabilizovať na úrovni cca 13% v roku 2012. OP ZaSI sa snaţí umoţniť nezamestnaným 

osobám vstup, resp. návrat na trh práce ako hlavného prostriedku na zlepšenie ich sociálnej situácie 

a zníţenie miery rizika chudoby. Efektívnosť a účinnosť podporovaných intervencií zniţuje stav 

nezamestnaných na trhu práce, kde je však minimálna ponuka voľných pracovných miest.  

 

Miera dlhodobej nezamestnanosti v SR v roku 2012 dosiahla hodnotu 9,4 %. EK povaţuje dlhodobú 

nezamestnanosť za jeden z kľúčových problémov SR, podobne ako nezamestnanosť mladých ľudí do 29 

rokov. Na riešenie mladých boli v roku 2012 alokované pre OP ZaSI dodatočné prostriedky z Operačného 

programu Vzdelávanie. Revízie operačných programov tak priamo reagovali na nepriaznivé dopady 

globálnej hospodárskej krízy. Revízia OP ZaSI nepredstavuje zmenu priorít ani stratégie operačného 

programu. V súčasnosti sa realizuje  národný projekt na zvýšenie zamestnanosti mladých do 29 rokov, kde 

predpokladáme vytvorenie 9123 pracovných miest. Projekt sa začal realizovať v novembri 2012 a do konca 

mája 2013 sa podporilo vytvorenie 6855 pracovných miest.  Najviac pracovných miest bolo vytvorených 

v rámci mikro podnikov – 4573 pracovných miest. Malé podniky vytvorili 1326 pracovných miest, stredné 

podniky 498 pracovných miest, veľké podniky 266 pracovných miest a neziskové organizácie 192 

pracovných miest.  V súčasnosti sa na Úradoch práce SVR SR eviduje ďalších 695 ţiadostí o poskytnutie 

príspevkov na podporu vytvorenia 1812 pracovných miest. 

 

V rámci projektov financovaných z ESF bolo vytvorených vyše 56 tis. pracovných miest. Predmetné 

pracovné miesta súvisia predovšetkým s realizáciu aktívnych opatrení trhu práce a predstavujú podporované 
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pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, udrţanie zamestnancov s nízkymi 

mzdami v zamestnaní, zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

prostredníctvom sociálnych podnikov, zvýšenie motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových, ale i 

udrţanie existujúcich pracovných miest, zvýšenie zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie 

prostredníctvom poskytovania príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na presťahovanie za prácou, 

ale aj podporou uchádzačov o zamestnanie na trhu práce. 

 

K 31.12.2012 bolo v rámci OP ZaSI podporených 1 607 projektov, v celkovej výške NFP 1 104 466 978,83 

EUR, za EU zdroje v sume 940 656 892,10 EUR (vrátane projektov Technickej pomoci a mimoriadne 

ukončených projektov). Po odrátaní mimoriadne ukončených projektov je to 1347 projektov v celkovej 

výške NFP 967 040 753,43 EUR.  

 

Z celkového počtu projektov bolo zazmluvnených 112 národných projektov v celkovej kontrahovanej sume 

NFP 831 706 199,89 EUR, po odrátaní mimoriadne ukončených je to 79 projektov so zazmluvneným NFP 

v hodnote 750 160 966,89 EUR. 

 

K 31.12.2012 bolo celkovo vyhlásených 38 výziev na dopytovo – orientované projekty ( 17 výziev SIA, 21 

výziev FSR, pričom výzva OP ZaSI- FSR-2010/2.1/03 bola zrušená, jej údaje sa neobjavujú vo výstupoch 

z ITMS a tu nie je započítaná) a 109 písomných vyzvaní k národným projektom. 

 

Projektov Technickej pomoci bolo 46 zazmluvnených v celkovej kontrahovanej sume 37 206 523,11EUR 

(43 zazmluvnených v sume NFP 37 100 056,53 EUR po odrátaní mimoriadne ukončených projektov). 

 

Mimoriadne ukončených projektov k 31.12.2012 bolo 260, v objeme zazmluvneného NFP 137 426 225,40 

EUR. 

 

V prípade deviatich projektov bol k existujúcemu projektu vytvorený následník (zmena kompetencií 

štátnych inštitúcií, zlúčenie spoločností, nesprávne zaradenie do štruktúry OP ZaSI). Do vykazovania 

výsledkov bol uvádzaný len následnícky projekt (tj. bolo vylúčené opakované započítanie projektu). 

 

Čerpanie za EU zdroje k 31.12.2012 bolo 466 575 178,13 EUR, čo predstavuje 49,57 % z celkovej 

upravenej alokácie na program. 

 

Plnenie hlavných cieľov pre dosiahnutie globálneho cieľa OP ZaSI: 

 

1. Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a zniţovanie nezamestnanosti 
 

Ťaţiskové aktivity OP ZaSI boli zamerané na napĺňanie hlavného cieľa Zvyšovanie zamestnanosti a 

adaptability a zniţovanie nezamestnanosti, pričom bolo potrebné sa orientovať najmä na riešenie 

problémov dopadov globálnej hospodárskej krízy na Slovensku, a to kontinuálnou podporou tvorby 

pracovných miest a zvyšovaním zručností pre adaptabilitu pracovníkov, vznik a prispôsobenie sa 

podnikateľov a podnikov v danej situácii a na udrţanie pracovných miest.  

 

Tieto aktivity úzko korešpondujú so Strategickými usmerneniami Spoločenstva – pritiahnutie ľudí na trh 

práce a to ako vo forme tvorby a udrţania pracovných miest, tak aj vo forme vytvárania nových pracovných 

miest, čím sa napĺňa i stratégia Európa 2020. 

 

Spomedzi projektov s najvýraznejším významom išlo napr. o  národný projekt 27110130017 (SVK) 

„Absolventská prax“,  ktorého cieľom  je podpora vstupu absolventov škôl do zamestnania s dôrazom na 

získanie pracovných skúseností a odborných zručností v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom 

absolventskej praxe, zameranej na zvýšenie zamestnanosti. Do projektu bolo zapojených 12 407 osôb 

cieľovej skupiny.  

 

27110130020 (SVK) „Pilotný projekt zapojenia nezamestnaných do záchrany kultúrneho dedičstva 

slovenských hradov“, Cieľom projektu je overiť nové krátkodobé opatrenie TP zamerané na vytvorenie 
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dočasných pracovných miest pre nezamestnaných na výkon prác v oblasti kultúry. Jeho prínosom bol vznik 

50 dočasných pracovných miest. 

 

Projekt 27110130018 (SVK) „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ bol 

zameraný na zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb na otvorenom trhu práce prípravou, na pracovné 

uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, vytvorenie pracovných miest v chránených dielňach a 

chránených pracoviskách, udrţanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, na začatie 

vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím, ale i na udrţanie 

pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách pre občanov so zdravotným 

postihnutím  poskytovaním príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska. Vďaka projektu bolo vytvorených 2540 novo vytvorených pracovných miest, z toho 

1490 obsadených ţenami a 1050 obsadených muţmi.  

 

S pomocou EK pri realokácii z OP Vzdelávanie sa v súčasnosti realizuje  národný projekt 27110130029 

„Podpora vytvárania pracovných miest“ na zvýšenie zamestnanosti mladých do 29 rokov, kde 

predpokladáme vytvorenie 9 123 pracovných miest. Projekt sa začal realizovať v novembri 2012 a do konca 

mája 2013 sa podporilo vytvorenie 6855 pracovných miest.  Projekt je povaţovaný za veľmi úspešný. 

 

Podstatou projektu 27110130006 (SVK) / 27130130022 (BSK) „Národná sústava povolaní v Slovenskej 

republike“ bolo vytvorenie uceleného systému na báze informácií o štandardných nárokoch na jednotlivé 

pracovné miesta, čo tvorí základ pre Národnú sústavu kvalifikácií, obsahujúcu štruktúrovaný popis 

poţiadaviek spojených s jednotlivými kvalifikáciami (kvalifikačné štandardy) a popis kritérií a postupov na 

overovanie výsledkov vzdelávania (hodnotiace štandardy). Vytvorený systém bol ku dňu podania 

záverečnej MS na RO plne funkčný, otvorený pripomienkam odbornej i laickej verejnosti a dostupný na 

www.sustavapovolani.sk. V rámci aktivít projektu sa v apríli 2011 uskutočnila medzinárodná konferencia 

„Poţiadavky trhu práce – výzva pre celoţivotné vzdelávanie“, kde prvky dobrej praxe a formy prepojenia 

trhu práce a vzdelávacieho systému skúmaných krajín EÚ boli implementované do návrhov metodických 

postupov. Činnosť sektorových rád bola zameraná na tvorbu a pripomienkovanie národných štandardov 

zamestnaní za jednotlivé sektory hospodárstva. V rámci projektu bola vypracovaná finálna verzia národnej 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, ktorá vychádza z Medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní. 

 

27110130014 „Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti uchádzačov 

o zamestnanie“ - Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení  trhu 

práce. Do NP bolo zapojených 10 815 osôb. Dosiahnutá úroveň merateľných ukazovateľov výsledkov 

projektu v dosiahla úroveň viac, ako  100%. V rámci projektu sa realizuje väčší počet aktívnych opatrení 

trhu práce, ktoré majú rôzne výšky príspevkov.  Vzhľadom na skutočnosť, ţe ich realizácia závisí od 

záujmu  tretích subjektov (uchádzači o zamestnanie, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, 

zamestnávatelia, zamestnanci), nebolo moţné presne odhadnúť záujem o jednotlivé AOTP. Väčší počet 

zapojených osôb do projektu bol spôsobený tým, ţe sa realizovalo viac AOTP s niţším príspevkom neţ sa 

pôvodne predpokladalo. V nadväznosti na uvedené skutočnosti  môţeme konštatovať, ţe realizácia 

národného projektu prebehla úspešne. Počet vytvorených pracovných miest bol 7 718. 

 

27110130012 Projekt „Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských sluţieb 

poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny“ - Burzy práce sú organizované Ústredím PSVR, 

ide o dvojdňovú aktivitu, ktorá je určená predovšetkým pre UoZ a ZoZ. Jej cieľom je prezentácia ponúk 

voľných pracovných miest s celoslovenským zastúpením zamestnávateľov, personálnych a vzdelávacích 

agentúr, štátnych organizácií a iných špecializovaných spoločností zameraných na vzdelávanie a prípravu 

pre trh práce.  V rámci projektu boli realizované aj Televízne relácie o problematike trhu práce, ktorých 

cieľom bolo reagovať na aktuálnu situáciu na trhu práce a prispieť k zvýšeniu informovanosti širokej 

verejnosti v tejto oblasti. V rámci projektu bude vytvorená jedinečná ucelená sústava informácií v jednotnej 

štruktúre o pracovnom potenciáli a zručnostiach evidovaných UoZ a ZoZ na výkon pracovnej činnosti 

prostredníctvom Integrovaného systému typových pozícií a spracovanie typových pozícií z programu ISTP 

do podoby informačných materiálov. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov 

bol 765 038.  

 

Ďalšie podrobnejšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 8. 

http://www.sustavapovolani.sk/
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2. Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora 

zosúladenia rodinného a pracovného ţivota 

 

Hlavný cieľ 2 operačného programu je v tejto prioritnej osi zameraný na  podporu sociálnej inklúzie osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti 

s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.  

Druhým zameraním je vytváranie rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 

znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity je cielená 

na všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (nezamestnané 

a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta 

týmto osobám.  

Treťou súčasťou druhého hlavného cieľa je aj podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota,  

zameraná na podporu rovnakého prístupu pri integrácii na trh práce pre rodičov. Podpora zosúladenia 

pracovného a rodinného ţivota je nevyhnutná pre plnohodnotné zapojenie rodinných príslušníkov na trh 

práce.  

 

Podpora osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených druhého cieľa je veľmi dôleţitá, 

pretoţe sprievodným javom sociálnej exklúzie je u ohrozených skupín vysoká miera rizika chudoby s 

hrozbou jej reprodukcie. Uvedené skutočnosti sú výrazným rizikovým prvkom sociálnej kohézie a 

udrţateľného rozvoja. 

 

Hlavný cieľ č. 2 bol napĺňaný prostredníctvom prioritnej osi 2. Príkladom realizácie projektu na podporu 

druhého hlavného cieľa je napr. 2712130525 „Terénna sociálna práca v obciach“ Je účinným nástrojom 

na podporu sociálnej inklúzie a integrácie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov do spoločnosti a na 

trh práce. Národný projekt sa zameriava najmä na obyvateľov MRK a ďalšie skupiny ohrozené sociálnym 

vylúčením alebo sociálne vylúčené. Uvedené skupiny charakterizuje hlavne dlhodobá nezamestnanosť a 

vysoká miera chudoby, s čím úzko súvisí vysoká miera sociálnej deprivácie, závislosť na sociálnej sieti a 

výskyt sociálno-patologických javov. FSR zabezpečuje podporu výkonu terénnej sociálnej práce v 

komunitách od 01.01. 2005 prostredníctvom realizácie programov a podpory dopytovo orientovaných 

projektov v rámci vyhlasovaných výziev OP ZaSI. V súčasnosti na Slovensku pôsobí 354 terénnych 

sociálnych pracovníkov a 416 asistentov v 230 obciach a mestách v rámci dopytovo orientovaných 

projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF. Počet osôb, ktoré vyuţívajú sluţby sociálnych 

pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK je 45 070 osôb. 

 

27120130217 (SVK) / 27130230001 (BSK) „Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“ - 

Cieľom projektu bola príprava záujemcov na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, fyzických 

osôb, ktoré spĺňajú kvalifikačný predpoklad, odbornú a pedagogickú spôsobilosť, záujem vykonávať 

ústavnú starostlivosť, predbeţné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine. Príprava na 

profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti prebiehala na úradoch PSVR prostredníctvom tímov 

(zabezpečená z vlastných ľudských zdrojov).  Prebiehalo vzdelávanie zamestnancov detských domovov -  

zúčastnilo sa 88 riaditeľov, 56 psychológov a 139 sociálnych pracovníkov. Zároveň prebiehali supervízne 

stretnutia profesionálnych rodičov. V rámci projektu bolo novo vytvorených 448 pracovných miest. 

 

Ďalším projektom je 27120230002 (SVK) / 27130230003 (BSK) „Inštitút rodovej rovnosti“. Rodová 

rovnosť nie je princíp, ktorý je moţné, potrebné uplatňovať len na centrálnej úrovni. Uplatňovanie rovnosti 

príleţitostí ţien a muţov je horizontálnym cieľom vychádzajúcim zo záväzkov v acquis communautaire 

(Zmluva o Európskom spoločenstve, Európska stratégia zamestnanosti, Európska rámcová stratégia 

nediskriminácie, Lisabonská stratégia), pre všetkých aktérov a pre všetky úrovne verejnej správy 

v slovenskej spoločnosti. 

Bariéry, ktoré bránia v rovnosti šancí v prístupe najmä na trh práce majú nielen široké spoločenské, ale 

najmä významné ekonomické dopady. Prekáţky v rozvíjaní osobného potenciálu jednotlivcov obmedzujú 

moţnosť plne vyuţívať bohatý ľudský potenciál, ktorý je kľúčový pre rast ekonomiky. Na Slovensku uţ 

dlhšiu dobu existujú aktivity, ktoré rôznymi spôsobmi prispievajú k práci v oblasti rodovej politiky. 

Napriek zásadnému pokroku (napr. zriadenie Rady Vlády SR pre rodovú rovnosť), neexistuje 

inštitucionálne „odborná platforma“, ktorá by plne pokryla riešenie tejto problematiky na národnej a 
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regionálnej úrovni. Absentuje aj systém vzdelávania, odborne zruční zamestnanci s vplyvom na politiku 

rovnosti príleţitostí. A práve tento projekt analyzuje súčasnú situáciu a navrhuje riešenia, vrátane 

inštitucionálneho. 

 

V SR doposiaľ nebola vypracovaná stratégia aktívneho starnutia, ktorá by na základe analýz  a prognóz 

obsahovala strategické opatrenia podporujúce zamestnanosť starších ľudí. Miera zamestnanosti 

obyvateľstva SR vo veku 55-64 rokov v roku 2009 (30,5%) bola 8. najniţšia (46,0%) a u ţien bola 5. 

najniţšia v EÚ-27 (v SR 26,1%, EÚ-27: 37,8%). V dôsledku postupného starnutia obyvateľstva sa aj v SR 

zväčšuje pomer medzi obyvateľstvom v neaktívnom veku (do 15 rokov a 65 a viac rokov) a v pracovne 

aktívnom (produktívnom) veku. Dopad starnutia obyvateľstva na hospodárstvo je potrebné kompenzovať 

zvýšením miery zamestnanosti spolu so zlepšením kvality ich pracovného ţivota, investíciami do 

vzdelávania a vyuţitia schopností a zručností obyvateľov v pracovne aktívnom veku. Osobitne sa to týka 

starších osôb, ktorých miera zamestnanosti v súčasnosti je výrazne pod úhrnnou priemernou úrovňou (60,2 

% v roku 2009). SR potrebuje celý ľudský kapitál a trh práce by mal byť viac začleňujúci pre starších 

pracovníkov, nediskriminačný na základe veku a pohlavia a odstraňujúci prekáţky, ktoré bránia prístupu 

starších pracovníkov k zamestnaniu a udrţaniu sa v ňom. Preto cieľom projektu 27120230107 (SVK) / 

27130230009 (BSK) „Stratégia aktívneho starnutia“ je vypracovať takýto dokument. 

 

3. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky 

 

Zámerom tretieho hlavného cieľa „Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti 

verejnej politiky“ je postupné zlepšovanie kvality poskytovaných verejných sluţieb s orientáciou na 

klienta pri pouţití informačných a komunikačných technológií a zároveň aj ich postupné zlepšovanie na 

základe procesného riadenia organizácie, s potrebou zlepšenia efektívneho vzdelávania, zavedenia a šírenia 

systémov riadenia kvality do praxe organizácií štátnej a verejnej správy a MVO. 

 

Budovanie kapacít prostredníctvom prioritnej osi štyri napomáha zvyšovať efektivitu celého systému 

riešenia problémov trhu práce, inštitúcií a programov pôsobiacich v prospech cieľových skupín na trhu 

práce, zlepšovať účinnosť prijatých opatrení a tým pádom celej stratégie OP ZaSI. Išlo predovšetkým 

o vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy. 

 

Projekt 27140130053 „Vzdelávanie odborárov v SR“ mal za cieľ zvýšenie rozsahu a kvality poznatkov 

odborárov z vybraných oblastí riadenia spoločnosti formou inovácie systému ich vzdelávania. Riešenie 

problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy a neziskových organizácií. Plánuje sa postupné 

zlepšovanie poskytovaných verejných sluţieb a moţnosť vzdelávania odborárov v SR a medzinárodné 

porovnanie v tejto problematike. V rámci hlavných Aktivít bol priebeh vzdelávania hodnotený ako veľmi 

úspešný, a aktivity prebehli bez problémov. Od účastníkov seminárov  má projekt len kladné hodnotenie, 

najmä po obsahovej stránke.  

Zvýšila sa odbornosť zástupcov zamestnancov tým, ţe im boli poskytnuté dôleţité informácie o cieľoch, 

metódach a nástrojoch zefektívnenia ich aktívnej účasti na procesoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

v rámci regiónu, v ktorom pôsobia.  Indikátory boli naplnené na viac ako 100% z plánovaných (Počet osôb 

vyškolených v projekte 3900 oproti plánu 3100). Prínosom realizácie projektu bolo dosiahnutie 

synergického efektu pre realizácii zámerov ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja všetkých 

zúčastnených krajov z toho dôvodu, ţe bude zameriavať činnosť zástupcov zamestnancov na zefektívnenie 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, regiónu prostredníctvom skvalitňovania a zefektívňovania 

činnosti verejnej správy. Projekt vytvoril vzájomne prepojenú informačnú sieť o moţnostiach vzdelávania, 

informovania a doškoľovania zástupcov zamestnancov. Projekt znamenal prínos v oblasti Informačnej 

spoločnosti, Rovnosti príleţitosti a trvalo udrţateľného rozvoja. 

 

27140130055 (SVK) / 27130330004 (BSK) „Moderný a flexibilný  úrad“ – budovanie kapacít ľudských 

zdrojov NKÚ - Projekt sa zameriaval na budovanie kapacít NKÚ SR. NKÚ SR vykonáva kontrolnú činnosť 

na celom území Slovenska. Postavenie a kompetencie úradu sú dané zákonom NR SR č.39/1993 Z.z. 

o NKÚ SR. V koncepcii rozvoja 2007-2012 je vízia úradu zadefinovaná: Budovať NKÚ SR ako flexibilnú 

inštitúciu, ktorá významne prispieva k zefektívneniu hospodárenia s verejnými financiami v SR i v rámci 

EÚ. Hlavné úlohy úradu je moţné zabezpečovať iba s vysokokvalifikovanými odborníkmi. Činnosť úradu 

je rozdelená na pracovisko ústredia v Bratislave a 8 expozitúr. Predkladaný projekt rieši vzdelávanie 
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zamestnancov ústredia a expozitúry Bratislava a zrkadlový projekt vzdelávanie ostatných expozitúr NKÚ 

SR. NKÚ SR vykonáva svoju pôsobnosť na území celej republiky, pričom nemoţno presne určiť v akej 

miere pre ktorý región. Počet vyškolených osôb bol 311. 

 

27140130063 „Múzeá tretej generácie na Slovensku“ - SNM je príspevková organizácia MK SR a 

vrcholnou inštitúciou stanovenou zákonom. SNM plní úlohy odborno-metodického, školiaceho, 

poradenského a konzultačného pracoviska pre oblasť múzejníctva na celom Slovensku, čo zahŕňa 100 

registrovaných múzeí a takmer 2000 zamestnancov verejnej správy. 

Činnosť múzeí je uţ dlhodobo finančné poddimenzovaná a v múzeách nie sú vyčlenené dostatočné finančné 

prostriedky na personálny rozvoj zamestnancov. Múzeám chýba podpora vo forme systému ďalšieho 

vzdelávania zamestnancov a podpora na regionálnej a národnej úrovni, ktorá by zabezpečila zvýšený 

záujem verejnosti o múzejné inštitúcie, ktoré pritom uchovávajú kultúrne dedičstvo nástupníckym 

generáciám. 

Realizácia národného projektu je jediný spôsob ako zabezpečiť komplexné riešenie uvedenej situácie, 

zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov a zároveň kvalitu ľudských zdrojov a zároveň kvalitu poskytovaných 

sluţieb organizáciami verejnej správy. V projekte bolo školených 837 osôb. 

 

V rámci projektu 27140130057 (SVK) / 27130330006 (BSK) „Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov 

a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov“ sa skvalitnili, obnovili a  rozšírili profesijné 

zručnosti a kompetencie zamestnancov ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancov 

detských domov prostredníctvom vzdelávania predovšetkým v oblasti soft skills, projektového 

manaţmentu, mediácie, PC zručností, supervízie v sociálnej oblasti, legislatívy SR a jazykových zručností. 

Zvýšila sa kvalita poskytovaných sluţieb zamestnancami ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a 

zamestnancami detských domov. Bol podporený odborný rozvoj a rast zamestnancov detských domovov. 

Ďalej boli zmapované potreby vzdelávania zamestnancov ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

a zamestnancov detských domov. Do vzdelávania sa zapojilo viac neţ 8000 zamestnancov v rámci cieľa 

Konvergencia a cez 600 osôb v Bratislavskom kraji. Bola vypracovaná Stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

a plánov vzdelávania zameraná na identifikáciu a analýzu moţností a potreby ďalšieho vzdelávania 

a rozvoja zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancov detských domovov.  

Ide o strednodobú stratégiu na roky 2012-2021.Cieľom stratégie je zadefinovať také kroky a postupy, ktoré 

budú viesť k zvýšeniu rozsahu a kvality celoţivotného vzdelávania. Softwérová aplikácia, určená na 

administráciu vzdelávania a posúdenia kvality vzdelávacích a rozvojových aktivít sa stala nástrojom aj pre 

manaţérov, ktorým sprehľadnila a uľahčila plánovanie a vyhodnocovanie adaptačného a ďalšieho 

vzdelávania zamestnancov ústredia a úradov PSVaR. V nadväznosti na uvedené skutočnosti môţeme 

konštatovať, ţe realizácia národného projektu prebehla úspešne. 

 

 

2.1.1.1. Stav fyzického pokroku OP ZaSI v roku 2012 

 

Výzvy v sledovanom období 

 

V nasledovnej tabuľke sú uvedené výzvy na DOP a písomné vyzvania na NP vyhlásené v roku 2012.  

 

Tabuľka č. 2.1/1: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 01. 01. do 31. 12. roku 2012 

Prioritná os 
Počet 

výziev 

Alokácia FP na výzvu 

(NFP) v EUR 

Prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti 8 138 760 418,00 

Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie 7 40 406 955,81 

Prioritná os 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 4 1 735 748,57 

Prioritná os 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 1 580 255,80 

 Spolu 20 181 483 378,18 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 2.1/1a: Jednotlivé výzvy na DOP a vyzvania na NP od 01. 01 do 31. 12. roku 2012 

  Kód Názov 
Dátum 

vyhlásenia 

Dátum 

ukončenia 

alokovaný 

finančný 

objem 
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1 OP ZaSI NP 2012/1.1/01 Absolventská prax 2 1.2.2012 5.4.2012 13 299 200,00 

2 OP ZaSI NP 2012/1.1/02 Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 13.3.2012 12.5.2012 3 272 000,00 

3 OP ZaSI NP 2012/1.1/03 Zamestnávanie ľudí s autizmom aplikovaním inovatívnych 
metód 

23.3.2012 22.5.2012 300 000,00 

4 OP ZaSI NP 2012/1.1/04 Rovnaké šance - zamestnávanie zdravotne postihnutých 
osôb na otvorenom trhu práce 

26.3.2012 29.5.2012 289 218,00 

5 OP ZaSI NP 2012/1.1/05 Vybrané aktívne opatrenia trhu práce v rámci SR bez BSK 7.9.2012 6.11.2012 50 000 000,00 

6 OP ZaSI NP 2012/1.1/06 Podpora vytvárania pracovných miest 30.10.2012 31.12.2012 50 000 000,00 

7 OP ZaSI NP 2012/1.1/07 Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve 30.10.2012 31.12.2012 20 000 000,00 

8 DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP 6.2.2012 10.4.2012 1 600 000,00 

  OP ZaSI NP 2012/1.2/01 OP ZaSI NP 2012/1.2/01 /  neplatná 2.4.2012   30 000 000,00 

    Prioritná os 1    bez neplatnej 168 760 418,00 

1 OP ZaSI NP 2012/2.1/01 Štandardizácia sluţieb a rozširovanie siete komunitných 
centier najmä pre marginalizované rómske komunity 

8.3.2012 9.5.2012 17 970 152,23 

2 OP ZaSI NP 2012/2.1/02 Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách 
– pilotný projekt 

17.12.2012 2.5.2013 71 088,00 

3 OP ZaSI NP 2012/2.1/03 Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 12.12.2012 28.2.2013 5 051 912,58 

4 OP ZaSI NP 2012/2.1/04 Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie 
systému sociálnych sluţieb 

12.12.2012 28.2.2013 1 000 000,00 

5 OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 27.12.2012 31.10.2013 4 737 322,00 

6 OP ZaSI NP 2012/2.2/01 Podpora občanov ohrozených a dotknutých hromadným 
prepúšťaním pri ich uplatnení sa na trhu práce 

15.2.2012 17.4.2012 5 870 000,00 

7 OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01 OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01 28.9.2012 31.10.2013 5 706 481,00 

    Prioritná os 2     40 406 955,81 

1 OP ZaSI NP 2012/3.2/01 Podpora občanov ohrozených a dotknutých hromadným 
prepúšťaním pri ich uplatnení sa na trhu práce 

15.2.2012 17.4.2012 1 130 000,00 

2 OP ZaSI NP 2012/3.2/02 Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách 
– pilotný projekt 

17.12.2012 2.5.2013 8 912,00 

3 OP ZaSI NP 2012/3.2/03 Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 12.12.2012 28.2.2013 524 092,37 

4 OP ZaSI NP 2012/3.3/01 Sociálna ekonomika - podpora inkluzívneho rastu 12.3.2012 11.5.2012 72 744,20 

    Prioritná os 3     1 735 748,57 

1 OP ZaSI NP 2012/4.1/01 Sociálna ekonomika - podpora inkluzívneho rastu 12.3.2012 11.5.2012 580 255,80 

    Prioritná os 4     580 255,80 

  OP ZaSI celkom   181 483 378,18 

Zdroj: RO 

 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode 3 Realizácia podľa prioritných osí. 

 

Prehľad výziev/vyzvaní vyhlásených od 01.01.2012 – 31.12.2012 v rozdelení na národné projekty (ďalej 

„NP) a dopytovo- orientované projekty (ďalej „DOP“) je uvedený v tabuľke č. 2.1/2. 

 

Tabuľka č. 2.1/2: Prehľad vyhlasovania výziev od 01.01.2012 – 31.12.2012 

Prioritná os typ 
Počet výziev 

/ vyzvaní 
Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnenýc

h projektov 

Počet 
proje
ktov v 
realiz
ácii 

Počet 
riadne  
ukonč
ených 

Počet 
mimori
adne 

ukonč
ených 

Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 1    DOP 1 3           

Podpora rastu zamestnanosti NP 7 7 5 5 5     

Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 2 DOP 2 4           

Podpora sociálnej inklúzie NP 5 3 2 2 1 0 1 

Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 3 DOP               

Podpora zamestnanosti, sociálnej 
inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

NP 4 4 2 2 2     

Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 4 DOP               

Budovanie kapacít a zlepšovanie kvality 
verejnej správy 

NP 1 1 1 1 1     

DOP spolu DOP 3 7 0 0 0 0 0 

NP spolu  NP 17 15 10 10 9 0 1 

Prioritná os 5 Technická pomoc TA  7 7 6 0 6  

celkom   20 29 17 16 9 6 1 

Finančné vyčíslenie v EUR    

Prioritná os typ 
alokovaná 

suma na výzvy 
/ vyzvania 

Výška 
ţiadaného NFP 

Výška 
schváleného 

NFP  

Výška 
zazmluvnenýc
h prostriedkov 

EU+ŠR 

Výška 
riadne 

ukončených 
projektov 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 1    DOP 1 600 000,00 621 768,58       

Podpora rastu zamestnanosti NP 137 160 418,00 137 160 418,00 136 571 200,00 136 571 200,00   

Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 2 DOP 10 443 803,00 468 634,98 0,00 0,00   
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Podpora sociálnej inklúzie NP 29 963 152,81 28 849 740,64 23 797 828,06 23 797 828,06   

Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 3 DOP           

Podpora zamestnanosti, sociálnej 
inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

NP 1 735 748,57 1 706 788,89 1 182 696,52 1 182 696,52   

Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 4 DOP           

Budovanie kapacít a zlepšovanie kvality 
verejnej správy 

NP  580 255,80 580 255,80 580 255,80 580 255,80   

DOP spolu DOP 12 043 803,00 1 090 403,56 0,00 0,00   

NP spolu  NP 169 439 575,18 168 297 203,33 162 131 980,38 162 131 980,38   

Prioritná os 5 Technická pomoc TA 42 158 824,00 8 122 480,00 8 122 480,00 7 622 480,00   

celkom   223 642 202,18 177 510 086,89 170 254 460,38 169 754 460,38 0,00 0,00 

Zdroj:, RO, SORO, ITMS 

(výzva na TA bola spustená 1.1.2007 a je platná do 30.9.2015, v roku 2012 bolo v rámci nej zazmluvnených 6 projektov na 

opatrení 5.1) 

(výška riadne ukončených a výška mimoriadne ukončených = čerpanie) 

 

V roku 2012 bolo vyhlásených 17 vyzvaní na NP a tri výzvy na DOP. V rámci troch výziev na DOP nebol 

v roku 2012 zazmluvnený ţiadny projekt. V prípade národných projektov bolo 9 projektov v realizácii a 

ţiadny z uvedených NP nebol ukončený.  

Na riadiacom orgáne bolo v roku 2012 naďalej vykonávané preverenie zmysluplnosti a finančnej 

efektívnosti národných projektov. Táto aktivita bola na RO začatá v lete 2010. K 31.12.2012 bolo po 

dohode s prijímateľmi odstúpené od 45 národných projektov. 

Podobne ako na RO aj na oboch SORO bolo v rámci implementovaných projektov vykonané preverovanie 

zmysluplnosti a finančnej efektívnosti projektov.  

 

K 31.12.2012 bolo celkovo odstúpené od zmlúv o poskytnutí NFP pri 260 projektoch (z toho 73 projektov 

sa týkalo terénnej sociálnej práce a jednalo sa len o prechod na formu národného projektu – prijímatelia 

uprednostnili účasť na NP pred administratívne náročnejším DOP). 

 

Počas vykazovaného obdobia boli na projektoch vykonávané kontroly na mieste, ktorých zoznam tvorí 

Prílohu č. 7 tejto výročnej správy. Pri jednotlivých projektoch je uvedená identifikácia zistení spolu 

s nápravnými opatreniami. 

 

Zhrnutie  

 

V roku 2012 bola v rámci prioritnej osi 1 vyhlásená jedna výzva na dopytovo - orientované projekty 

s alokáciou 1 600 000 EUR. Zároveň bolo vyhlásených 7 vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 

137 160 418 EUR, z ktorých bolo následne zazmluvnených 5 národných projektov v celkovej výške 

136 571 200 EUR. V rámci prioritnej osi 1 sa zvýšilo čerpanie oproti roku 2011 o 121 mil. EUR (za EÚ 

zdroje). K 31.12.2012 predstavuje čerpanie 57,82 % z celkového navýšeného záväzku na roky 2007 – 2013.  

V rámci prioritnej osi č. 1 sa vyuţíva aj tzv. kríţové financovanie. Limit pre prioritnú os na kapitálové 

výdavky je 10 % (75,5 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2012 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 5,3 mil. eur (po odrátaní prostriedkov zo zrušených 

sociálnych podnikov) čo tvorí 7 % z limitu na prioritnú os č. 1.  

Čerpanie finančných prostriedkov pre prioritnú os 1 je možné považovať za primerané. 

 

V rámci prioritnej osi 2 v roku 2012 boli vyhlásené 2 výzvy na dopytovo - orientované projekty, celkovou 

alokáciou 10 443 803 EUR, s dátumom uzávierky dňa 31.10.2013. Ďalej bolo vyhlásených 5 písomných 

vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 29 963 152,81 EUR. K 31.12.2012 bol v realizácii 1 projekt, 

v hodnote 5 827 675,83 EUR. Čerpanie v rámci prioritnej osi 2 sa zvýšilo oproti roku 2011 o 16 mil. EUR 

(za EÚ zdroje). K 31.12.2012 predstavuje čerpanie 19,3 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

V rámci prioritnej osi č. 2 je povolené aj kríţové financovanie. Limit pre prioritnú os 2 na kapitálové 

výdavky je 15 % (33,1 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2012 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 418,5  tis. eur čo tvorí 1,2 % z limitu na prioritnú os č. 

2. 

Čerpanie finančných prostriedkov je potrebné vzhľadom na pokročilosť programového obdobia podporiť. 

Pre prioritnú os 3 v roku 2012 boli vyhlásené 4 vyzvania na národné projekty, v celkovom objeme 

1 735 748,57 EUR. Z týchto vyzvaní boli 2 projekty zazmluvnené v celkovej sume 1 182 696,52 EUR. 
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Čerpanie v rámci prioritnej osi 3 sa zvýšilo oproti roku 2011 o 3,8 mil. EUR (za EÚ zdroje). K 31.12.2012 

predstavuje čerpanie 58,39 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.   

V rámci prioritnej osi č. 3 sa vyuţíva aj tzv. kríţové financovanie. Limit pre prioritnú os na kapitálové 

výdavky je 10 % (2,5 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2012 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 95,7  tis. EUR čo tvorí 3,8  % z limitu na prioritnú os 

č. 3.  
Čerpanie finančných prostriedkov pre prioritnú os 3 je možné považovať za primerané. 

 

V roku 2012 bolo v rámci prioritnej osi 4 vyhlásené vyzvanie na NP v hodnote 580 255,80 EUR. Bol 

zazmluvnený jeden národný projekt na rovnakú sumu. V rámci opatrenia 4.2. došlo k realokácii finančných 

prostriedkov do prioritnej osi 1 a 5. Čerpanie v rámci prioritnej osi 4 sa zvýšilo oproti roku 2011 o 8 mil. 

EUR (za EÚ zdroje). Čerpanie prostriedkov k 31.12.2012 predstavovalo 45,91 % z celkového záväzku na 

roky 2007 – 2013.  

V rámci prioritnej osi č. 4 sa vyuţíva aj tzv. kríţové financovanie. Limit pre prioritnú os na kapitálové 

výdavky je 10 % (6,7 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2012 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 944,1 tis. eur čo tvorí  14   % z limitu na prioritnú os 

č. 4.  

Čerpanie finančných prostriedkov pre prioritnú os 4 je možné považovať po realokácii za primerané. 

 

V roku 2012 sa v rámci prioritnej osi 5 zazmluvnilo 6 projektov technickej pomoci v celkovom objeme 

7 622 480 EUR. K 31.12.2012 predstavuje čerpanie technickej pomoci 61,77 % z celkového záväzku na 

roky 2007 – 2013. V porovnaní s čerpaním za celý program (49,57 %) čerpanie TA napreduje rýchlejšie, čo 

bude potrebné regulovať alebo riešiť dodatočnými zdrojmi.    

 

Tabuľka č. 2.1/3: Vyuţívanie „krosfinancovania“ v priebehu roka 2012 

Čerpanie RO 
700  Kapitálové 

výdavky 
    

 
   

Menovky 
riadkov 

Prostriedky EÚ Štátny 
rozpočet 

Vlastné 
zdroje  

 Celkový 
súčet 

poznámka Útvar 

27130330024 9 864,35 1 740,77 0 11 605,12  - RO 

27140130192 78 684,65 13 885,53 0 92 570,18  - RO 

             

27110230264 2 247,55 264,42 132,21 2 644,18 Prijímateľ si tieto výdavky nárokoval v ŢoP 202, ktorá bola 
uhradená v roku 2012.  

SIA 

27110230272 16 591,09 2 927,83 8 365,26 27 884,18 Prijímateľovi boli uznané výdavky vo výške 24 900,27 EUR 
v ŢoP 506 a 2 983,92 EUR v ŢoP 510 (spolu teda 27 884,19 
EUR.  

SIA 

27110230578 13 387,50 2 362,50 6 750,00 22 500,00 Prijímateľ si tieto výdavky nárokoval v ŢoP 204, ktorá bola 
uhradená v roku 2012.  

SIA 

27140130101 4 013,28 708,23 248,5 4 970,00 Ide o ŢoP 27140130101605.  SIA 

27140130089 7 088,74 1 250,95 438,93 8 778,62 - SIA 

Zdroj: RO, SORO, ITMS 

 

Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia. 

 

Tabuľka č. 2.1/4: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12.2012  

Opatrenie 
Počet výziev 
DOP/vyzvaní 

NP 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet 
zazmluvnených - 

MU 

Počet riadne 
ukončených 

Počet MU 

1.1  0/30 34 30 30 28 5 2 

1.2  12/1 1626 607 603 493 221 110 

PO 1  12/31 1660 637 633 521 226 112 

2.1  11/8 976 520 520 446 288 74 

2.2  4/7 384 128 128 112 36 16 

2.3  2/1 144 18 18 17 8 1 

PO 2  17/16 1504 666 666 575 332 91 

3.1  2/7 95 33 33 28 14 5 

3.2  4/10 37 13 13 12 4 1 

3.3  0/20 26 25 25 12 1 13 

3.4 (1) 15 15 15 15 12 0 

PO 3  6/37 173 86 86 67 31 19 

4.1  3/23 616 192 191 156 48 35 

4.2  0/1 2 0 0 0 0 0 
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PO 4  3/24 618 192 191 156 48 35 

5.1 (1) 32 32 31 28 20 3 

PO 5   32 32 31 28 20 3 

celkom 38/108  3 987 1 613 1 607 1 347 657 260 

Finančné vyčíslenie v EUR    

 
  

      
Opatrenie Alokácia FP na 

výzvu v EUR 
(ŠF +ŠR) 

Výška ţiadaného 
NFP 

Výška 
schváleného NFP  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
EU+ŠR 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
EU+ŠR - 
zazmluvnené na 
MU 

Výška riadne 
ukončených 
projektov * 
EU+ŠR  

Výška 
mimoriadne 
ukončených 
projektov* 
EU+ŠR  

1.1 751 472 721,50 723 542 037,93 698 861 232,59 630 154 815,30 613 211 855,30 68 760 584,54 0,00 

1.2 194 649 168,00 361 370 283,38 149 707 434,39 148 344 416,30 103 829 616,67 27 904 274,95 3 543 817,37 

PO 1 946 121 889,50 1 084 912 321,31 848 568 666,98 778 499 231,60 717 041 471,97 96 664 859,49 3 543 817,37 

2.1 106 976 972,30 124 508 894,23 79 992 923,64 79 502 101,83 57 463 987,01 14 661 947,83 902 497,86 

2.2 94 245 997,00 141 672 360,97 81 244 229,79 79 768 640,49 48 205 664,15 5 780 318,71 79 906,45 

2.3 48 161 217,00 57 758 820,57 46 533 587,80 33 514 290,14 33 424 705,19 597 502,18 0,00 

PO 2 249 384 186,30 323 940 075,77 207 770 741,23 192 785 032,46 139 094 356,35 21 039 768,72 982 404,31 

3.1 10 463 640,10 18 028 731,44 9 215 042,94 9 098 381,85 8 649 141,34 1 067 077,41 65 974,45 

3.2 8 405 298,15 9 852 011,77 7 297 874,95 6 983 661,65 5 873 709,33 311 798,34 0,00 

3.3 3 292 213,38 4 378 948,27 4 179 083,77 3 620 617,23 2 345 326,72 275 485,27 270 966,56 

3.4 0,00 830 095,67 802 722,10 772 722,09 772 722,09 495 126,74 0,00 

PO 3 22 161 151,63 33 089 787,15 21 494 723,76 20 475 382,82 17 640 899,48 2 149 487,76 336 941,01 

4.1 616,00 163 965 211,30 83 427 673,72 76 273 530,93 56 936 691,19 10 627 594,46 4 495 800,81 

4.2 1 645 713,50 3 150 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO 4 1 645 713,50 167 115 227,30 83 427 673,72 76 273 530,93 56 936 691,19 10 627 594,46 4 495 800,81 

5.1 0,00 35 992 438,97 36 933 784,42 36 433 801,02 36 327 334,44 13 435 807,88 0,00 

PO 5 0,00 35 992 438,97 36 933 784,42 36 433 801,02 36 327 334,44 13 435 807,88 0,00 

celkom 1 219 312 941 1 645 049 850,50 1 198 195 590,11 1 104 466 978,83 967 040 753,43 143 917 518,31 9 358 963,50 

Zdroj RO, ITMS 

* Čerpané NFP riadne / mimoriadne ukončených 

 
Legenda 

Opatrenie 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 

Prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo soc. vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb 
starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s 
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

Opatrenie 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota 

Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v bratislavskom smosprávnom kraji 

Opatrenie 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v bratislavskom samosprávnom kraji 

Opatrenie 3.4 Technická pomoc pre BSK  

Prioritní os 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít BSK 
Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Opatrenie 4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky 

Prioritná os 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 
Opatrenie 5.1 Technická pomoc 

Prioritná os 5 TA 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 1607 projektov v celkovej výške NFP 

1 104 466 978,83 EUR (po odrátaní mimoriadne ukončených projektov je to 1347 projektov v celkovej 

výške NFP 967 040 753,43 EUR);  

 

- z ktorých 753 projektov deklarovalo príspevok k HP IS. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU 

pre projekty s príspevkom k HP IS predstavuje sumu 129 763 577,27 EUR čo predstavuje 15,76% 

zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP IS ku celkovému objemu zazmluvnených 

prostriedkov za OP ZaSI (bez mimoriadne ukončených projektov); 

 

- z ktorých 925 projektov deklarovalo príspevok k HP TUR. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov 

EU pre projekty s príspevkom k HP TUR predstavuje sumu 422 664 492,01 EUR čo predstavuje 
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51,35% zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP TUR ku celkovému objemu 

zazmluvnených prostriedkov za OP ZaSI (bez mimoriadne ukončených projektov); 

 

- z ktorých 1214 projektov deklarovalo príspevok k HP RP. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov 

EU pre projekty s príspevkom k HP RP predstavuje sumu 770 198 097,49 EUR čo predstavuje 93,52% 

zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP IS ku celkovému objemu zazmluvnených 

prostriedkov za OP ZaSI (bez mimoriadne ukončených projektov); 

 

- z ktorých 623 projektov deklarovalo príspevok k HP MRK. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov 

EU pre projekty s príspevkom k HP MRK predstavuje sumu 91 744259,06 EUR čo predstavuje 11,14% 

zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP MRK ku celkovému objemu 

zazmluvnených prostriedkov za OP ZaSI (bez mimoriadne ukončených projektov). 

 

RO 

 

Pokiaľ ide o národné projekty, v priebehu roka 2012 došlo zo strany MPSVR SR (RO pre OP ZaSI) 

k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP projektov prijímateľa Úrad pre verejné obstarávanie (ITMS kódy 

27140130174, 27130330018). Ďalej došlo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP projektu prijímateľa 

Ministerstvo vnútra (ITMS kód 27140130172) a to zo strany prijímateľa. V roku 2012 bol ešte mimoriadne 

ukončený národný projekt prijímateľa Fond sociálneho rozvoja (ITMS kód 27120130533) a to vzájomnou 

dohodou o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky tieto projekty boli mimoriadne ukončené bez 

akejkoľvek finančnej a vecnej realizácie – čiţe neboli čerpané ţiadne finančné prostriedky, ani naplnené 

ţiadne ukazovatele. Podrobnejšie viď Príloha č. 8 Stav implementácie národných projektov OP ZaSI 

k 31.12.2012, Príloha č. 8a Vyzvania na NP OP ZaSI, Príloha č. 8b Zoznam NP  zazmluvnených v roku 

2012.  

ova\Dokumenty\2007-2013\Oddelenie  

FSR 

 

K 31.12.2012 bolo celkovo vyhlásených zo strany FSR 22 výziev na dopytovo – orientované projekty. 

 

V roku 2012 plánoval FSR v zmysle časového harmonogramu výziev vyhlásiť 2 výzvy: 

 

- V septembri roku 2012 na rámcovú aktivitu 2.1.3. – Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a 

na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity s alokáciou 

500 000 EUR a termínom uzavretia december 2012; 

- V júli 2012 priebeţnú výzvu zameranú na podporu lokálnych stratégií komplexného prístupu, 

prostredníctvom rámcovej aktivity 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov 

podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a 

príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu) s alokáciou 5 706 

481 EUR a s termínom uzavretia 31.12.2013. 

 

FSR poţiadal RO pre OP ZaSI dňa 16.7.2012 o zmenu časového harmonogramu výziev z nasledovných 

dôvodov: 

- navrhol zrušiť z harmonogramu výzvu, ktorá mala byť vyhlásená v rámci opatrenia 2.1 a mala byť 

zameraná na prevenciu proti obchodovaniu s ľuďmi, z dôvodu moţnosti prekrývania sa aktivít s aktivitami 

financovanými Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

- navrhol doplniť do harmonogramu výziev novú výzvu v rámci opatrenia 2.1, zameranú na podporu 

sociálnych sluţieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, vzhľadom na nevyčerpané 

finančné prostriedky z alokácií predchádzajúcich výziev a s ohľadom na zámery MPSVR SR v tejto oblasti. 

RO pre OP ZaSI akceptoval navrhované zmeny a v septembri 2012 aktualizoval harmonogram výziev.  

 

FSR vyhlásil výzvu OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 v termíne, stanovenom v aktualizovanom harmonograme 

výziev a výzvu OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 s mesačným omeškaním, v decembri 2012 (nie je uvedená 

v prehľade výziev v Prílohe 2, keďţe nebol k 31.12.2013 na ňu predloţený ţiaden projekt.) 

V roku 2012 neboli výzvy vyhlásené FSR predlţované.  
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FSR poţiadal dva krát RO pre OP ZaSI o zmenu výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01. Príčinou poţiadavky 

na zmenu bol nízky počet predloţených ţiadostí o NFP v rámci tejto výzvy, zameranej na podporu 

lokálnych stratégií komplexného prístupu. V I. kole výzvy boli doručené iba 4 ţiadosti o NFP (z toho pri 

troch ţiadostiach Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR (ďalej aj len ÚSVRK SR) 

identifikoval, ţe nie sú v súlade so schválenou ţiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP), v II. kole bola 

doručená iba 1 ţiadosť o NFP. FSR po konzultáciách s ÚSVRK SR dospel k presvedčeniu, ţe jedným zo 

zásadných dôvodov nezáujmu o výzvu je povinná dĺţka udrţateľnosti vytvorených pracovných miest 

(prijímateľ je povinný udrţať vytvorené pracovné miesto rovnakú dobu, na akú mu bola na toto miesto 

poskytovaná podpora z OP ZaSI.). Na prvú ţiadosť FSR o zmenu udrţateľnosti vytvorených pracovných 

miest vo výzve reagoval RO pre OP ZaSI poţiadavkou na doručenie podporného stanoviska ÚSVRK SR. 

Po zaslaní druhej ţiadosti o zmenu výzvy zo strany FSR, ktorej prílohou bolo aj súhlasné stanovisko 

ÚSVRK SR k zmene udrţateľnosti vytvoreného pracovného miesta, RO pre OP ZaSI navrhovanú zmenu 

zamietol z dôvodu nedostatočného zargumentovania návrhu zmeny zo strany ÚSVRK SR. Podmienky 

výzvy neboli zmenené.  

 

NP Terénna sociálna práca v obciach: 

- 29 ţiadateľov stiahlo svoje ţiadosti o NFP z konania o ţiadosti. S výnimkou 2 ţiadostí o NFP išlo o 

ţiadosti z výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02. Táto neštandardná situácia bola spôsobená záujmom 

ţiadateľov o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (poskytuje obciam v 

porovnaní s dopytovo orientovanými projektmi mnoţstvo výhod), ktorý je zameraný (rovnako ako 

výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02) na podporu výkonu terénnej sociálnej práce v obciach.  

- FSR mimoriadne ukončil realizáciu 73 projektov (zdroj ITMS, proces ukončovania prebieha aj v roku 

2013). Aţ na výnimky išlo o projekty zamerané na výkon TSP. Tieto projekty boli mimoriadne 

ukončené a následne sa bývalí prijímatelia pre niţšiu administratívnu náročnosť zapojili do národného 

projektu zameraného na terénnu sociálnu prácu v obciach 

 

FSR priebeţne zasiela správy o vyhodnotení výziev RO pre OP ZaSI a zverejňuje ich na svojom webovom 

sídle (http://www.fsr.gov.sk/sk/podporene-projekty/sprava-o-vyhodnoteni-vyzvy). 

 

SIA 

 

SIA v roku 2012 vyhlásila jednu výzvu a nevyhodnocovala ţiadnu výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP.  

K 31.12.2012 bolo odstúpené od zmlúv o poskytnutí NFP od 33 dopytovo – orientovaných projektov 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Úroveň OP ZaSI 

Merateľné ukazovatele fyzického pokroku OP ZaSI medziročne vzrástli v priemere o takmer 24% a to aj 

vplyvom úspešného ukončenia 657 podporených projektov. V uplynulom roku bolo do projektov OP ZaSI 

zaradených o 36% osôb cieľových skupín viac najmä pričinením realizovaných projektov podporujúcich 

aktívne opatrenia trhu práce. Spolu do roku 2012 bolo podporených takmer 1,6 miliónov osôb cieľových 

skupín.  

 

Jednou z najčastejších výstupových aktivít projektov sú vyškolené osoby, inými slovami počet 

podporovaných osôb cieľovej skupiny. Medziročne stúpla hodnota tohto merateľného ukazovateľa o 10%, 

čo predstavuje kumulatívnu hodnotu od začiatku OP ZaSI pribliţne okolo 75 tisíc osôb. V budúcnosti sa dá 

očakávať presiahnutie programového cieľa tohto merateľného ukazovateľa o pribliţne 20%.  

 

Základným výsledkom projektov OP ZaSI je  počet vytvorených pracovných miest, ktorých medziročný 

nárast tvorí 27%, kumulatívne táto hodnota prestavuje vytvorenie pribliţne 56 tisíc pracovných miest najmä 

pričinením národných projektov podporujúcich aktívne opatrenia trhu práce. Do budúcna sa počíta 

s plnením cieľa tohto merateľného ukazovateľa pribliţne na úrovni 60%. Počet vytvorených pracovných 

miest obsadených muţmi je takmer o polovicu vyšší, ako u ţien. 

 

V oblasti umiestňovania osôb na trh práce bolo moţné zaznamenať medziročný fyzický pokrok 11%, čo 

predstavuje kumulatívnu hodnotu od začiatku OP ZaSI takmer 49 tisíc pracovných miest. Do konca roku 

http://www.fsr.gov.sk/sk/podporene-projekty/sprava-o-vyhodnoteni-vyzvy
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2015 je moţné očakávať naplnenie na úrovni pribliţne 60% nakoľko pravdepodobne bude odstúpené od 

jedného z národných projektov zameraných na podporu rastu zamestnanosti.  

 

Plnenie kľúčových ukazovateľov na úrovni operačného programu s väzbou na globálny cieľ k 31.12.2012 je 

uvedené v tabuľke č. 2.1/5. Hodnoty výsledkových ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v bode 

4.5 výročnej správy, cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv 

sú uvedené v Prílohe č. 7 výročnej správy. 

 

Tabuľka č. 2.1/5: OP ZaSI: Plnenie kľúčových fyzických ukazovateľov na úrovni OP ZaSI s väzbou na 

globálny cieľ k 31.12.2012 (za projekty v realizácii a riadne ukončené, dopad za projekty ukončené) 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet podporených  

projektov 1*  

(počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 1 96 301 1347 / 657 N/A N/A N/A 657 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 858 N/A N/A 5 858 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených projektov 

(počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 351517 414063 1172 764 1 594418 N/A N/A N/A 1 594418  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1151900 N/A N/A 1151900 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet podporovaných 

osôb cieľovej skupiny 

(počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 28 24872 6948 68 953 75557 N/A N/A N/A 75557 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 67845 N/A N/A 67845 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 

pracovných miest (počet, 

výsledok) 6* 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 34 049 23 691 44 222 56040 N/A N/A N/A 56040 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 112925 N/A N/A 112925 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 

pracovných miest – muţi 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 19 321 14300 25 313 32 021 N/A N/A N/A 32 021 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 62298 N/A N/A 62298 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 

pracovných miest – ţeny 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 14 728 9 315 16 999 22 111 N/A N/A N/A 22 111 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50627 N/A N/A 50627 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 

umiestnených osôb 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 7424 25 867 44 049 48 920 N/A N/A N/A 48 920 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 181100 N/A N/A 181100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Miera nezamestnanosti 

(%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
11,2 9,6 12,1 14,5 13,6  14,0 N/A N/A N/A 14,0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A 8 

Východisko 13,4* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,4* 

            

Miera nezamestnanosti – 

muţi (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
10,0 8,4 11,5 14,3 13,6  13,5 N/A N/A N/A 13,5 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 N/A N/A 7 

Východisko 11,0* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,0* 

            

Miera nezamestnanosti – 

ţeny (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
12,8 11,0 12,9 14,7 13,6  14,5 N/A N/A N/A 14,5 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4 N/A N/A 9,4 

Východisko 14,2* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14,2* 

            

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti (%, 

dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
8,3 6,7 6,5 9,3 9,2 9,4  N/A N/A N/A 9,4 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 N/A N/A 9,2 

Východisko 10,2* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,2* 

            

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti - muţi 

(%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
7,5 5,8 5,9 9,0 9,4 9,3  N/A N/A N/A 9,3 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,7 N/A N/A 8,7 
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Východisko 9,4* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4* 

            

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti – ţeny 

(%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
9,4 7,7 7,4 9,6 9,0 9,5  N/A N/A N/A 9,5 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,8 N/A N/A 9,8 

Východisko 11,2* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,2* 

            

Podiel ľudí ţijúcich v 

riziku chudoby a 

vylúčenia***(%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
21,5 20,6 19,6 20,6 20,6 N/A N/A N/A N/A 20,6 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18,6 N/A N/A 18,6 

Východisko 19,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19,6 

            

Miera rizika chudoby 

***(%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
10,5 10,9 11 12 13,0 N/A N/A N/A N/A 13,0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 N/A N/A 9,2 

Východisko 12,2* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,2* 

            

Miera rizika chudoby – 

muţi*** (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
9,8 10,1 10,1 11,7 12,8 N/A N/A N/A N/A 12,8 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,1 N/A N/A 9,1 

Východisko 12,3* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,3* 

            

Miera rizika chudoby – 

ţeny*** (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
11,2 11,5 11,8 12,2 13,1 N/A N/A N/A N/A 13,1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4 N/A N/A 9,4 

Východisko 12,1* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,1* 

            

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na 

trh práce (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 

Konvergenc

ia 

41,75 8,89 37,16 3,5 N/A 28,087* N/A N/A N/A 28,087* 

Dosiahnutý 

výsledok 

BSK 

0 0,92 31,96 11,7 N/A 0,077* N/A N/A N/A 0,077* 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26,8 N/A N/A 26,8 

Východisko 42,9* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42,9* 

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy, EUROSTAT, ÚPSVR 

1* podľa poţiadavky EK  „počet zazmluvnených  projektov (bez mimoriadne ukončených)“  /v zmysle vymedzenia v OP ZaSI, 

„počet projektov, ktoré boli úspešne ukončené“ 

*** Po sociálnych transferoch, Zdroj: ŠÚ SR 

 * Hodnota ukotvená v roku 2006 

6* Merateľný ukazovateľ počet vytvorených pracovných miest muţi a ţeny nie je moţné spočítavať ako „spolu“. Vysvetlením je, 

ţe „počet vytvorených pracovných miest“ je merateľný ukazovateľ, ktorý bol zazmluvnený v určitom počte projektov samostatne, 

tzn. bez rozdelenia na muţi a ţeny. Toto spôsobuje rozdiel medzi automatickým sčítaním muţi a ţeny = spolu. Údaje boli 

zbierané zo systému ITMS. 

7* Hodnoty napočítané podľa vymedzenia indikátora v OP ZaSI z ukončených projektov 

 

Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v bode 4.5 „Hodnoty ukazovateľov za 

ukončené projekty“.  Príloha 7 uvádza cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv. 

 

Tabuľka č.2.1/6 Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni OP s väzbou na globálny cieľ k 31.12.2012  

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazova
teľa 

Merná 
jednot

ka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorenýc
h zmlúv 

Hodnota 
ukazovateľa 

k  
31. 12. 2012 

 Cieľová 
hodnota  

Kome
ntár: 

Súčas
né 

naplne
nie 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
realizovaných projektov  

výstup počet 1 372 397 1 594 418 1 083 414 147% 

Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny  výstup počet 63 190 75 557 65 045 116% 

Počet vytvorených pracovných miest  výsledok počet 66 888 56 040 99 725 56% 

Počet vytvorených pracovných miest – muţi  výsledok počet 35 235 32 021 54 998 58% 

Počet vytvorených pracovných miest – ţeny  výsledok počet 29 209 22 111 44 727 49% 

Počet úspešne umiestnených osôb  výsledok počet 225 316 48 920 158 400 31% 

Zdroj: ITMS, monitorovacie správy z ITMS, ÚPSVR 
 

Podrobnejšia analýza naplnenosti ukazovateľov je uvedená v rámci kapitoly 3 pri jednotlivých prioritných 

osiach.  
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2.1.2. Finančná implementácia programu  

 

Finančná implementácia v rámci prioritných osí 

 

Z celkového záväzku 2007-2013 sa za rok 2012 vyčerpalo 139 336 108,99 EUR, t.j. 14,80 %. Kumulatívne 

čerpanie k 31.12.2012 je vo výške 466 575 178,13, čo predstavuje 49,57 % z celkového upraveného 

záväzku 2007-2013. 

 

Tabuľka č. 2.1/7: Čerpanie prostriedkov podľa prioritných osí za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

k 31.12.2012 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               

za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012  
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Prioritná os 1 642 392 200,00 114 836 848,33 17,88 371 414 748,76 57,82 

Opatrenie 1.1 472 165 540,00 91 667 407,83 19,41 320 655 061,13 67,91 

Opatrenie 1.2 170 226 660,00 23 169 440,50 13,61 50 759 687,63 29,82 

Prioritná os 2 187 800 000,00 11 584 405,67 6,17 36 243 972,77 19,30 

Opatrenie 2.1 71 471 000,00 5 129 674,58 7,18 18 660 630,78 26,11 

Opatrenie 2.2 57 724 000,00 3 988 317,02 6,91 10 811 683,49 18,73 

Opatrenie 2.3 58 605 000,00 2 466 414,07 4,21 6 771 658,50 11,55 

Prioritná os 3 17 801 578,00 3 010 447,30 16,91 10 395 133,29 58,39 

Opatrenie 3.1 6 844 758,00 1 207 754,66 17,64 5 558 998,46 81,22 

Opatrenie 3.2 6 826 854,00 1 762 382,74 25,82 3 314 259,25 48,55 

Opatrenie 3.3 3 417 903,00 38 251,15 1,12 881 397,53 25,79 

Opatrenie 3.4 712 063,00 2 058,75 0,29 640 478,06 89,95 

Prioritná os 4 57 472 800,00 4 611 042,19 8,02 26 384 383,57 45,91 

Opatrenie 4.1 56 816 140,00 4 611 042,19 8,12 26 384 383,57 46,44 

Opatrenie 4.2 656 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritná os 5 35 835 000,00 5 293 365,50 14,77 22 136 939,74 61,77 

Opatrenie 5.1 35 835 000,00 5 293 365,50 14,77 22 136 939,74 61,77 

Spolu za program 941 301 578,00 139 336 108,99 14,80 466 575 178,13 49,57 

Zdroj: CO 
  

a) Stav celkového čerpania ŠF a ŠR za rok 2012 

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predloţených 25 súhrnných ţiadostí 

o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 175 689 904,67 EUR, z toho zo 

zdrojov EÚ: 149 611 209,84 EUR a zo zdrojov ŠR: 26 078 694,83 EUR, pričom 20 predloţených 

súhrnných ţiadostí o platbu bolo na CO schválených v plnej sume. 

Celková suma schválených SŢP v roku 2012 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 

spolufinancovanie 174 838 906,05 EUR, z toho 148 887 861,21 EUR zo zdrojov EÚ a 25 951 044,84 EUR 

zo zdrojov ŠR.  

 

b) Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR od začiatku programového obdobia 

V období od 01.01.2007 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predloţených 108 súhrnných ţiadostí 

o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 598 188 690,11 EUR, z toho za zdroj 

EÚ: 509 581 272,24 EUR a za zdroj ŠR: 88 607 417,87 EUR, pričom: 

 75 SŢP bolo schválených v plnej sume, 

 32 SŢP boli schválené v zníţenej sume 

 1 SŢP zamietnutá. 

Celková suma schválených SŢP k 31.12.2012 predstavuje sumu za zdroj EÚ a zdroj ŠR 559 120 889,97 

EUR, z toho 476 353 658,37 EUR zo zdrojov EÚ a 82 767 231,60 EUR zo zdrojov ŠR na 

spolufinancovanie. 
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Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov  

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené 

oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t. j. zálohové platby 

alebo predfinancovanie). K 31.12.2012 je na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu 

nezúčtovaných celkom 59 895 085,37 EUR (51 011 734,71 EUR za zdroj EÚ, 8 883 350,66 EUR za zdroj 

spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Celkové čerpanie OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

k 31.12.2012 na úrovni platobnej jednotky, t. j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom 

v súhrnných ţiadostiach o platbu zníţených o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, 

ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 607 543 668,76 EUR. Z toho za zdroj EÚ sumu 

517 586 912,84 EUR a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 89 956 755,92 EUR. Podiel 

celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje 

za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 54,99 %. 

 

c) Informácie týkajúce sa objemu finančných prostriedkov schválených v SŢP za zdroj pro-rata 

v rámci multicieľových OP 

Je irelevantné pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

  

d) Čerpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla N+3, resp. N+2, moţné riziká 

K 31.12.2012 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ vo výške 466 575 178,13 EUR (po zohľadnení 

nezrovnalostí) voči záväzkom 2008, 2009 a 2010 úroveň 100 %, t.j. pravidlo N+3 voči záväzku 2009 bolo 

splnené.  Čerpanie na  záväzku 2011 bolo v sledovanom období na úrovni 97,75 %. Podiel čerpania 

prostriedkov EÚ na celkovom záväzku 2007-2013 k  31.12.2012 bol na úrovni 49,57 %.  

 

e) Vyhodnotenie stavu čerpania riadiacim orgánom 

V roku 2012 bol schválený najvyšší objem súhrnných ţiadostí o platbu za všetky doterajšie roky 

implementácie, čiţe nastal najvyšší nárast čerpania. Celkovo moţno brať úroveň čerpania za primeranú. 

Stav čerpania podľa plneniu pravidla N+2/N+3 je tieţ dobrý, v roku 2012 bol vyčerpaný záväzok roku 2010 

a k 31.12.2012 bolo vyčerpaných takmer 98 % záväzku roku 2011, ktorý je potrebné vyčerpať do konca 

roku 2013. Vzhľadom na medziročný nárast čerpania a predpokladaný vývoj sa pri OP Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia v budúcnosti nepredpokladá riziko nenaplnenia pravidla N+2/N+3. 

 

f) Priebeţné ţiadosti o platbu predloţené Európskej komisii 

V roku 2012 predloţil certifikačný orgán 6 priebeţných ţiadostí o platbu za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia v celkovej výške ESF 260 304 260,20 EUR. V nadväznosti na predbeţné závery auditu Európskej 

komisie (EK) A – Rep 2012-1516, vykonávaného v dňoch 29.10 - 31.10.2012 a 12.11. - 16.11.2012, v 

zmysle ktorých riadiaci a kontrolný systém pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia dosiahol stupeň 

uistenia 3, t.j. funguje čiastočne, potrebné sú podstatné zlepšenia, boli na odporúčanie EK stiahnuté dve 

otvorené ţiadosti o platbu v celkovej výške 69 932 105,46 EUR a následne boli nahradené novou ţiadosťou 

o platbu obsahujúcou výdavky, ktoré neboli dotknuté zisteniami auditu. EK tzv. "pre-suspension letter" zo 

dňa 14.12.212 opätovne oznámila začatie konania o pozastavení priebeţných platieb, t. j. EK si vyhradzuje 

právo na pozastavenie platieb v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Aţ do odstránenia 

nedostatkov vyplývajúcich z auditu EK A - Rep 2012-1516 bude moţné zo strany Slovenskej republiky 

predkladať na EK výkazy výdavkov, ktoré budú obsahovať oprávnené výdavky za projekty aktívnej politiky 

trhu práce a národných a dopytovo orientovaných projektov terénnej sociálnej práce, identifikované 

auditom EK ako bezproblémové. Na základe následnej komunikácie z januára 2013 medzi CO, RO a EK 

boli pridané do tejto skupiny aj národné projekty príspevku na sluţbu starostlivosti o dieťa a národné 

projekty zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov. 

  

Percentuálny podiel oprávnených výdavkov deklarovaných v ŢoP na EK k 31.12.2012 vo výške 

373 303 939,96 EUR v zmysle pravidiel N+3/N+2 na záväzku 2008, 2009 a 2010 predstavuje 100 %, 

pričom čerpanie na záväzku 2011 sa  na konci roka 2012 nachádzalo na úrovni 30,30 %. 

Celkové oprávnené výdavky deklarované na EK k 31.12.2012 v  sume 373 303 939,96 EUR predstavujú  

39,66 % na záväzku 2007-2013.   

  

g) Platby prijaté z Európskej komisie 
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V roku 2012 boli zo strany EK na mimorozpočtový účet CO pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

uhradené tri priebeţné ţiadosti o platbu v celkovej výške 175 287 725,41 EUR.  

 

Detailné informácie o prijatých platbách z EK k 31.12.2012 sú uvedené v prílohe č. 3. 

 

h) Prehľad uhradených výdavkov 

 

K 31.12.2012 predstavuje celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do ţiadostí 

o platbu na EK 452 137 867,48 EUR. V prípade výšky zodpovedajúcich verejných zdrojov ide o sumu 439 

181 106,51 EUR, čo predstavuje podiel čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 na úrovni 39,66 %. 

 

Tabuľka č. 2.1/8: Prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2012 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Celkové 
financovanie OP 
(na úrovni EÚ a 
národnej úrovni) 

Základ pre 
výpočet 

príspevku EÚ 
(verejné alebo 

celkové 
zdroje) 

Celková suma 
certifikovaných 
oprávnených 

výdavkov 
zahrnutá do 

ţiadostí 
o platbu 

Zodpovedajúci 
príspevok z 
verejných 
zdrojov 

Miera 
plnenia 

v % 

v EUR v EUR v EUR 

  a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 –  Podpora rastu zamestnanosti  (ESF) 755 755 530,00 Verejné zdroje 363 529 107,82 351 831 837,37 46,55% 

Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie (ESF) 220 941 177,00 Verejné zdroje 30 850 899,81 30 448 686,72 13,78% 

Prioritná os 3 - Podpora zamestnanosti, sociálnej 
inklúzie a budovanie kapacít v BSK  (ESF) 

20 943 033,00 Verejné zdroje 9 903 522,95 9 729 508,33 46,46% 

Prioritná os 4 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality 
verejnej správy (ESF) 

67 615 059,00 Verejné zdroje 26 691 921,68 26 008 658,67 38,47% 

Prioritná os 5 – Technická pomoc (ESF) 42 158 824,00 Verejné zdroje 21 162 415,42 21 162 415,42 50,20% 

Celkový súčet 1 107 413 623,00 - 452 137 867,48 439 181 106,51 39,66% 

Zdroj: CO  

 

 

i) Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k ţiadostiam o platbu 

predloţeným EK 

 

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok 2012 zaslané na EK k 27.04.2012 za OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia predstavovali sumu 315 095 847,00 EUR. Aktualizované OOV na rok 

2012 k 12.09.2012 boli na EK zaslané vo výške 279 000 000,00 EUR za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia.  

Odhad očakávaných výdavkov k  27.04.2012 bol zaslaním 4 priebeţných ţiadostí o platbu v roku 2012 vo 

výške 190 372 154,74 EUR naplnený na 60,42 %. Vyhodnotenie odhadov očakávaných výdavkov voči 

prijatým prostriedkom z EK bolo prijatím 3 priebeţných platieb vo výške 175 287 725,41 EUR naplnené na 

55,63 %. 

Aktualizovaný odhad očakávaných výdavkov k 12.09.2012 bol zaslaním 4 priebeţných ţiadostí o platbu 

v roku 2012  vo výške 190 372 154,74 EUR naplnený na 68,23 %. Vyhodnotenie odhadov očakávaných 

výdavkov voči prijatým prostriedkom z EK bolo prijatím 3 priebeţných platieb vo výške 175 287 725,41 

EUR naplnené na 62,83 %.  

 

Tabuľka č. 2.1/8a(1): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia od 01.01.2012 do 31.12.2012 - zaslané ţiadosti o platbu na EK v roku 2012 (Zdroj: CO) 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2012 v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za rok 
2012 v EUR (odoslané na 

EK) 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 27.04.2012) 

za rok 2012 (plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v EUR 

(naplnenie OOV) v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 315 095 847,00 x 190 372 154,74 x 124 723 692,26 x 60,42% x 

 

Tabuľka č.2.1/8a(2): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prijaté platby z EK v roku 2012 



 
VS OP ZaSI 2012, verzia 19.9.2013 

 

27 

 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2012 v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za rok 
2012 v EUR (uhradené 

EK) 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 27.04.2012) 

za rok 2012 (plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v EUR 

(naplnenie OOV) v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 315 095 847,00 x 175 287 725,41 x 139 808 121,59 x 55,63% x 

Zdroj: CO 

 

Tabuľka č. 2.1/8b(1): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia od 01.01.2012 do 31.12.2012 - zaslané ţiadosti o platbu na EK v roku 2012 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2012 v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za rok 
2012 v EUR (odoslané na 

EK) 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 12.09.2012) 

za rok 2012 (plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v EUR 

(naplnenie OOV) v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 279 000 000,00 x 190 372 154,74 x 88 627 845,26 x 68,23% x 

Zdroj: CO 

Pozn.: Na základe predbeţných záverov auditu EK A - Rep 2012-1516 a na odporúčanie EK boli listom zo dňa 12.12.2012 

stiahnuté 2 ţiadosti o platbu EK v celkovej výške 69 932 105,46 EUR. Tento krok negatívne ovplyvnil naplnenie odhadov 

očakávaných výdavkov na rok 2012. V prípade nestiahnutia vyššie uvedených ţiadostí o platbu na EK by naplnenie odhadov 

vzrástlo o 25,07 p.b. na 93,30 %. 

 

Tabuľka č. 2.1/8b(2): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia  od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prijaté platby z EK v roku 2012 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2012 v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za rok 
2012 v EUR (uhradené 

EK) 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 12.09.2012) 

za rok 2012 (plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v EUR 

(naplnenie OOV) v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 279 000 000,00 x 175 287 725,41 x 103 712 274,59 x 62,83% x 

Zdroj: CO 

 

j) Certifikačné overovania 

V sledovanom období 01.01.2012 – 31.12.2012 bolo vykonané certifikačné overovanie na RO, SORO a PJ  

v rámci 2 SŢP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 7 595,61 EUR, čo je 0,004 % z objemu 

predloţených SŢP a 0,05 % z objemu overovaných SŢP. 

 

Moţné neoprávnené výdavky boli identifikované v rámci inej ako overovanej ŢoP a týkali sa uplatnenia 

výdavkov za reálne spotrebované pohonné hmoty pri pouţití súkromného motorového vozidla, pričom 

podľa usmernenia SORO mali byť nárokované výdavky vo výške cestovného lístka pravidelnej verejnej 

dopravy. SORO vykonal opätovnú kontrolu všetkých ŢoP prijímateľa a vyčíslil neoprávnené výdavky v 

celkovej sume 178,78 EUR, ktoré následne prijímateľ vysporiadal na účet CO a PJ.  

 

V priebehu roka 2012 nebol z úrovne CO zaslaný podnet na výkon kontroly na Úrad pre verejné 

obstarávanie ani podnet na výkon vládneho auditu. 

 

k) Nezrovnalosti 

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli certifikačnému orgánu oznámené: 

 

1. Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ: 

 639 nezrovnalostí v celkovej výške 2 198 564,93 EUR, z toho zdroj EÚ 1 813 688,75 EUR. 

2. Systémové nezrovnalosti/nezrovnalosti k programovej štruktúre: 

 71 systémových nezrovnalostí vyplývajúcich z auditu EK č. A-Rep 2010-1234 za nedostatočné 

fungovanie kľúčových prvkov riadenia a kontroly RO/SORO, ktoré zodpovedajú odsúhlasenej ex 
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ante finančnej oprave v celkovej výške 2 925 490,86 EUR, z toho 1 983 005,03 EUR za prostriedky 

rozpočtu EÚ, z toho v ţiadostiach o platbu na EK bolo odpočítaných 38 systémových nezrovnalostí 

v celkovej výške 1 725 816,36 EUR, z toho 1 184 356,41 EUR za prostriedky rozpočtu EÚ. 

 1 systémová nezrovnalosť zistená pri kontrole výkonu právomoci RO delegovaných na SORO, boli 

zistené neoprávnené výdavky v celkovej výške 881,44 EUR, z toho 499,38 EUR  

za prostriedky rozpočtu EÚ.  

 3 systémové nezrovnalosti bez dopadu identifikované kontrolou podľa čl. 16 nariadenia EK  

č. 1828/2006/ES týkajúce sa: 

 nedostatkov pri hodnotení a kontrole ŢoNFP, 

 nedostatkov pri uschovávaní dokumentov SORO, 

 nedostatkov pri opise riadiacich a kontrolných systémov. 

 

    Tabuľka č. 2.1/9: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovní opatrení OP Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia v roku 2012: 

Opatrenie 
Individuálne nezrovnalosti s 

finančným dopadom 
počet 

Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom 
v EUR 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

1.1 527 1 410 564,87 1 198 971,48 

1.2 41 418 331,55 310 071,24   

2.1 17 52 118,94 43 590,29 

2.2 10 123 306,68 100 271,87 

2.3 3 488,96 415,62 

3.1 21 62 994,33 53 545,13 

3.2 4 2 506,37 2 130,41 

3.3 1 2 927,06 2 487,95 

4.1 15 125 326,17 102 204,76 

5.1 0 0,00 0,00 

Individuálne nezrovnalosti spolu: 639 2 198 564,93 1 813 688,75 

    Zdroj: CO 

 

l) Finančné opravy 

Tabuľka č.2.1/9a: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 2012   

Prioritná os 

Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze 
výdavkov v roku 2012 (v EUR) 

Odpočítané vrátené sumy 
(Recoveries) vo výkaze výdavkov v 

roku 2012 (v EUR) 
Nevymoţiteľné sumy (v EUR) 

EÚ zdroj Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

1 5 165 906,37 6 077 498,01 925 197,92 1 084 777,68 35,13 41,33 

2 1 559 790,54 1 835 051,14 64 426,46 75 306,34 29,18 34,33 

3 157 111,35 187 082,93 87 810,07 116 819,62 19,83 23,34 

4 1 038 620,78 1 221 904,99 284 121,68 334 261,13 0,00 0,00 

Spolu 7 921 429,04 9 321 537,07 1 361 556,13 1 611 164,77 84,14 99,00 

    Zdroj: CO 

 

m) Popis vyuţitia vrátenej alebo znovu pouţitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98 ods. 2 

Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 

 

K povinnosti vyplývajúcej z článku 67 ods.2(h) Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 uvádzame nasledovné:  

 

Z hľadiska výšky vrátenej sumy najčastejším dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov bolo vrátenie 

nezúčtovanej zálohovej platby. V súvislosti s tým bolo v systéme ITMS k 31.12.2012 evidovaných 562 

oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v stave „uhradené“ vo výške (ESF+ŠR) 9 309 271,51 EUR.  

 

Druhým najčastejším dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov bolo vrátenie zistenej nezrovnalosti. 

K tomu bolo v systéme ITMS k 31.12.2012 evidovaných 997 oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov 

v stave „uhradené“ vo výške (ESF+ŠR) 8 656 258,13 EUR. Vo vzťahu k celkovej sume vrátených 

prostriedkov, vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby tvorilo podiel 50,8 % a zistené nezrovnalosti 47,3 %. 

Vo vzťahu k celkovému objemu ŢoP schválených CO k 31.12.2012, vysporiadané nezrovnalosti 

predstavovali výšku 3,3 %. Vrátené finančné prostriedky sú a budú opätovne k dispozícii v rámci daného 

opatrenia, resp. prioritnej osi a vyuţívajú sa na kontrahovanie nových projektov schválených v ďalších 

výzvach / vyzvaniach.  
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n) Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO, SORO v roku 2012 

Viď. Príloha č. 6. 

 

o) Informácie o dodrţiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŢoP 

 

RO 

RO vykonáva overenie predloţených ţiadostí o platbu v súlade s platným Systémom riadenia štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systémom finančného riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013. Administratívne 

overovanie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti ţiadosti o platbu. K prekročeniu lehôt 

určených na výkon administratívnej kontroly dochádza len vo výnimočných prípadoch. V 

prípade národných projektov prijímateľa UPSVAR je najčastejšou príčinou skutočnosť, ţe pri predloţených 

ţiadostiach o platbu sa výdavky viaţu na uskutočnené verejné obstarávania. Verejné obstarávania realizujú 

partneri projektov t.j. 43 úradov PSVR. Časové zdrţanie predstavuje rozsiahla a náročná  kontrola 

verejných obstarávaní jednotlivých vzdelávacích aktivít zo 43 úradov PSVR, ako aj následné zadávanie 

podkladov zo schválených  verejných obstarávaní k predloţenej ţiadosti o platbu  do ITMS.   

 

K ďalším prekročeniam lehôt určených na administratívnu kontrolu dochádza najmä v nadväznosti na 

komplikované posudzovanie oprávnenosti výdavkov z dôvodu, ţe v  ţiadostiach o platbu sú predloţené  

zloţité analýzy, ktoré vyţadujú dlhší čas na preverenie prínosu predloţenej analýzy, jej pridanej hodnoty 

a najmä opodstatnenosti a primeranosti ceny  predloţenej analýzy, s cieľom zachovať princíp hospodárnosti 

a efektívnosti výdavku. Posudzovanie oprávnenosti výdavku týkajúceho sa predloţenej analýzy v sebe 

zahŕňa potrebu vyjadrenia vecne príslušných sekcií a všetkých kompetentných pre posudzovanie 

takýchto dokumentov. 

 

K prekročeniu lehôt spracovania ŢoP dochádza aj v prípade, kedy dokumentácia obsahuje značné mnoţstvo 

personálnych výdavkov, s čím je spojená kríţová kontrola a kontrola duplicity; rovnako môţe dôjsť k 

prekročeniu lehoty pri nepravidelnom predkladaní ţiadostí o platbu zo strany prijímateľa, t.j. ak v rovnaký 

deň je predloţených viac ţiadostí o platbu k jednému projektu. 

 

Ako nápravné opatrenia pouţívame nasledujúce postupy: intenzívna komunikácia s prijímateľom, 

organizovanie pracovných stretnutí pred vystavením prvých ţiadostí o platbu, v prípade veľkého počtu 

ţiadostí odovzdaných naraz  prerozdeľovanie ţiadostí o platbu medzi viacerých manaţérov,  apelovanie na 

prijímateľov, aby predkladali ţiadosti o platbu  v pravidelných intervaloch. 

 

Všetky údaje ohľadom lehôt spracovania ŢoP sú zadávané a zaznamenávané v ITMS. Ţiaľ ITMS 

neposkytuje automatický výstup týkajúci sa počítania lehôt za ţiadosti o platbu (v tomto programovom 

období uţ sa nepredpokladá takáto úprava systému). Pre manaţéra preto sledovanie lehôt znamená 

vyhľadanie konkrétnej ŢoP, otvorenie okna „história záznamov“ v ITMS, manuálne napočítanie  lehôt a 

odrátanie doby, kedy boli lehoty prerušené (napríklad vrátenie ŢoP na doplnenie, kontrola na mieste, a 

pod.). Kaţdý manaţér individuálne sleduje čas nevyhnutný na výkon administratívnej kontroly. Za rok 2012 

pritom bolo na RO predloţených 563 ţiadostí o platbu v celkovom objeme 129 mil. EUR. Pri implementácii 

národných projektov na Odbore projektového riadenia RO sa v rámci spracovania uvedeného objemu 

dokumentov nevyskytla situácia, pri ktorej  by prijímateľ ţiadal úrok z omeškania (postup podľa § 365 

Obchodného zákonníka o omeškaní dlţníka a §369 Obchodného zákonníka o nároku na úroky 

z omeškania). 

 

FSR 

Fondu sociálneho rozvoja sa podarilo vo väčšine prípadov priblíţiť sa k dodrţiavaniu lehoty pri spracúvaní 

ţiadostí o platbu. Výnimku tvoria tzv. „problémové“ ţiadosti o platbu, kde nie je moţné ţiadosť o platbu 

spracovať (napr. pri záverečných ŢoP z dôvodu, ţe je potrebné najskôr finančne vysporiadať ţiadosti o 

vrátenie finančných prostriedkov; ak FSR zabezpečuje posúdenie predloţených analýz, štúdií a pod. ktoré si 

vyţaduje dodatočný časový priestor atď.). V roku 2012 FSR vykonal 1521 administratívnych kontrol 

ţiadostí o platbu (zdroj ITMS). FSR prekročil lehotu spracovania ţiadostí o platbu cca pri 31 % ţiadostí 

o platbu. Priemerná dĺţka spracovania ţiadosti o platbu je cca 70 dní. 
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Hlavné príčiny nedodrţiavania časových limitov na spracovanie ţiadostí o platbu sú nasledovné: 

 

Prijímatelia si nárokovali na FSR výdavky za analýzy, štúdie a obdobné dokumenty, pri ktorých bolo 

problematické posúdiť opodstatnenosť týchto dokumentov pre dosahovanie cieľov projektov a výšku 

nárokovaných výdavkov. RO pre OP ZaSI zriadil v marci 2011 komisiu pre posudzovanie dokumentov 

vypracovaných v rámci projektov OP ZaSI. Na základe výstupov komisie s ohľadom na periodicitu jej 

zasadnutí a početnosti predkladanej dokumentácie z oboch SORO boli postupne spracovávané ţiadosti o 

platbu, ktoré dlhodobo neboli na FSR spracúvané. Lehota na posúdenie takejto dokumentácie je rôzna, 

nakoľko rozsah a objem príslušných dokumentov (analýzy, plány, stratégie a pod.) je rôznorodý. Tieţ je 

potrebné uviesť, ţe jednotlivé dokumenty sa posudzujú v nadväznosti na kapacitné a časové moţnosti 

expertov v danej oblasti. RO do budúcnosti počíta so zavedením termínu na posúdenie kvality analýzy, a to 

ad-hoc, resp. najneskôr do 6 mesiacov vzhľadom na to, ţe posudzovanie je v sklze, ţe diela sa vkladajú do 

IT programu na odhaľovanie plagiátorstva, následne sa predloţia na posúdenie jednému alebo viacerým 

expertom v danej oblasti a tieto náleţitosti sa následne predkladajú komisii ako podklady pre posudzovanie 

kvality analýz. 

 

Ďalšou oblasťou, ktorá sa podpisovala na predlţovaní spracovávania ŢoP bola kontrola obstarávania 

tovarov, sluţieb a stavebných prác. Je to veľmi komplikovaná oblasť kontroly. Postupy kontroly a 

legislatíva súvisiaca s verejným obstarávaním sa neustále menia, čo zvyšovalo časovú náročnosť kontroly 

obstarávania aj v súvislosti s doţadovaním chýbajúcej dokumentácie VO a s vedením korešpondencie s 

prijímateľom, kedy prijímateľ nesúhlasil so záverom kontroly VO. FSR prijal z tohto dôvodu zamestnanca, 

zodpovedného za kontrolu VO. Následne bolo overované riziko konfliktu záujmov v súlade s výsledkom 

auditu EK. Výsledkom systémových opatrení (nastavenie/zmeny v riadiacej dokumentácii) bolo následne 

zrýchlenie spracúvania ţiadostí o platbu; 

 

Jedným z dôvodov,  pre ktorý sa formálne predlţuje lehota spracovania a predloţenia  zálohových ŢoP na 

platobnú jednotku v systéme ITMS (z ktorého FSR čerpá údaje ) a poskytnutie finančných prostriedkov 

prostredníctvom zálohovej platby, bola skutočnosť, ţe hoci o nasledujúcu zálohovú platbu mohol 

prijímateľ poţiadať uţ pri predloţení zúčtovania predošlej zálohovej platby, v zmysle SFR ŠF a KF je 

ale moţné poskytnúť novú zálohovú platbu aţ po certifikácii zúčtovania predošlej zálohovej platby do 

výšky súčtu zdrojov za EÚ a ŠR.  V zmysle záväzných postupov, sa ŢoP pozastavuje, ale systém ITMS 

nepozná stav „pozastavenie“. 

 

Pri záverečných ŢoP projektov sa na predlţovaní doby ich spracovania podpísala skutočnosť, ţe môţu 

byť postúpené na PJ aţ po vysporiadaní finančných vzťahov. Prijímateľ vo veľkej miere však 

nerešpektoval stanovenú lehotu na úhradu poţadovaných finančných prostriedkov alebo ţiadal o moţnosť 

úhrady na základe splátkového kalendára. 

 

Personálne zmeny boli ďalším z dôvodov predlţovania lehoty spracovávania ŢoP. Noví projektoví 

manaţéri, resp. manaţérky ktoré sa vrátili po MD, sa museli oboznamovať s novými usmerneniami 

platnými pre programové obdobie 2007-2013, čo malo negatívny dosah na rýchlosť a kvalitu spracúvania 

ŢoP; 

 

Poddimenzované administratívne kapacity projektových manaţérov vo vzťahu k počtu projektov a k 

náročnosti agendy; 

 

Prijímatelia predkladajú nekvalitne pripravené ţiadosti o platbu. FSR z tohto dôvodu vydal 1.3.2011 

jednotnú príručku pre prijímateľov, v ktorej sa snaţí postupne tak, ako mu to umoţňuje riadiaca 

dokumentácia zavádzať zjednodušenia (napr. zjednodušený pracovný výkaz, sumarizačné hárky pre 

výdavky s nízkou hodnotou a pod.), a tým dosiahnuť plynulejšie spracúvanie ţiadostí o platbu. 

 

SIA 

Počas sledovaného obdobia dochádzalo k prekračovaniu lehôt stanovených Systémom finančného riadenia 

ŠF a KF, hlavné príčiny sú nasledovné: 
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 nárokovanie si výdavkov za analýzy, stratégie, štúdie zo strany prijímateľov (obtiaţne posudzovanie 

takéhoto typu výdavku má negatívny vplyv na dobu spracovania ŢoP) 

 existujúce nezrovnalosti na projektoch a zdĺhavý proces vysporiadania finančných vzťahov zo strany 

prijímateľov 

 kontrola postupov VO v rámci dodaných sluţieb a tovarov (prijímateľ nevykonáva verejné obstarávanie 

v predstihu ale na poslednú chvíľu – nevytvorí sa postačujúci časový priestor v rámci harmonogramu 

projektu + časté zmeny v legislatíve VO)  

 vysoký počet ŢoP pripadajúci na jedného manaţéra 

 

Prijaté nápravné opatrenia 

SIA v priebehu roku 2012 upravila organizačnú štruktúru tak, ţe došlo k zníţeniu počtu ŢoP pripadajúcich 

na jednotlivých manaţérov. Takisto realizovala akčný plán, prostredníctvom ktorého sa podarilo významne 

zníţiť celkový počet nespracovaných ŢoP. 

 

Sociálna implementačná agentúra si nevedie evidenciu spracovaných ŢoP na ročnej báze v poţadovanej 

štruktúre (spracovaných v termíne, percentuálne vyjadrenie, počet jednotlivých ŢoP). V súlade 

s monitorovacou správou v rámci TA projektov, ktorá mapuje rok 2012 za SIA uvádzame, ţe počet 

administratívnych kontrol ŢoP (zahrnujúc aj viacnásobné kontroly ŢoP – pri výzve na doplnenie) je 3207 

v roku 2012. V rámci akčného plánu, ktorý SIA aplikovala na meškajúce ŢoP sa výrazne podarilo zníţiť 

(nie však celkom odstrániť) počet meškajúcich ŢoP. Vo výhľade roku 2013 predpokladáme – aj na základe 

počtu riadne ukončených projektov – minimalizovanie meškajúcich ŢoP, pričom ostanú len ojedinelé 

prípady meškania spôsobené nedostatkami v oblasti nezrovnalostí, vrátenia FP z nezúčtovaných záloh 

(splátkové kalendáre, odklady termínov splatenia pohľadávky a pod.) 

 

Okolnosti 

Úrok z omeškania nie je zmluvne upravený medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, avšak vzhľadom na 

fakt, ţe Zmluva o poskytnutí NFP sa riadi podľa Obchodného zákonníka, tak platia ustanovenia 

Obchodného zákonníka týkajúce sa úrokov z omeškania (postup podľa §365 Obchodného zákonníka 

o omeškaní dlţníka a § 369 Obchodného zákonníka o nároku na úroky z omeškania). 

 

2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu 

 

K vyrovnávaniu regionálnych rozdielov prispieva multicieľový OP ZaSI pokrývaním dvoch cieľov 

kohéznej politiky a to: 

cieľ Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja) s alokáciou cca 923 

mil. Eur; 

cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského samosprávneho kraja) 

s alokáciou viac ako 17 mil. Eur. 

 

Tabuľka č. 2.1/10: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2012  

Prioritná os Región NUTS III - II 
Počet 

prijatých ŢoNFP 
Počet projektov v realizácii Počet ukončených projektov   

Prioritná os 1 Bratislavský 2 0 0 

Trnavský 100 22 23 

Trenčiansky 163 35 31 

Nitriansky 144 24 38 

Ţilinský 153 18 52 

Banskobystrický 303 37 54 

Prešovský 350 67 59 

Košický 289 41 39 

NUTS 2 Slovensko 156 51 42 

Spolu 1 660 295 338 

Prioritná os 2 Bratislavský 0 0   

Trnavský 68 10 11 

Trenčiansky 40 9 7 

Nitriansky 149 32 28 

Ţilinský 58 5 10 

Banskobystrický 321 52 89 

Prešovský 517 81 203 
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Košický 261 41 64 

NUTS 2 Slovensko 90 13 11 

Spolu 1 504 243 423 

Prioritná os 3 Bratislavský 173 36 50 

Trnavský 0 0 0 

Trenčiansky 0 0 0 

Nitriansky 0 0 0 

Ţilinský 0 0 0 

Banskobystrický 0 0 0 

Prešovský 0 0 0 

Košický 0 0 0 

NUTS 2 Slovensko 0 0 0 

Spolu 173 36 50 

Prioritná os 4 Bratislavský 1 0 0 

Trnavský 40 6 4 

Trenčiansky 46 8 2 

Nitriansky 46 7 4 

Ţilinský 56 6 12 

Banskobystrický 91 13 11 

Prešovský 85 14 9 

Košický 62 18 5 

NUTS 2 Slovensko 191 36 36 

Spolu 618 108 83 

Prioritná os 5 NUTS 2 Slovensko 27 14 23 

Spolu 32 8 23 

Celkom 3 987 690 917 

Zdroj:  RO, ITMS (projekty ukončené riadne aj mimoriadne) 

medzi projekty NUTS 2 sú zaradené národné, nadregionálne projekty a projekty technickej asistencie v prioritnej osi č. 5  

 

Grafické zobrazenie počtu projektov v realizácii podľa regiónov:  

 
Bratislavský 36 

Trnavský 38 

Trenčiansky 52 

Nitriansky 63 

Ţilinský 29 

Banskobystrický 102 

Prešovský 162 

Košický 100 

NUTS 2 Slovensko 108 

celkom 690 

 

 

 

 

 

Grafické zobrazenie počtu prijatých ŢoNFP  podľa regiónov:  

 
Grafické zobrazenie počtu ukončených projektov podľa regiónov: 

Bratislavský 176 

Trnavský 208 

Trenčiansky 249 

Nitriansky 339 

Ţilinský 267 

Banskobystrický 715 

Prešovský 952 

Košický 612 

NUTS 2 Slovensko 469 

celkom 3987 
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Bratislavský 50 

Trnavský 38 

Trenčiansky 40 

Nitriansky 70 

Ţilinský 74 

Banskobystrický 154 

Prešovský 271 

Košický 108 

NUTS 2 Slovensko 112 

Celkom 917 

 

 

 

 

 

 

Pri porovnaní regiónov najviac projektov v realizácii bolo k 31.12.2012 v Prešovskom kraji (162) 

a Banskobystrickom kraji (102) a najmenej v Ţilinskom kraji (29).  V rámci predloţených ŢoNFP boli 

k 31.12.2012 najviac aktívni ţiadatelia z Prešovského kraja (952 predloţených ŢoNFP), Banskobystrického 

kraja (715 predloţených ŢoNFP) a Košického kraja (612 predloţených ŢoNFP). Najmenej v rámci 

Bratislavského kraja (176). K 31.12.2011 bolo najviac ukončených projektov z Prešovského kraja (271) a 

Banskobystrického kraja (154), najmenej z Trnavského kraja (38). 
 

Tabuľka č. 2.1/11: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2012 

Prioritná 
os 

Región NUTS III 
Indikatívne 

alokácie z ŠF 
a KF v EUR 

Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF 
Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF 

a KF 

EUR % 
zo zazmluvne

nia v rámci 
prioritnej osi 

% 
z alokácie 
na región 

EUR % z čerpania 
v rámci 

prioritnej osi 

% 
z alokácie 
na región 

A B C D E=D/∑prioritn
á os 

F=D/C G H=G/∑prioritn
á os 

I=G/C 

Prioritná 
os 1 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 61 180 234,84 8 324 479,89 1,47% 13,61% 3 600 685,41 0,63% 5,89% 

Trenčiansky 61 180 234,84 11 700 067,69 2,06% 19,12% 6 444 064,33 1,14% 10,53% 

Nitriansky 61 180 234,84 11 636 664,40 2,05% 19,02% 6 093 092,47 1,07% 9,96% 

Ţilinský 114 712 873,69 9 958 995,20 1,76% 8,68% 5 969 452,10 1,05% 5,20% 

Banskobystrický 114 712 873,69 26 344 418,01 4,64% 22,97% 9 050 957,31 1,60% 7,89% 

Prešovský 114 712 874,06 26 011 677,02 4,58% 22,68% 10 986 578,94 1,94% 9,58% 

Košický 114 712 874,06 17 261 363,36 3,04% 15,05% 6 376 835,13 1,12% 5,56% 

Spolu 642 392 200,00 111 237 665,57 19,60% 17,32% 48 521 665,69 8,55% 7,55% 

Prioritná 
os 2 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 17 885 721,69 2 052 831,73 1,09% 11,48% 1 108 958,76 0,59% 6,20% 

Trenčiansky 17 885 721,69 2 399 248,47 1,28% 13,41% 873 462,97 0,47% 4,88% 

Nitriansky 17 885 721,69 5 102 236,63 2,72% 28,53% 2 449 377,53 1,30% 13,69% 

Ţilinský 33 535 708,68 840 706,84 0,45% 2,51% 518 631,58 0,28% 1,55% 

Banskobystrický 33 535 708,68 8 656 049,43 4,61% 25,81% 5 197 278,58 2,77% 15,50% 

Prešovský 33 535 708,79 19 580 866,48 10,43% 58,39% 11 376 048,77 6,06% 33,92% 

Košický 33 535 708,79 9 183 256,77 4,89% 27,38% 5 031 069,60 2,68% 15,00% 

Spolu 187 800 000,00 47 815 196,35 25,46% 25,46% 26 554 827,79 14,14% 14,14% 

Prioritná 
os 3 

Bratislavský 17 801 578,00 17 410 089,65 97,10% 97,10% 10 583 336,60 59,45% 59,45% 

Trnavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trenčiansky N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nitriansky N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ţilinský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Banskobystrický N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Prešovský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Košický N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Spolu 17 801 578,00 17 410 089,65 97,80% 97,80% 10 583 336,60 59,45% 59,45% 

Prioritná 
os 4 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 5 473 602,26 1 227 741,67 1,50% 22,43% 730 760,28 0,89% 13,35% 

Trenčiansky 5 473 602,26 1 231 589,60 1,51% 22,50% 489 540,41 0,60% 8,94% 

Nitriansky 5 473 602,26 1 365 758,50 1,67% 24,95% 738 798,60 0,90% 13,50% 

Ţilinský 10 262 998,28 2 678 962,61 3,28% 26,10% 1 680 452,65 2,06% 16,37% 

Banskobystrický 10 262 998,28 3 714 682,75 4,54% 36,19% 2 550 526,27 3,12% 24,85% 
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Prešovský 10 262 998,32 3 155 723,05 3,86% 30,75% 1 559 889,15 1,91% 15,20% 

Košický 10 262 998,32 3 380 600,40 4,14% 32,94% 1 928 828,17 2,36% 18,79% 

Spolu 57 472 800,00 16 755 058,58 20,50% 29,15% 9 678 795,53 11,84% 16,84% 

Prioritná 
os 5 

Spolu 35 835 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

Celkom 941 301 578,00 193 218 010,15 20,53 20,53 95 338 625,61 10,13 10,13% 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Grafické zobrazenie zazmluvnených prostriedkov v EUR podľa regiónov 

 

 

 
Bratislavský 17 410 089,65 

Trnavský 11 605 053,29 

Trenčiansky 15 330 905,76 

Nitriansky 18 104 659,53 

Ţilinský 13 478 664,65 

Banskobystrický 38 715 150,19 

Prešovský 48 748 266,55 

Košický 29 825 220,53 

Spolu 193 218 010,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické zobrazenie výšky čerpania v EUR podľa regiónov: 

 

 

 
Bratislavský 10 583 336,60 

Trnavský 5 440 404,45 

Trenčiansky 7 807 067,71 

Nitriansky 9 281 268,60 

Ţilinský 8 168 536,33 

Banskobystrický 16 798 762,16 

Prešovský 23 922 516,86 

Košický 13 336 732,90 

Spolu 95 338 625,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 31.12.2012 bolo v absolútnej hodnote najviac finančných prostriedkov zazmluvnených v rámci 

Prešovského kraja (48 748 266,55 EUR), Banskobystrického kraja (38 715 150,19 EUR), Košického kraja 

(29 825 220,53 EUR). Najmenej finančných prostriedkov bolo zazmluvnených v rámci Trnavského kraja 

(11 605 053,29 EUR). 

V rámci čerpania bola k 31.12.2012 najvyššia výška čerpaných finančných prostriedkov dosiahnutá v rámci 

Prešovského kraja (23 922 516,86 EUR), Banskobystrického kraja (16 798 762,16 EUR), Košického kraja 

(13 336 732,90 EUR). Najniţšie čerpanie bolo dosiahnuté v rámci Trnavského kraja (5 440 404,45 EUR). 
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Pri posúdení regionálnych výsledkov za celý OP ZaSI je jednoznačne najlepší Bratislavský kraj, ktorý má 

97,80% zazmluvnenosť a 59,45% čerpanie.  

 

Tabuľka č. 2.1/13: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 

31. 12. 2012 (v tabuľke sú uvedené projekty, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých regiónoch NUTS 

II Slovensko) 
 Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF 

Prioritná os EUR % zo zamluvnenia v rámci prioritnej 
osi 

EUR % z čerpania v rámci prioritnej 
osi 

A B C=B/∑prioritná os D E=D/∑prioritná os 

Prioritná os 1 550 886 202,22 85,76 % 328 965 282,43 51,21 % 

Prioritná os 2 117 395 430,54 62,51 % 11 206 367,25 5,97 % 

Prioritná os 3 N/A N/A N/A N/A 

Prioritná os 4 48 188 518,35 83,85 % 18 015 036,40 31,35 % 

Prioritná os 5 30 968 730,84 86,42 % 22 157 948,33 61,83 % 

Spolu 747 438 881,95 79,40 % 380 344 634,41 40,41 % 

Zdroj: RO, ITMS 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené, je moţné konštatovať, ţe podpora ESF je cielená na regióny, kde je vysoká 

miera nezamestnanosti v rámci SR. Zároveň implementácia projektov prispieva k zmierňovaniu disparít 

v rámci jednotlivých regiónov. Čo sa týka projektov nezaradených do NUTS III tak najväčšiu časť z nich 

tvoria národné projekty a projekty technickej pomoci, ktoré väčšinou pôsobia vo všetkých krajoch SR. 

 

 

2.1.4.  Finančná kontrola a audit  

 

Finančná kontrola a audit  

 

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi 

(Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré 

vykonávajú úlohy podľa čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 pod vedením orgánu auditu.). Podľa stratégie 

auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci, schválenej Európskou 

komisiou v máji 2009, sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. 

z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

1. Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

 

V súlade s aktualizovanou stratégiou auditu pre rok 2012 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií 

v 1. polroku 2012, pričom úroveň spoľahlivosti výberu vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti 

riadiaceho a kontrolného systému (3. stupeň uistenia - systém funguje čiastočne, je nutné vykonať podstatné 

zlepšenia) a korešpondujúcej úrovni spoľahlivosti systému operačného programu (80%), ktorý bol 

poskytnutý na základe záverov systémových auditov vykonávaných v II. polroku 2011. 

 

V období február - júl 2012 bol podľa plánu na rok 2012 vykonaný orgánom auditu (Ministerstvo financií 

SR) a spolupracujúcimi orgánmi (MPSVR SR, SFK BA a externou audítorskou spoločnosťou KPMG 

Slovensko, s.r.o.) vládny audit č. A449, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti 

výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia na úrovni RO a PJ 

(MPSVaR SR), na úrovni prijímateľa (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ďalej len „Ústredie 

PSVaR“) a na úrovni konečných uţívateľov (vybrané úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej len „Úrad 

PSVaR“). 

 

Auditom bolo overených 399 816,12 EUR. Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 2 406,45 

EUR. 
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Prehľad hlavných identifikovaných nedostatkov: 

 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) v celkovej výške 2 406,45 EUR 

-  v rámci overenia na mieste bolo preukázané, ţe KU k dátumu posledného dňa dvojročného vykonávania 

SZČ, nezdokladoval výdavky súvisiace s poskytnutým príspevkom v súlade s kalkuláciou v rámci 

podnikateľského zámeru vo výške poskytnutého príspevku, čím KU nedodrţal body príslušných 

článkov Dohody o poskytnutí príspevku č. 97/§49/2010 zo dňa 28.4.2010. Vzhľadom na vyššie uvedené 

AS hodnotí, ţe došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. (1) písm. b) zákona NR SR č. 

523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j. vyplatenie finančných prostriedkov nad rámec Dohody 

o poskytnutí príspevku.  

 

Nesystémové nedostatky (s nefinančným dopadom) 

- nedôsledný výkon administratívnej kontroly VO; 

- nedostatočný výkon kontroly na mieste zo strany RO; 

- nedodrţanie termínov pre predkladanie monitorovacej správy v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP; 

- neskoré zaslanie oznámení na MF SR o poskytnutých pomociach de minimis pre všetky overované 

dohody; 

- nedodrţanie pravidiel pre publicitu a informovanosť v zmysle platného manuálu. 

 

Systémové a systematické nedostatky ani ţiadne anomálie neboli počas auditu identifikované. 

 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom zisteným auditom 

operácií vykonanom v 1. polroku 2012 bolo na úrovni RO, SORO SIA, SORO FSR a Ústredia PSVaR 

predmetom systémového auditu v 2. polroku 2012 a na ostatných úrovniach je predmetom auditu operácií 

v 1. polroku 2013. 

 

Na základe výsledkov systémového auditu a auditu operácií, ktoré boli vykonávané v období 1. 7. 2011 - 

30. 6. 2012, bolo orgánom auditu vydané stanovisko s výhradami, t. j. riadiace a kontrolné systémy, 

zavedené pre vyššie uvedený operačný program, boli v súlade s platnými poţiadavkami článkov 58 aţ 62 

nariadenia Rady (ES)  č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungovali 

efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, ţe výkazy výdavkov predloţené Komisii sú 

správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, ţe príslušné transakcie sú zákonné a oprávnené, 

s výnimkou systémových nedostatkov identifikovaných systémovým auditom vykonaným v období od 11. 

08. 2011 do 09. 01. 2012. Toto stanovisko orgánu auditu bolo ako súčasť výročnej kontrolnej správy 

zaslané Európskej komisii dňa 21. 12. 2012. 

 

Doplnková vzorka  

 

Audit A308 bol vykonaný ako doplnková vzorka v období január 2010 – marec 2012 s cieľom získania 

uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému pre OP ZaSI a za účelom získania uistenia 

o správnosti a oprávnenosti pouţitia finančných prostriedkov poskytnutých z OP ZaSI a štátneho rozpočtu 

SR na spolufinancovanie sociálnych podnikov. 

 

Listom zo dňa 27. apríla 2010 MPSVR SR informovalo EK, ţe nastúpilo proces vyraďovania pilotných 

sociálnych podnikov z financovania z OP ZaSI. Vo väzbe na list MPSVR SR zaslal minister financií SR list 

zo dňa 28. apríla 2010 na EK s informáciou, ţe ukončí audit pilotných sociálnych podnikov aţ po ukončení 

procesu vyraďovania pilotných sociálnych podnikov z ESF. 

V priebehu vládneho auditu došlo k vylúčeniu financovania pilotných projektov z ESF. Uvedené bolo 

oznámené Ministerstvu financií SR listom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 4413/2010-

I/38 zo dňa 02. júla 2010. V uvedenom liste sa píše, ţe na základe výsledkov analýzy pilotných projektov, 

ktorú vykonal Riadiaci orgán, boli projekty sociálnych podnikov vyčlenené z ESF nasledovne: 

1. so štyrmi prijímateľmi boli v termíne do 30. júna 2010 uzatvorené Dohody o ukončení zmluvy 

o poskytnutí NFP; 
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2. so štyrmi prijímateľmi boli ukončené zmluvy o poskytnutí NFP odstúpením od zmluvy o poskytnutí 

NFP zo strany MPSVR SR a to aj so Spišsko – Gemerským sociálnym podnikom, n. o. 

 

Prerokovanie predbeţnej správy z VLA sa uskutočnilo 07.03.2012, kde boli prerokované nedostatky 

a odporúčania. Auditom bolo odhalených 75 nedostatkov. RO sa týkalo 6 nedostatkov, zvyšných 69 

nedostatkov týkajúcich sa prijímateľov zobralo RO na vedomie, vzhľadom na to, ţe výkon čiastkových 

vládnych auditov na úrovni prijímateľov nebol ukončený, keďţe boli vylúčení zo spolufinancovania z ESF 

a výsledky overovania na úrovni prijímateľov mohli byť zahrnuté do správy iba v obmedzenej miere. Na 

základe auditu je AO povinná vymáhať verejné prostriedky v celkovej výške 9 177 687,02 EUR, pričom sa 

uţ výlučne jedná len o vlastné zdroje štátneho rozpočtu SR. 

Vzhľadom na to, ţe výdavky na overované projekty boli vyňaté z financovania z ESF, OA nevykazuje 

výšku overených výdavkov a nevyhodnocuje oprávnenosť týchto výdavkov. 

 

Vládny Audit 436 

 

Hlavným účelom a cieľom vládneho auditu je získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na doplnkovej 

vzorke operácií v rámci OP ZaSI podľa čl. 62 na ods.1 písm.b) nariadenia rady (ES) č. 1083/2006, ktorým 

sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde  a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)  č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov. 

 

Vládny audit bol vykonaný na základe Poverenia na vykonanie vládneho auditu č. 436, K2672, K3405 

 vydaného riaditeľom SFK Zvolen s č. 2286/KON/2012, 129 FZ-NZ/06-2/2012 zo dňa 11.7.2012 a bol 

začatý dňa 17.7.2012 v sídle SIA. 

 

Prehľad hlavných identifikovaných nedostatkov: 

 

a) Nedodrţanie termínu na vypracovanie Správy z kontroly na mieste. Nedodrţanie termínu vypracovania 

a zaslania Správy z kontroly na mieste prijímateľovi audítorská skupina kvalifikuje ako porušenie 

ustanovení IMP SIA časť 5.6.2 Kontrola na mieste ods. 8). 

b) Nevypracovanie kontrolného zoznamu k Záverečnej MS. Na základe predloţenej dokumentácie zo 

SORO ako aj na základe vyjadrenia SIA zo dňa 05.09.2012 bolo zistené, ţe projektový manaţér SIA 

neposúdil správnosť údajov uvedených v Záverečnej MS a nevyhotovil Kontrolný zoznam k záverečnej 

MS projektu. Uvedeným konaním došlo k porušeniu časti 4.2.3 SR ŠF a KF 

c) Nedostatočne zadefinovaný spôsob preukázania výdavkov v zmysle Výzvy. Overením pracovných 

výkazov členov projektového tímu bolo zistené napr. opakujúce sa pracovné činnosti v rámci jedného 

dňa, uvádzanie popisov rovnakých pracovných činností jednotlivých členov projektového tímu, 

nepredloţenie podpornej dokumentácie k činnostiam vykazovaným v pracovných výkazoch, časový 

nesúlad medzi činnosťami vykázanými v pracovných výkazoch a dokladmi preukazujúcimi predmetné 

činnosti, neprimeraný objem vykazovanej práce v porovnaní s predloţenými podkladmi. Na základe 

dokumentácie predloţenej prijímateľom nebolo moţné dostatočne identifikovať a preukázať niektoré 

činností uvádzané v pracovných výkazoch, ktoré slúţili ako podporná dokumentácia k výdavkom za 

odmeny členov projektového tímu, tak ako bolo stanovené v zmysle výzvy. 

 

Prijaté opatrenia: 

 

SIA zabezpečila primerané preukázateľné informovanie zamestnancov o povinnosti dostatočne overovať 

reálnosť a opodstatnenosť činností vykazovaných v pracovných výkazoch. Rovnako tak SIA v dňoch 10.-

11.12.2012 uskutočnila informačný seminár pre prijímateľov, na ktorom okrem iného informovala aj o 

najčastejších chybách pri implementácii projektov a upozornila prijímateľov na dôslednejšie 

vypracovávanie pracovných výkazov. Celá prezentácia je zverejnená na:  http://www.sia.gov.sk/13-12-

2012-sia-usporiadala-vseobecne-odborne-seminare-pre-prijimatelov-v-ramci-vyziev-na-predkladanie-

ziadosti-o-nfp-v-programovom-obdobi-2007-2013/ 

 

 

 

 

http://www.sia.gov.sk/13-12-2012-sia-usporiadala-vseobecne-odborne-seminare-pre-prijimatelov-v-ramci-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-v-programovom-obdobi-2007-2013/
http://www.sia.gov.sk/13-12-2012-sia-usporiadala-vseobecne-odborne-seminare-pre-prijimatelov-v-ramci-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-v-programovom-obdobi-2007-2013/
http://www.sia.gov.sk/13-12-2012-sia-usporiadala-vseobecne-odborne-seminare-pre-prijimatelov-v-ramci-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-v-programovom-obdobi-2007-2013/
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2. Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

 

V 2. polroku 2012 bol vykonávaný systémový audit č. A467, ktorý nebol k 31.12.2012 ukončený a jeho 

výsledky budú zahrnuté do podkladov do Výročnej správy o vykonávaní operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia za rok 2013. 

 

Obdobne na základe výsledkov systémového auditu vykonávaného v druhom polroku 2012 a po ukončení 

auditov operácií v prvom polroku 2013 bude zo strany orgánu auditu vydané stanovisko o efektívnosti 

fungovania riadiaceho a kontrolného systému operačných programov NSRR SR za referenčné obdobie 01. 

07. 2012 – 30. 06. 2013 v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré bude EK zaslané do 

31. 12. 2013. 

 

Audit EK (A-REP 2012-1516) 

 

Účelom auditu EK, ktorý sa uskutočnil v dňoch 29.10. – 31.10.2012 a 13.11. – 16.11.2012, bolo na vzorke 

14 projektov a  7 ţiadostí o nenávratný finančný príspevok overiť stupeň účinnosti riadiacich a kontrolných 

systémov v rámci OP ZaSI, identifikovať slabé miesta v riadiacich a kontrolných systémoch, posúdiť 

vhodnosť interných kontrol v auditovanom subjekte a preveriť vzťah medzi cieľmi a internými kontrolami 

z hľadiska zabezpečenia prevencie, odhaľovania a odstraňovania nedostatkov, nezrovnalostí a pokusov 

o podvod.      

Nakoľko návrh správy z auditu nebol orgánom Slovenskej republiky doručený do konca roka 2012, 

informácie o výsledkoch auditu budú zahrnuté do Výročnej správy o vykonávaní operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia za rok 2013. 

 

Riadiaci orgán pokračoval aj v roku 2012 v uplatňovaní ex-ante finančnej opravy, ktorú RO prijal 

v nadväznosti na nepriaznivé výsledky auditu EK vykonaného v roku 2010 (audit č. A-Rep 2010-1234). Ex-

ante finančná oprava sa priebeţne uplatňuje vo výške 2% alebo 5% podľa zaradenia národných projektov 

a výziev do skupín podľa ich rizikovosti.   

 

Tabuľka č. 2.1/13: Prehľad uplatnenia finančných opráv 
Projekty  Ex-post oprava Ex-ante oprava 

10 DOP výziev (extrémne rizikové výzvy) 25% 5% 

Národné projekty realizované Centrom vzdelávania 25% 2% 

20 DOP výziev (menej rizikové výzvy) 5% 2% 

Národné projekty okrem APTP a CV 5% 2% 

APTP výdavky a NP XXIV 0% 0% 

Projekty TSP 0% 0% 

Projekty  TA 0% 0% 

Zdroj: RO 

 

Audit EDA – PF 5380 

 

V dňoch 21.11. – 23.11.2012 a 10.12. – 14.12.2012 vykonal Európsky dvor audítorov prostredníctvom 

testovania zákonnosti a správnosti projektov finančný audit zameraný na posúdenie vierohodnosti výdavkov 

za rok 2012 deklarovaných v ţiadosti o platbu na EK č. 271 12 00 702, ktorá bola vyplatená Slovenskej 

republike 15.06.2012. Audítorská skupina testovala zákonnosť a správnosť ôsmich projektov  realizovaných 

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Pri audite boli zistené chyby v jednom 

projekte a vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 46 905,93 EUR. 
 

Kontrola NKÚ  podľa zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR 

 

V období od 24. septembra 2012 do 30. novembra 2012 bola kontrolnou skupinou NKÚ SR vykonaná 

kontrola podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 250/01 zo dňa 26.09.2012, ktorej predmetom bolo: 

 

- preverenie systému monitorovania, 

- kontrola naplnenia indikátorov na úrovni NSRR, programu a projektu, 

- overenie stavu implementácie programov od začiatku programového obdobia. 
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Zo záverov kontrolnej akcie vyplynulo, ţe RO pre OP ZaSI neprávne uplatnil nástroj – mimoriadne 

ukončenie výzvy, ktoré nebolo uplatnené v súlade s kapitolou 5.3 „Tvorba, schvaľovanie a vyhodnocovanie 

výziev“ Interného manuálu procedúr RO, a to z dôvodu, ţe k zrušeniu priebeţnej výzvy OP ZaSI-FSR-

2010/2.1/03 došlo aţ po uzatvorení prvého kola hodnotenia výziev. Ďalej bolo kontrolou NKÚ zistené, ţe 

RO pre OP ZaSI zrušil výzvy DOP-SIA-2010/1.2/REG BB, DOP-SIA-2010/1.2/REG PO, DOP-SIA-

2010/1.2/REG KE rok po uzavretí výziev a štyri mesiace po obdrţaní Záverečnej správy k vyhodnoteniu 

výziev. RO pre OP ZaSI taktieţ predloţené ţiadosti o nenávratný finančný príspevok nevrátil ţiadateľom 

pomoci a kontrolnej skupine NKÚ nepredloţil ţiadny dokument, ktorý by ho oprávňoval konať v zmysle § 

13 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 

predpisov. 

 

RO prijal v súlade so Zápisnicou o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly tri opatrenia za účelom 

nápravy nedostatkov zistených v rámci uvedenej kontroly a tieto sú plnené priebeţne a trvale.  

 

V rámci kontroly NKÚ neboli kontrolnou skupinou identifikované ţiadne neoprávnené výdavky. 

 

Tri opatrenia za účelom nápravy nedostatkov zistených v rámci uvedenej kontroly 
č Popis zistenia Odporúčanie Prijaté opatrenie Splnenie opatrení 

1
. 

Pri kontrole postupov zrušenia 
postupov zrušenia výziev OP ZaSI 
bolo NKÚ zistené nesprávne 
uplatňovanie nástroja – mimoriadne 
ukončenie výzvy, ktoré nebolo 
uplatnené v súlade s kapitolou 5.3 
„Tvorba, schvaľovanie 
a vyhodnocovanie výziev“ IMP. 

V rámci priebeţnej výzvy OP ZaSI-
FSR-2010/2.1/03 bol dátum 
uzávierky výzvy stanovený do 
30.06.2011 alebo do vyčerpania 
finančných prostriedkov 
alokovaných na túto výzvu, pričom 
v rámci tejto lehoty bolo uzatvorené 
prvé kolo hodnotenia dňa 
29.04.2011 bez jej následného 
vyhodnotenia. Dňa 05.05. 2011 
minister (RO ZaSI) schválil 
mimoriadne ukončenie výzvy. 

NKÚ SR odporúča RO 
ZaSI venovať pri 
vypracovaní výziev 
náleţitú pozornosť ich 
kvalitnému spracovaniu. 
Zároveň NKÚ SR  
upozorňuje riadiaci 
orgán ţe dôvody 
zrušenia výziev musia 
byť v súlade so 
zákonom č.528/2008Zb 
a riadiacimi dokumentmi 
(Systémom riadenia ŠF 
a KF,IM,) 
jednoznačné, preukázat
eľné a konanie musí byť 
efektívne v reálnom 
čase. 

 

Pri vypracovaní výziev bude RO/SORO dôsledne 
postupovať v súlade so zákonom č. 528/2008 Z.z. o 
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov a v súlade 
s riadiacimi dokumentmi (Systém riadenia ŠF a KF a 
IMP RO/SORO), t.j. konať v súlade so stanovenými 
postupmi pre vyhlasovanie a schvaľovanie ako aj 
vyhodnocovanie výziev, resp. vyzvaní. 
 
Termín:          Priebeţne a trvale 
Zodpovedný:  riaditeľka Odboru  programovania 

a implementácie programov 
 
Zároveň RO pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
písomne poţiada Centrálny koordinačný orgán o úpravu 
pravidiel pre zrušenie výzvy aj po konečnom termíne na 
predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v prípade identifikovaného korupčného konania. 
Zdôvodnenie: 
Keďţe by prideľovanie verejných zdrojov malo 
prebiehať tak, aby boli rešpektované princípy rovnakého 
zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti, mali by byť pravidlá 
nastavené tak, aby sa zabránilo porušeniu niektorého 
z uvedených princípov.  
Nakoľko vo všeobecnosti sú verejné zdroje prideľované  
vo forme nenávratných finančných príspevky, pričom pri 
ich vyuţívaní musia byť  dodrţiavané ustanovenia 
platného zákona o verejnom obstarávaní, mali by 
pravidlá moţnosti zrušenia pridelenia / schválenia 
verejných zdrojov byť v oboch prípadov obdobné.  
Keďţe §46 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní 
umoţňuje zrušiť verejné obstarávanie kedykoľvek pred 
uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom, a obdobne 
túto situáciu potvrdzuje aj rozsudok Európskeho 
súdneho dvora zo 16.9.1999 (prípad C-27/98), 
pokladáme našu iniciatívu smerujúcu k úprave pravidiel 
za opodstatnenú. 
 
Termín:          do 10.02.2013 
Zodpovedný:  riaditeľka Odboru  programovania 

a implementácie programov 

Úloha trvalá – pri vypracovaní 
výziev bude RO/SORO 
dôsledne postupuje a bude 
postupovať v súlade so 
zákonom č. č. 528/2008 Z.z. o 
pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva 
v znení neskorších predpisov 
a v súlade s riadiacimi 
dokumentmi (Systém riadenia 
ŠF a KF a IMP RO/SORO), t.j. 
konať v súlade so 
stanovenými postupmi pre 
vyhlasovanie a schvaľovanie 
ako aj vyhodnocovanie výziev, 
resp. vyzvaní. 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR ako Riadiaci 
orgán pre Operačný program 
Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia sa obrátilo listom č. 
3218/2013 (č.s.: 5053/2013-
M_ODP)  na Centrálny 
koordinačný orgán k moţnosti 
úpravy pravidiel pre zrušenie 
výzvy aj po termíne na 
predkladanie ţiadostí, a to aţ 
do momentu vydania 
Rozhodnutia o schválení 
ţiadosti. 
 

2
. 

RO ZaSI  pri vypracovaní výziev 
nevenuje náleţitú pozornosť ich 
kvalitnému spracovaniu a to ja 
napriek tomu ţe sú niekoľko krát 
harmonogramy výziev 
aktualizovane. 

NKÚ SR odporúča RO 
ZaSI venovať pri 
vypracovaní výziev 
náleţitú pozornosť ich 
kvalitnému spracovaniu. 
Zároveň NKÚ SR  
upozorňuje riadiaci 
orgán ţe dôvody 
zrušenia výziev musia 

RO/SORO budú zohľadňovať všetky okolnosti známe 
v čase prípravy a schvaľovania výziev za účelom 
eliminácie rizika zmien resp. následného rušenia výziev.  
 
Termín:          Priebeţne a trvale 
Zodpovedný:  riaditeľka Odboru  programovania 

a implementácie programov 
 

Úloha trvalá – pri príprave 
výzvy  RO zohľadňuje a bude 
zohľadňovať všetky okolnosti 
za účelom eliminácie rizika 
následného zrušenia výzvy. 
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byť v súlade so 
zákonom č.528/2008Zb 
a riadiacimi dokumentmi 
(Systémom riadenia ŠF 
a KF,IM,) 
jednoznačné, preukázat
eľné a konanie musí byť 
efektívne v reálnom 
čase. 

3
. 

RO ZaSI  k preverovaným zrušeným 
výzvam nepredloţil kontrolnej 
skupine NKÚ SR ţiadny dokument, 
ktorý by ho oprávňoval konať 
v zmysle § 13 ods. 7 zákona 
č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších 
predpisov, na ktorý sa RO ZaSI 
v návrhu na zrušenie výziev 
odvoláva. V zdôvodnení návrhu na 
zrušenie výziev sa uvádza ţe došlo 
k zmene podmienok poskytnutia 
pomoci a nebol zabezpečený 
rovnaký prístup všetkých ţiadateľov 
k moţnosti predkladania ţiadostí 
o nenávratný finančný príspevok. 

RO ZaSI  realizoval zrušenie výziev 
14.10.2011,rok po uzavretí výziev t.j 
04.10.2010 a štyri mesiace po 
obdrţaní Záverečnej správy  z 
vyhodnotenia výziev. Predloţené 
ţiadosti ŢoNFP nevrátil ţiadateľom 
pomoci.  

NKÚ SR odporúča RO 
ZaSI venovať pri 
vypracovaní výziev 
náleţitú pozornosť ich 
kvalitnému spracovaniu. 
Zároveň NKÚ SR  
upozorňuje riadiaci 
orgán ţe dôvody 
zrušenia výziev musia 
byť v súlade so 
zákonom č.528/2008Zb 
a riadiacimi dokumentmi 
(Systémom riadenia ŠF 
a KF,IM,) 
jednoznačné, preukázat
eľné a konanie musí byť 
efektívne v reálnom 
čase. 
 

Podnety, pres. dôvody vedúce k zrušeniu  výziev bude 
RO/SORO uchovávať v rámci spisovej dokumentácie 
k výzve, resp. vyzvaniu na príslušnom odbore, ktorý 
gestoroval zrušenie výzvy, resp. vyzvania. 
 
Termín:          Priebeţne a trvale 
Zodpovedný:  riaditeľka Odboru  programovania 

a implementácie programov 
 

Úloha trvalá – v prípade 
zrušenia vyhlásenej výzvy RO 
uchováva  v spisovej 
dokumentácii všetky 
relevantné podklady 
preukazujúce oprávnenosť 
a zákonnosť zrušenia 
výzvy/vyzvania. 

 

Informácia o následných finančných kontrolách na základe poverení č. 12/2012 a 17/2012 

 

Na základe poverenia č. 12/2012 ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 25.06.2012 na vybranej 

vzorke projektov vykonali zamestnanci odboru kontroly, vládneho auditu a štátneho dozoru MPSVR SR 

následnú finančnú kontrolu prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ zameranú na dodrţiavanie 

postupov procesu výberu poskytovateľov v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na dodrţiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti a účinnosti pouţitia verejných prostriedkov pre projekt ITMS 27130130024, názov 

projektu – Pripravenosť SR na vytvorenie Národného systému flexiistoty (BSK) a pre projekt ITMS 

27110130008, názov projektu – Pripravenosť SR na vytvorenie Národného systému flexiistoty (SVK), na 

predmety zákaziek: 

a) Vypracovanie „Akčného plánu pre implementáciu Národného projektu flexiistoty Slovenskej 

republiky“ 

b) Vypracovanie „Analýzy súčasného stavu systému celoţivotného vzdelávania a jeho vyuţiteľnosti 

pre systém flexiistoty“ 

c) Vypracovanie „Analýzy súčasného stavu sociálneho zabezpečenia z pohľadu systému flexiistoty“ 

d) Vypracovanie „Analýzy pracovnoprávnej legislatívy Slovenskej republiky z pohľadu flexiistoty“ 

e) Vypracovanie „Analýzy sociálno-ekonomickej situácie SR s osobitným zreteľom pre potreby 

aplikácie systému flexiistoty“. 

Na základe poverenia č. 17/2012 ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 23.08.2012 na vybranej 

vzorke projektov vykonali zamestnanci odboru kontroly, vládneho auditu a štátneho dozoru MPSVR SR 

následnú finančnú kontrolu prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ zameranú na dodrţiavanie 

postupov procesu výberu poskytovateľov v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na dodrţiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti a účinnosti pouţitia verejných prostriedkov pre projekt ITMS 27130130022, názov 

projektu – Národný projekt VIII-2: Národná sústava povolaní v Slovenskej republike (BSK) a pre projekt 
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ITMS 27110130006, názov projektu – Národný projekt VIII-2: Národná sústava povolaní v Slovenskej 

republike (SVK), na predmety zákaziek: 

a) Návrh systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho poţiadaviek do vzdelávania 

a prípravy pre trh práce s podporou informačného systému, medzinárodnej a národnej klasifikácie 

zamestnaní; 

b) Návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu 

práce a akčného plánu napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní. 

Základné zistenia z týchto kontrol sú uvedené v kapitole 2.3.  

 
 

2.1.5.   Vyuţívanie fondov podľa kategórii 

 

Súhrnné členenie príspevku Spoločenstva podľa kategórii je uvedené v prílohe č. 4. 

Tabuľka v prílohe hovorí o prepojení viacerých kategórii (prioritná téma, forma financovania, územie, 

hospodárska činnosť a umiestnenie) a ich kombinácii prepojenej vo finančnom vyjadrení podľa schválených 

projektov v jednotlivých prioritných osiach. Z tabuľky je vidieť, ţe pri programe Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia boli schválené projekty v rámci trinástich prioritných tém, ako forma financovania sa vţdy 

vyuţívala nenávratná pomoc (Nenávratný finančný príspevok), hospodárska činnosť bola 

uplatňovaná zo štyroch kategórií a podľa umiestnenia pomoci boli schválené projekty vo všetkých krajoch 

SR. 

 

2.1.6.   Príspevok k Lisabonskému procesu/stratégii Európa 2020 

 

RO OP ZaSI  venuje veľkú pozornosť príspevku operačného programu k Lisabonskému procesu, vrátane 

jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č.  1083/2006. (viď. aj táto VS v bode 

5.2 Národný program reforiem SR na roky 2011 – 2014). 

Oblasť zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov patrí k prioritám stratégie od začiatku jej vzniku v r. 

2000.  Platí to aj pre ďalšiu dekádu do r. 2020. 

 

Stratégia EURÓPA 2020 je pokračovaním Lisabonskej stratégie s rovnakým zameraním: efektívnou 

koordináciou  hospodárskych politík a politík zamestnanosti v EÚ zabezpečiť trvalo udrţateľný rast  vrátane 

prekonania ekonomickej krízy a tvorbu pracovných miest.  

 

Prvý národný projekt v rámci OP ZaSI začalo ústredie realizovať v roku 2008. V priebehu rokov 2008 aţ 

2012 bol počet zapojených do národných projektov, v rámci ktorých sa realizovali aktívne opatrenia trhu 

práce,  394 613 osôb.  V rovnakom období, t.j. za 5 rokov  bol prítok uchádzačov o zamestnanie do 

evidencie ÚPSVR  1 654 956 osôb V roku 2012 bol prítok uchádzačov o zamestnanie 296 992  a počet 

zapojených v rámci národných projektov zameraných na AOTP bol 69 075 osôb. 

  

Uvedené údaje odráţajú  nepriaznivú situáciu na trhu práce, ktorá je cez aktivity národných projektov, 

 najmä aktívnych opatrení trhu práce,  čiastočne kompenzovaná a bez týchto zásahov predpokladáme oveľa 

vyššiu nezamestnanosť.  V záujme zamedzenia ďalšieho zvyšovania nezamestnanosti sú prostredníctvom 

národného projektu realizované opatrenia v snahe zniţovať dlhodobú  nezamestnanosť a trvalú neaktivitu s 

cieľom zachovať ľudský kapitál. Vyvíja sa  úsilie o zvýšenie ponuky práce, najmä v prípade skupín so 

štrukturálne nízkou účasťou na trhu práce s cieľom napomáhať obnove trvalo udrţateľného hospodárskeho 

rastu a posilnenia sociálnej súdrţnosti.  

 

Jednou z významných moţností ochrany pred  chudobou a sociálnym vyčlenením je pracovné miesto. V 

období keď samotné národné hospodárstvo nevytvára dostatok pracovných miest,  aktívne opatrenia trhu 

práce prispievajú k zniţovaniu resp. obmedzeniu rastu nezamestnanosti, k obmedzeniu chudoby a k  

sociálnemu začleneniu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Napriek snahám o riešenie naliehavých 

problémov osobitných skupín (mladých ľudí, migrantov, nízkokvalifikovaných pracovníkov, ľudí so 

zdravotným postihnutím) je zloţité stanoviť správne stimuly týkajúce sa zamestnania pre tieto skupiny, a o 

to viac v čase vysokej a stále rastúcej nezamestnanosti. Aplikácia konkrétnych aktívnych opatrení trhu práce 
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ukazuje, ktoré z nich v konkrétnej situácii na trhu práce prinášajú vyššie efekty. Tieto poznatky boli 

aplikované v rámci novely zákona o sluţbách zamestnanosti za účelom zefektívnenia uplatňovaných 

aktívnych opatrení trhu práce. Podrobnejšie informácie k individuálnym NP viď. Príloha č. 8. 

 

Hlavným legislatívnym rámcom na podporu zamestnanosti a podporu zamestnateľnosti je zákon číslo 

5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sluţbách zamestnanosti“). Väčšina opatrení aktívnej politiky trhu práce je 

financovaná prostredníctvom OPZaSI. Zákon o sluţbách zamestnanosti ustanovuje systém inštitúcií 

a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri  

 hľadaní zamestnania,  

 zmene zamestnania,  

 obsadzovaní voľných pracovných miest a 

 uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

 

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 27. apríla 2012 schválila Národný program reforiem SR 2012 (ďalej aj 

len NPR), ktorý bol nadväzne na výsledky volieb aktualizovaný a dňa 27. júna 2012 schválený novou 

vládou.  

Dňa 30. mája 2013 Európska komisia na základe zhodnotenia NPR SR a Programu stability SR zverejnila 

odporúčania pre SR, ktoré dňa 10. júla 2012 schválila Rada (Ú.v.C219, 24.7.2012, s. 74). Súčasťou 

aktualizovaného NPR SR 2012 je aj Akčný plán s konkrétnymi úlohami a harmonogramom na plnenie 

špecifických odporúčaní Rady. 

 

 

2.1.6.1. Príspevok k plneniu špecifických odporúčaní Rady z Aktualizácie NPR SR 2012: 

 

Poznámka: stručný komentár k niektorým uvádzaným projektom je v bode 2.1.1. „Stav fyzického 

pokroku operačného programu od začiatku implementácie“.  

Podrobné informácie o všetkých uvedených projektoch sú v prílohe č. 8 „Stav implementácie 

národných projektov k 31.12.2012“. 

 

a) Zvýšiť administratívnu kapacitu verejných služieb zamestnanosti s cieľom zlepšiť zameranie, 

navrhovanie a hodnotenie aktívnych politík trhu práce, na zabezpečenie individualizovanejších 

služieb zamestnanosti pre mládež, dlhodobo nezamestnaných, starších pracovníkov a ženy. 

 

Národné projekty ktoré napĺňajú daný záväzok (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 

27110130010 (SVK) / 

27130130026 (BSK) 

Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej 

správy v rámci SR 

1 919 424,26 €                     

239 394,44 € 

237 334,85 € 

36 177,09 € 

27110130012 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných 

poradenských sluţieb  

poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

10 034 068,00 € 2 834 694,30 € 

 

Globálnym príspevkom OP ZaSI k plneniu špecifických odporúčaní Rady je, ţe pri uplatnení AOTP bolo 

jeho prostredníctvom v roku 2012 aktivovaných 23,17 % uchádzačov o zamestnanie, čo vyplýva z toho, 

ţe v uvedenom roku bolo v SR priemerne evidovaných 405 889 UoZ a cez AOTP bolo aktivovaných  94 

043 uchádzačov o zamestnanie.   

 

V roku 2012 pripravilo MPSVR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 

o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“), s účinnosťou od 1. mája 2013, ktorý bol 

dňa 14. decembra 2012 predloţený na rokovanie legislatívnej rady vlády SR.  

 

Návrh zákona zohľadňuje zníţenie rozpočtovaných výdavkov na aktívne politiky trhu práce zmenou 

v nastavení podmienok na priznanie aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) a čiastočnou elimináciou 
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AOTP bez ohrozenia ich základného zámeru, ktorým je podpora zniţovania nezamestnanosti a podpora 

vstupu znevýhodnených skupín občanov na trh práce, a to najmä s cieľom účinnejšieho a efektívnejšieho 

vyuţívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov na účely aktívnej politiky trhu práce. 

 

V súlade s úlohami Akčného plánu aktualizovaného Národného programu reforiem Slovenskej 

republiky 2012 sa navrhuje 8 obligatórnych, právne nárokových AOTP nahradiť fakultatívnymi, 

právne nenárokovými AOTP. Konkrétne ide o tieto príspevky: Príspevok na samostatnú zárobkovú 

činnosť (§ 49), Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50), 

Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie 

následkov mimoriadnej situácie (§ 50j), Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51), Príspevok na 

aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej sluţby (§ 52a), Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska (§ 56), Príspevok na udrţanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 

56a), Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej 

zárobkovej činnosti (§ 57). Súčasne sa vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe, nízku mieru vyuţívania 

niektorých AOTP alebo nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na aktívnu 

politiku trhu práce navrhuje zrušenie 11 AOTP.   

 

Obsahom návrhu zákona sú aj úpravy na podporu zníţenia administratívnej zaťaţenosti úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny s jednoznačným cieľom vyuţiť takto získanú kapacitu v prospech zlepšenia 

zamerania, navrhovania a hodnotenia aktívnych politík trhu práce tak, aby sa zabezpečili 

individualizovanejšie sluţby zamestnanosti pre mládeţ, dlhodobo nezamestnaných, starších pracovníkov 

a ţeny. Na uvedený účel sa navrhuje odpojiť zaraďovanie občanov do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

od správneho konania za účelom zníţenia administratívy. Súčasne sa  navrhuje zrušiť mesačnú periodicitu 

návštev uchádzačov o zamestnanie na úrade za účelom zefektívnenia práce s uchádzačmi o zamestnanie 

a zlepšenia spolupráce so zamestnávateľmi (kontakty s uchádzačmi o zamestnanie bude určovať úrad) 

a zrušiť povinnosť pre úrad raz za mesiac ponúknuť uchádzačovi o zamestnanie vhodné zamestnanie alebo 

účasť na niektorom z AOTP. V prospech zabezpečenia individualizovanejších sluţieb zamestnanosti pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (mládež, dlhodobo nezamestnaných, starších pracovníkov) 
návrh obsahuje aj rozšírenie odborných a poradenských sluţieb (§ 43) o bilanciu ich kompetencií. V záujme 

skvalitnenia individualizovaných sluţieb zamestnanosti pre mládeţ v oblasti voľby povolania a jeho 

prepojenia na poţiadavky trhu práce sa navrhuje, aby sa sluţby pri voľbe povolania, ktoré sú určené pre 

ţiakov a sú súčasťou informačných a poradenských sluţieb, mohli zabezpečovať priamo na školách alebo 

v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú inštitúciami podľa osobitného 

predpisu, ktorým je školský zákon.  

 

b) Prijať a zrealizovať Akčný plán pre mládež, najmä s ohľadom na kvalitu vzdelávania a odborného 

vzdelávania  pre trh práce. 

 

MPSVR SR v spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) pripravilo a na 

spoločnom pracovnom rokovaní zástupcov oboch ministerstiev dňa 29. októbra 2012 prijalo Akčný plán 

pre mládeţ, ktorý obsahuje 7 opatrení zameraných najmä na kvalitu a význam vzdelávania vrátane 

odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú  vykonávané v pôsobnosti MPSVR SR a MŠVVŠ SR. Akčný 

plán pre mládeţ obsahuje najmä aktivity súvisiace s úspešnou implementáciou novely zákona č. 184/2009 

Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prepojení na zlepšenie 

zamestnanosti mladých ľudí a ich lepšie uplatnenie na trhu práce. MPSVR SR za kľúčové aktivity Akčného 

plánu pre mládeţ povaţuje najmä identifikáciu sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopyt po 

kvalifikovanej pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolaní s dôrazom na transfer opisu 

zručností do obsahu odborného vzdelávania v záujme lepšej pripravenosti mladých ľudí na výkon povolaní, 

na ktoré sa vo vzdelávacom systéme pripravovali.  

 

Príspevkom OPZaSI k plneniu Akčného plánu pre mládeţ  v roku 2012 je najmä  

- umoţnenie nových projektových riešení pre zamestnávanie mladých ľudí, 

- identifikácia dopytu po práci zabezpečovaná prostredníctvom národnej sústavy povolaní 

(www.sustavapovolani.sk) a  lepšia šanca mladých ľudí na trhu práce umoţňovaná aj 

prostredníctvom Integrovaného systému typových pozícií (www.istp.sk). 

http://www.sustavapovolani.sk/
http://www.istp.sk)/
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- lepšie zacielenie absolventskej praxe, v roku 2012 bolo zásluhou OPZaSI zaradených na 

absolventskú prax 16 442 uchádzačov o zamestnanie.  

 

Nadväzne na iniciatívu predsedu Európskej komisie J. M. Barrosa na podporu zníţenia nezamestnanosti 

mladých ľudí vláda Slovenskej republiky v máji 2012 schválila realokáciu nevyčerpateľných finančných 

zdrojov v sume 70 mil. Eur medzi vybranými operačnými programami na projekty, ktorých primárnym 

cieľom je podpora vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí a podpora malých a stredných 

podnikov. Od novembra 2012 sa prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci 

Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja začali realizovať dva projekty v celkovej alokácii 70 

mil. eur, zamerané na podporu vytvárania pracovných miest v súkromnom a verejnom sektore pre mladých 

nezamestnaných do 29 rokov veku, vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace 

(Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve, Podpora vytvárania pracovných miest). 

Realizáciou projektov sa do roku 2015 predpokladá podporiť vytvorenie takmer 14 tis. pracovných miest. 

K 31.12.2012 bolo prostredníctvom projektov dohodnutých 504 pracovných miest v celkovej dohodnutej 

sume 2 642 862 Eur (viď. časť 2.1.6.2.e). 

 

Návrh novely zákona o sluţbách zamestnanosti zavádza princíp nadväznosti absolventskej praxe na 

povolania, pre ktoré sa absolventi vo vzdelávacom systéme pripravovali. Zavedením tohto princípu sa 

odhaduje nielen vyššia účinnosť tohto nástroja pri získavaní odborných zručností a praktických skúseností 

absolventov škôl, ale aj posilnenie prvkov odbornej prípravy (viď. časť 2.1.6.2.g). 

 

30. júna 2012 v súlade s časovým harmonogramom boli úspešne dokončené projekty 27110130006 

(SVK) / 27130130022 (BSK) (viď. časť 2.1.6.2.f) NSP I a NSP II, ktorých výsledky boli vysoko pozitívne 

hodnotené zástupcami Európskej komisie, ústavnými činiteľmi a členmi exekutívy SR, domácimi aj 

medzinárodnými expertmi v oblasti trhu práce, predovšetkým na rokovaniach Aliancie sektorových rád 

v dňoch 8. – 9. decembra 2011 a dňa 14. júna 2012, na Medzinárodnej konferencii „Poţiadavky trhu práce – 

výzva pre celoţivotné vzdelávanie“ dňa 12. apríla 2011, ako aj na záverečnej konferencii NSP „Národná 

sústava povolaní – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov trhu práce“, organizovanej pod záštitou 

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Dušana Čaploviča a ministra hospodárstva Tomáša Malatinského dňa 21. júna 2012 a na hodnotiacom 

rokovaní Riadiaceho výboru NSP dňa 28. júna 2012. 

 

Ostatné aktivity akčného plánu boli realizované prostredníctvom OP v pôsobnosti MŠVVŠ SR.  

 

c) Zabezpečiť opätovné začlenenie dospelých na trhu práce prostredníctvom aktivačných opatrení a 

cielených služieb zamestnanosti, druhej šance na vzdelávanie a krátkodobého odborného vzdelávania 

 

Národné projekty ktoré napĺňajú daný záväzok (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 

27110130001 (SVK) / 

27130130001 (BSK) 

Podpora zamestnanosti uchádzačov 

o zamestnanie 

SVK:  1 327 756,75€ 

BSK :  83 348 257,32  € 

79 010 353,83 

1 303 893,53 

27110130002 (SVK) / 

27130130002 (BSK) 

Podpora zamestnanosti  občanov so 

zdravotným postihnutím 

SVK:  1 327 756,75€ 

BSK :  32 118 352,92 €                   

1 075 965,77 € 

31 063 316,83 € 

 

27110130003 (SVK) / 

27130130003  (BSK) 

Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 69 707 229,62 €                     

1 161 787,16 € 

56 724 394,76 € 

849 685,41 €  

27110130014 Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na 

podporu zamestnanosti uchádzačov 

o zamestnanie 

30 000 000,00 € 28 432 465,70 € 

27110130016 (SVK) Príspevok na podporu zamestnanosti na 

realizáciu opatrení na ochranu pred 

povodňami a na riešenie mimoriadnej 

situácie 

42 412 957,00€ 33 771 891,97 € 

27110130018 (SVK) Podpora zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím 

27 971 632,00  € 19 079 403,55 € 

27110130022 (SVK) Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na 

podporu zamestnanosti 

40 000 000,00  € 24 927 383,81 € 

 

27110130025 Od dávok k platenej práci 313 119 € 7 221,03 € 

27110130021 (SVK) Podpora zamestnávania občanov so 29 612 400,00  € 11 293 410,87 € 



 
VS OP ZaSI 2012, verzia 19.9.2013 

 

45 

 

zdravotným postihnutím  

27110130027 Zapojenie nezamestnaných do obnovy 

kultúrneho dedičstva 

3 272 000 € 292948,78 € 

27110130028 Vybrané  aktívne  opatrenia  na trhu  

práce v rámci SR bez BSK 

50 000 000 € 0 

27130130032(BSK) Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce 

v Bratislavskom samosprávnom kraji          

700 000 € 586 744,42 € 

27110130020 (SVK) Pilotný projekt zapojenia 

nezamestnaných do záchrany kultúrneho 

dedičstva slovenských hradov 

195 818,00 € 183 371,32 € 

 

Za účelom navrátenia na trh práce dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie sa v návrhu zákona 

upravuje nastavenie systému vzdelávania a prípravy pre trh práce, tak aby vzdelávanie uchádzačov o 

zamestnanie (UoZ) priamo nadväzovalo na vytvárané/ponúkané pracovné miesta pre potreby konkrétnych 

zamestnávateľov. Návrh zákona zvyšuje dôraz na vzdelávacie programy a poradenstvo. Systém vzdelávania 

a prípravy pre trh práce sa nastavuje tak, aby sa zabezpečila vyššia flexibilita UoZ na trhu práce. V tejto 

súvislosti sa navrhuje vymedziť moţnosť úhrady nákladov (maximálne 600 eur) na individuálne 

vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ktoré si UoZ zabezpečil z vlastnej iniciatívy, ak na jej základe získal 

pracovné miesto  najmenej na 6 mesiacov.  

 

Na podporu vytvárania a udrţania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ sa navrhuje zjednotiť 

príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ do jedného fakultatívne poskytovaného 

príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ (§ 50), čím sa sleduje zjednotenie 

a sprehľadnenie doterajších nástrojov aktívnej politiky trhu práce zameraných na podporu vytvárania 

a udrţania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ.  

 

V nadväznosti na potrebu zabezpečenia zniţovania nezamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a 

ich ohrozenia na trhu práce, ako aj na potrebu podpory vytvárania pracovných miest na miestnej 

a regionálnej úrovni sa v návrhu zákona zavádza nové AOTP príspevok na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti (§50j). Príspevok sa navrhuje ako právne nenároková podpora poskytovaná 

prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce, ktorá môţe byť kľúčovým predpokladom rozvoja regionálne 

viazaných pracovných miest vytváraných orgánmi územnej samosprávy. Príspevok sa navrhuje poskytovať 

iba na zamestnávanie vybraných skupín znevýhodnených UoZ, ktorými sú dlhodobo nezamestnaní občania, 

UoZ starší ako 50 rokov veku a UoZ s nízkym alebo ţiadnym vzdelaním, ktorí patria medzi najviac 

ohrozené skupiny na trhu práce.  

 

Očakáva sa, ţe príspevok OP ZaSI k plneniu špecifických odporúčaní Rady v prepojení na novelu 

zákona o sluţbách zamestnanosti sa výraznejšie prejaví v rámci jej implementácie, najmenej v 

 časovom období  1 roka.   

 

 

2.1.6.2. Príspevok k plneniu úloh Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2012  

 

V roku 2012 bol zásadný príspevok OP ZaSI k plneniu úloh Akčného plánu Národného programu 

reforiem SR 2012 dosiahnutý najmä  v týchto oblastiach: 

 

d) Zjednodušenie systému aktívnej politiky trhu práce (APTP) najmä obmedzením počtu nástrojov a 

znížením administratívnej náročnosti pri ich implementácii; zníženie administratívnej zaťaženosti 

kapacít verejných služieb zamestnanosti.  

 

Národné projekty ktoré napĺňajú daný záväzok (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 
27110130004 (SVK) / 

27130130019 (BSK) 
Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti 

aktívnych opatrení trhu práce 
346 034,16 €                   

59 956,71 € 
296 133,84 € 

51 809,40 € 
27110130005 (SVK) / 

27130130020 (BSK) 

Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb 

zamestnanosti 

10 795 747,00  €                   

1 148 788,12 € 

9 691 092,47€ 

1 016 274,79 € 
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MPSVR SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sluţbách zamestnanosti. Návrh 

obsahuje  zrušenie 12 AOTP. Súčasne sa navrhuje 8 obligatórnych, právne nárokových AOTP nahradiť 

fakultatívnymi, právne nenárokovými AOTP. Zniţuje sa administratívna zaťaţenosť úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Získaná kapacita sa vyuţije v prospech zlepšenia zamerania navrhovania a 

hodnotenia aktívnych politík trhu práce. Návrh obsahuje aj individualizáciu odborných a poradenských 

sluţieb zamestnanosti pre znevýhodnených uchádzačov.  

  

- Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej politiky trhu práce. 

 

V súčasnosti sa zabezpečuje prístup k databáze údajov potrebnej na plnenie úlohy. 

 

- Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok, kompletizácia 

a prepojenie s relevantnými inštitúciami. 

 

V súčasnosti sa dolaďujú automatizované prepojenia informačného systému sluţieb zamestnanosti 

a informačného systému riadenia sociálnych dávok. 

 

e) Realizácia projektov na podporu vzniku pracovných miest vo verejnom i súkromnom sektore 

projektmi pre zamestnávateľov, ktorí vytvoria preukázateľne nové pracovné miesta pre mladých ľudí, 

s dôrazom na regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti.  

 

Národné projekty ktoré napĺňajú daný záväzok (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 

27110130029 Podpora vytvárania pracovných miest 50 000 000,- € 0 

27110130030 Podpora zamestnávania nezamestnaných v 

samospráve 

20 000 000,- € 0 

Čiastočne bola táto problematika riešená aj v projektoch rovnakého zamerania, určených pre celú populáciu: 
27110130007 Podpora zamestnanosti v období globálnej 

finančnej a hospodárskej krízy (SR) 

28 609 220,-€ 24 108 755,43 € 

27110130013 Príspevok na podporu regionálnej a miestnej 

zamestnanosti 

30 918 000,00 € 26 120 531,79 € 

 

MPSVR SR ako Riadiaci orgán pre OP ZaSI začalo podporovať z prostriedkov Európskeho sociálneho 

fondu dva projekty na podporu vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 

rokov. Projekty s celkovou alokáciou finančných prostriedkov 70 mil. Eur sa začali realizovať v rámci SR 

(okrem Bratislavského samosprávneho kraja) prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny od 

novembra 2012. K 31.12.2012 bolo prostredníctvom projektov dohodnutých 504 pracovných miest 

v celkovej dohodnutej sume 2 642 862 Eur. Aj preto sa výraznejší príspevok OP ZaSI na plnení tejto úlohy 

očakáva aţ v zhodnotení roka 2013.  

 

f) Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile 

prostredníctvom Národnej sústavy povolaní s dôrazom na transfer opisu zručností do obsahu 

odborného vzdelávania.  

 

Národné projekty ktoré napĺňajú daný záväzok (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 

27110130006 (SVK) / 

27130130022 (BSK)   

Národná sústava povolaní v Slovenskej republike 

(viď. časť 2.1.6.2.b) 

    5 890 349,46 €                  

738 448,04 € 

4 201 454,74 € 

503 632,50 € 

27110130009 (SVK) 

/ 27130130025 (BSK) 

Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých 

pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu 

práce 

SK 3 005 745,88 €             

 BSK: 230 509,16 € 

1 075 896,84€ 

82 242,18€ 

27110130008 (SVK) / 

27130130024 (BSK) 

Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie 

Národného systému flexiistoty pre SR 

          388 369,00 €                 

43 152,00 € 

229 644,61 € 

26 723,77 € 

 

Novelou zákona o sluţbách zamestnanosti bude vytvorený legislatívny rámec na zriaďovanie sektorových 

rád, ktoré budú pôsobiť ako dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné zdruţenia zástupcov sociálnych 

partnerov, zástupcov vzdelávacích inštitúcií, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy s cieľom 
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identifikácie sektorovej potreby zručností a dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile. Zásadným príspevkom 

OP ZaSI je vytvorenie informačného systému o štandardných nárokoch trhu práce. Jeho dostupnosť je 

zabezpečená na www.sustavapovolani.sk 

 

g) Modifikácia absolventskej praxe za účelom zvýšenia efektivity tohto nástroja APTP a jej výrazné 

posilnenie o prvky odbornej prípravy vrátane odborného dohľadu (inštruktáže) počas jej výkonu. 

Zvážiť zavedenie finančného stimulu pre zamestnávateľa, ktorý vytvára podmienky pre zlepšenie 

kvality pracovných zdrojov – absolventov škôl. 

 

Národné projekty doterajšej absolventskej praxe (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 

27110130017 (SVK) Absolventská prax 18 491 600,00  € 18 009 248,23 € 

27110130026 Národný projekt – Absolventská prax 2 13 299 200,00 € 6 555 492,45 € 

Za BSK bola absolventská prax včlenená do projektu: 
27130130032(BSK) Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce 

v Bratislavskom samosprávnom kraji          

700 000 € 586 744,42 € 

 

Návrhom novely zákona o sluţbách zamestnanosti sa navrhuje zaviesť princíp nadväznosti absolventskej 

praxe na povolania, pre ktoré sa absolventi vo vzdelávacom systéme pripravovali. Zavedením tohto princípu 

sa odhaduje nielen vyššia účinnosť tohto nástroja APTP na získavaní  odborných zručností  a praktických 

skúseností absolventov škôl, ale aj posilnenie prvkov odbornej prípravy. V roku 2012 bolo zásluhou OP 

ZaSI zaradených na absolventskú prax 16 442 uchádzačov o zamestnanie. 

 

h) Zavedenie systému stimulov pre mladých ľudí s nízkou kvalifikáciou, ktorí sú uchádzačmi 

o zamestnanie alebo zamestnancami, k podpore ich účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce 

z vlastnej iniciatívy.  

 

Doteraz bolo vzdelávanie mladých pre trh práce čiastkovo riešené ako súčasť projektov 27110130019 

a 27120230111 (viď. bod „ i)“ ďalej v texte). 

Návrhom novely zákona o sluţbách zamestnanosti sa zvyšuje flexibilnosť uchádzačov o zamestnanie tak, 

aby im bolo na účely pracovného uplatnenia umoţnené individuálne sa vzdelávať a pripravovať pre trh 

práce v oblastiach, ktoré  nemôţe zabezpečiť úrad. Návrhom sa vymedzuje moţnosť úhrady nákladov 

(maximálne 600 eur) na individuálne vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ktoré si uchádzač o zamestnanie 

zabezpečil z vlastnej iniciatívy, ak na jej základe získal pracovné miesto.  

 

i) Zvýšenie dôrazu na vzdelávacie programy a poradenstvo. Nastavenie systému vzdelávania a prípravy 

pre trh práce tak, aby sa zabezpečila vyššia flexibilita uchádzačov o zamestnanie na trhu práce; 

podpora vzdelávania uchádzačov o zamestnanie bude priamo naviazaná na vytvárané/ponúkané 

pracovné miesta pre potreby konkrétnych zamestnávateľov.  

 

Národné projekty ktoré napĺňajú daný záväzok (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 
27110130019 (SVK) Vzdelávanie a príprava pre trh práce 10 000 000,00  € 783 714,76 € 
27120230111 (SVK) Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
15 000 000,00  € 1 209 545,38 € 

27120230117 Národný projekt – Podpora občanov ohrozených 

a dotknutých hromadným prepúšťaním pri ich 

uplatnení sa na trhu práce 

5 827 675,83 € 0 

27130230013 Národný projekt – Podpora občanov ohrozených 

a dotknutých hromadným prepúšťaním pri ich 

uplatnení sa na trhu práce 

1 109 952,32 € 0 

 

Návrh novely zákona zvyšuje dôraz na vzdelávanie a poradenstvo. Zvyšuje sa flexibilnosť uchádzačov 

o zamestnanie v systéme vzdelávania. Navrhujú sa úpravy na zabezpečenie individualizovanejších sluţieb 

zamestnanosti. Obsahom návrhu novely zákona o sluţbách zamestnanosti je aj zosúladenie vzdelávania 

http://www.sustavapovolani.sk/
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a prípravy pre trh práce s ďalším vzdelávaním podľa zákona o celoţivotnom vzdelávaní. Návrh súčasne 

obsahuje podmienku, ţe úrad môţe zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh 

práce iba v prípade, ak si to vyţiada jeho uplatnenie sa na trhu práce.  

 

Konkrétne príklady národných projektov súvisiacich s plnením úloh Akčného plánu Národného programu 

reforiem SR 2012 sú uvedené v prílohe č.8 – Stav implementácie NP OP ZaSI.   

 

 

Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy, ktoré OP ZaSI pokrýva, dokumentuje 

nasledovná tabuľka:  

 

Tabuľka č. 2.1/14: Zazmluvnenie finančných prostriedkov k 31.12.2012 na prioritné témy v EUR 

Kód 
Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 

1083/2006) 

Indikatívna alokácia 

na L.A. pre roky 2007-

2013 

Zazmluvnené finančné 

prostriedky (EÚ 

zdroje) 

% z alokácie na 

L.A. 

 Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov 

63 Navrhovanie a šírenie inovačných a 

produktívnejších spôsobov organizácie práce  

13 382 647,00 1 892 951,72 14,14% 

64 Rozvoj osobitných sluţieb v oblasti zamestnanosti, 

odbornej prípravy a podpory v súvislosti s 

reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj 

systémov predvídania hospodárskych zmien a 

budúcich poţiadaviek z hľadiska pracovných miest 

a zručností  

103 900 000,00 104 218 930,87 100,31% 

 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a trvalá udrţateľnosť 

65 Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce  28 005 086,00 11 987 850,77 42,81% 

66 Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení 

na trhu práce  

135 841 658 495 485 502,72 364,75% 

67 Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a 

dlhšieho pracovného  ţivota  

134 130 190,00 0,00 0,00% 

68 Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a 

zakladania podnikov  

117 282 642,00 22 339 058,56 19,05% 

69 Opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu a 

zvýšenie udrţateľnej účasti a pokroku ţien v 

oblasti zamestnanosti na zníţenie segregácie na 

základe pohlavia na trhu práce a zosúladenie 

pracovného a súkromného ţivota, ako napr. 

opatrenia uľahčujúce prístup k starostlivosti o 

dieťa a starostlivosti o závislé osoby  

157 446 767,00 31 341 272,70 19,91% 

70 Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti migrantov 

na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej 

integrácie 

13 382 647,00 0,00 0,00% 

 Zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb 

71 Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre 

znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri 

prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania 

rozmanitosti na pracovisku 

107 999 308,00 173 744 678,59 160,88 % 

 Zlepšovanie ľudského kapitálu 

73 Opatrenia na zvýšenie účasti na celoţivotnom 

vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného 

prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu 

počtu ţiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú 

dochádzku, zníţenia počtu predmetov, pri ktorých 

sa ţiaci delia podľa pohlavia, a zlepšeného prístupu 

k základnému, odbornému a terciárnemu 

vzdelávaniu a odbornej príprave a ich zvýšenej 

kvality  

75 350 000,00 0,00 0,00 

Zdroj : RO, ITMS 
 

Podľa údajov k 31.12.2012  sú na prioritnú tému č. 66 celkom pre ciele Konvergencia a Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť kontrahované prostriedky vo výške 365 % z celkovej plánovanej 

alokácie na túto prioritnú tému. V monitorovacom systéme ITMS je moţné prideliť ku kaţdému projektu 

iba jednu prioritnú tému. Uvedená disproporcia vznikla preto, lebo pri národných projektoch (v prioritnej 

osi č.1), ktoré sú zazmluvnené na veľké sumy bola pridelená iba hlavná prioritná téma č.66 aj keď 

v skutočnosti pokrývajú viac prioritných tém. Témy v Operačnom programe ZaSI sú informatívne. 

Z uvedeného vyplýva, ţe po kontrahovaní všetkých prostriedkov z finančného plánu budú niektoré témy 
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(najmä z prioritnej osi č. 1) podľa systému ITMS prekračovať indikatívnu alokáciu z fin. plánu a niektoré 

budú zase vykazovať veľmi malé percento (téma č. 73,67..) resp. informatívne alokácie z týchto tém budú 

presunuté do tém, na ktoré sú NP pridelené. Skutočný stav, ktorý sa podľa ITMS vykázať nedá  je do istej 

miery odlišný.    

 

2.1.7.  Opis partnerských dohôd 

 

Spolupráca so socioekonomickými partnermi, s pracovnými skupinami, s koordinátormi 

horizontálnych priorít a pod. v rámci OP ZaSI  

 

Pracovná skupina pre HP MRK (ďalej len „PS pre HP MRK“) 

V 1. polroku 2012 PS pre HP MRK nezasadala. V zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku  PS pre HP MRK 

schvaľovala rozhodovaním písomnou procedúrou nasledovné dokumenty: 

 Dňa 27. 02. 2012  schválila návrh Hodnotiacich a výberových kritérií pre účely výzvy LSKxP-ÚSVRK-

2012/03. 

 Dňa 07. 03. 2012 PS pre HP MRK schválila návrh Príručky pre hodnotiteľa pre účely výzvy LSKxP-

ÚSVRK-2012/03. 

V 2. polroku 2012 PS pre HP MRK zasadala dňa 24. 07. 2012. Predmetom zasadnutia bolo informovanie 

členov PS pre HP MRK o delimitačnom procese ÚSVRK na MV SR a potrebných zmenách vyplývajúcich 

z tohto procesu. 

 

Monitorovacia skupina komplexného  prístupu (ďalej len MS KxP) 

MS KxP na zasadnutí dňa 14. 02. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie Správu z Ad hoc hodnotenia HP 

MRK v roku 2011, návrh aktualizácie Plánu hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013 

a informáciu o Pláne hodnotení HP MRK na rok 2012. Následne rozhodovaním per rollam dňa 22. 02. 2012 

schválila Štatút MS KxP a Rokovací poriadok MS KxP. 

 

MS KxP na zasadnutí dňa 20. 11. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie správu zo Strategického 

externého  hodnotenia HP MRK k 31. 12. 2011 a Výročnú správu HP MRK za rok 2011. Zároveň riaditeľka 

OK HP MRK informovala členov a pozorovateľov MS KxP o stave implementácie HP MRK a LSKxP 

k 15. 11. 2012. Schvaľovanie aktualizovaného Štatútu MS KxP a Rokovacieho poriadku MS KxP bolo 

presunuté na rozhodovanie per rollam.  

 

Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP (ďalej len MHaVK LSKxP) 

MHaVK LSKxP sa na svojom prvom zasadnutí dňa 29. 02. 2012 venovala problému neplnenia záväzkov, 

vyplývajúcich zo schválenej podpory LSKxP zo strany niektorých prijímateľov pomoci LSKxP, ktorí sa 

nezapájajú do vyhlasovaných výziev, nezasielajú monitorovacie správy, pričom táto povinnosť vyplýva 

z podpísaných záväzných vyhlásení. Koordinátor však v súčasnosti nemá ţiadny nástroj na sankcionovanie 

takýchto prijímateľov pomoci. Komisia sa venovala aj aktualizácii Štatútu a Rokovaciemu poriadku 

MHaVK LSKxP, ktoré boli schválené rozhodovaním per rollam dňa 27. 02. 2012. Následne na zasadnutí 

MHaVK LSKxP dňa 29. 02. 2012 bol schválený doplnený štatút, kde sa doplnili mimovládne organizácie 

ako moţní pozorovatelia. 

Na svojom druhom zasadnutí dňa 28. 06. 2012 Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP na 

základe odborného hodnotenia aplikovala výberové kritéria a schválila ţiadosti o doplnenie projektových 

zámerov z ROP, OP Ţivotné prostredie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktoré dosiahli aspoň 

minimálny počet bodov v odbornom hodnotení a boli odporučené na schválenie. Zoznam ţiadosti, ktoré 

boli vybraté a schválené MHaVK LSKxP bol zverejnený na webovom sídle koordinátora HP MRK 

www.romovia.vlada.gov.sk.  

V 2. polroku MHaVK LSKxP  nebolo zvolané ţiadne zasadnutie komisie.  

 

Európska sieť pre Rómov a sociálnu inklúziu 

Zástupca RO pre OP ZaSI je riadnym členom Riadiaceho výboru uvedenej medzinárodnej siete a účastní sa 

pravidelných zasadnutí Riadiaceho výboru.  Medzinárodná sieť zdruţuje 12 členských krajín  - riadiacich 

orgánov divízií ESF a zástupcov inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou marginalizovaných rómskych 

komunít,  vrátane Európskej komisie, DG REGIO, DG EMPL a DG JUSTICE ( ako pozorovatelia). Sieť 

http://www.romovia.vlada.gov.sk/
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bola zaloţená na podnet Divízie ESF Španielsko v r. 2007. V r. 2012 sa konalo zasadnutie a následná 

tematická konferencia v máji 2012 v Bratislave a v decembri 2012 v Madride. Nosnou témou zasadnutí v r. 

2012 bola príprava nariadení EK pre nové programové obdobie 2014-2020, tvorba manuálov pre 

zapracovanie oblasti sociálnej inklúzie  do operačných programov, výhody kombinácie fondov ESF 

a ERDF a výmena dobrej praxe v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, bývania a zdravia príslušníkov 

rómskeho etnika. O aktívnu participáciu  na činnosti siete prejavilo  v r. 2012 záujem Rakúsko a Belgicko. 

 

Na web. stránkach www.esf.gov.sk bola uverejnená správa o zorganizovaní úspešného zasadnutia 

riadiaceho výboru siete EURoma v Bratislave, v dňoch 3.- 4.5.2012, v komplexe hotela Bôrik. Zasadnutie 

bolo organizované v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, prezentácie sú 

dostupné na webovom sídle európskej siete www.euromanet.eu. 

 

V rámci pracovných skupín HP IS, HP TUR a HP RP nastala od septembra 2012 zmena v zastúpení RO. 

Podrobnejšie sú stretnutia týchto pracovných skupín uvedené v kapitole 4. Horizontálne priority. 

 

Pracovníci Sekcie riadenia ESF ďalej participujú na nasledujúcich aktivitách / pracovných 

skupinách: 

 

- pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike 

zriadená 

a) Pracovná skupina k čl. 325 Zmluvy o fungovaní EÚ - stretnutia sa konajú dva krát za rok. Jej členmi 

sú ústredné orgány štátnej správy ÚV SR, ministerstvá, NKÚ, Generálna prokuratúra SR, Finančná správa 

SR, UVO, NBS a BSK. Pracovná skupina k článku 325 ZoFEÚ vykonáva najmä tieto činnosti: 

- zaoberá sa obsahom dotazníka k článku 325 Zmluvy o Európskej únii, ktorý ukladá povinnosť 

Slovenskej republike ako členskému štátu EÚ bojovať proti podvodom a iným nezákonným aktivitám, 

a to navrhovaním opatrení na zamedzenie činností, ktoré majú škodlivý vplyv na finančné záujmy EÚ; 

- sleduje stav zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky v oblasti ochrany finančných prostriedkov 

EÚ;  

- mapuje opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ prijaté Slovenskou republikou ako členským 

štátom EÚ ako i opatrenia prijaté na základe legislatívy EÚ; 

- Na poţiadanie Európskej komisie zhromaţďuje a predkladá iné údaje o opatreniach na ochranu 

finančných záujmov EÚ. 

 

b) Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania - stretnutia sa konajú podľa 

potreby. Členmi sú ÚV SR, ministerstvá, NKÚ, Finančná správa SR, UVO, NBS. Pracovná skupina pre 

spoluprácu v oblasti verejného obstarávania vykonáva najmä tieto činnosti: 

- vypracúva zásady a usmernenia jednotného uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní prijímateľmi 

pomoci z prostriedkov EÚ v súčinnosti s pracovnou skupinou Centrálneho koordinačného orgánu 

k postupom overovania realizácie projektov a overovania verejného obstarávania, resp. v nadväznosti na 

Usmernenia MVRR SR v tejto oblasti,  

- sumarizuje najčastejšie sa vyskytujúce porušenia zákona o verejnom obstarávaní prijímateľmi pomoci 

z prostriedkov EÚ a navrhuje moţné riešenia predchádzania porušení zákona o verejnom obstarávaní. 

 

MPSVR SR participuje na viacerých pracovných skupinách pre prípravu nového programového obdobia: 

- Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdrţnosti EÚ  

- Partnerstvo pre politiku súdrţnosti 

- Ministerská pracovná skupina pre politiku súdrţnosti, zrušená uznesením vlády SR č. 451 z 5. 

septembra 2012 

- Rada vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody  pre roky 2014 – 2020 

- porady členov vlády k problematike fondov EÚ – vedené podpredsedom vlády pre investície 

 

V rámci MPSVR SR bola o. i. zriadená v marci 2012 Pracovná skupina pre prípravu programového 

obdobia na roky 2014 – 2020, ktorá plní funkciu poradného orgánu MPSVR SR v kontexte riadenia 

fondov po roku 2013. Predmetná pracovná skupina bola vytvorená v súlade s princípmi partnerstva a má za 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.euromanet.eu/
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úlohu participovať na príprave strategických materiálov, pozičných a ďalších dokumentov súvisiacich 

s implementáciou fondov EÚ v podmienkach MPSVR SR. 

 

Vyuţívanie princípu partnerstva v oblasti implementácie, monitorovania, hodnotenia programu 

a v oblasti publicity a informovanosti.  

 

Zmluva o partnerstve upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi prijímateľom a partnerom. Mala by byť 

súčasťou ţiadosti o poskytnutie NFP či uţ v procese predkladania ţiadosti o NFP, alebo pred overením 

splnenia podmienok poskytnutia pomoci – t.j. pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŢoNFP. 

V rámci národných projektov sa implementujú niţšie uvedené projekty s partnermi:  

Tabuľka č. 2.1/15: Partnerstvá v rámci NP 

ITMS kód Prijímateľ Partner Názov zmluvy o partnerstve 

27110130023 Člověk v tísni, 
o.p.s. 

   

Kolpingovo dielo na Slovensku partner nepodpísal zmluvu 

Obec Petrovany Zmluva o partnerstve 

Obec Sverţov Zmluva o partnerstve 

R.A.S., s.r.o., Sverţov partner nepodpísal zmluvu 

27110130025 Mesto Banská 
Bystrica 

  Zmluva o partnerskej spolupráci pri realizácií projektu "Od dávok k 
platenej práci" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská 

Bystrica 

Centrum vzdelávania neziskových organizácií 

Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica 

27110130024 APZ 
SOMOTOR, n. 
o. 

    

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Zmluva o partnerstve 

Partnerstvo sociálnej inklúzie Vranov n. 
Topľou 

Slovenská únia podporovaného 
zamestnávania 

Svatobor  n. Orlíkom 

Zbor väzenskej a justičnej stráţe partner nepodpísal zmluvu 

27110130019 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27120230111 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27110130016 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27110130030 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27110130018 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27110130021 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27110130027 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27110130022 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27110130028 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27110130029 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27110130026 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27120130537 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

27130230014 ÚPSVR SR úrady práce Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Ústredím a úradom PSVR 

Zdroj: RO 

 

 

2.1.8.   Špecifiká pre programy ESF 

 

Pomoc podľa cieľových skupín  

Pomoc podľa cieľových skupín je uvedená v tabuľke č. 2.1/16. 

 

Tabuľka č. 2.1/16: Sledovanie cieľových skupín 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok: 2012 

Prichádzajúci účastníci 
projektu 

Odchádzajúci účastníci 
projektu 

Účastníci pokračujúci z 
predchádzajúceho roku 

Spolu Z toho 
ţeny 

Spolu Z toho 
ţeny 

Spolu Z toho 
ţeny 

Celkový počet účastníkov 322 740,00 161 027,00 202 520,00 100 766,00 670 557,00 313 338,00 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 39 283,00 21 055,00 63 217,00 32 267,00 52 191,00 22 474,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 4 376,00 1 397,00 18 567,00 7 125,00 22 420,00 7 643,00 

Nezamestnaní 245541,00 121505,00 117 361,00 56 733,00 523 295,00 247 082,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 98 826,00 50 828,00 26 008,00 11 858,00 93 683,00 47 520,00 
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Neaktívne osoby 37 916,00 18 467,00 21 942,00 11 766,00 94 845,00 43 866,00 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 5 735,00 3 579,00 2 949,00 1 720,00 4 821,00 2 541,00 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15-24 rokov) 89 857,00 45 091,00 47 285,00 23 581,00 212 635,00 94 159,00 

Staršie osoby (55-64 rokov) 27 884,00 12 986,00 15 630,00 7 398,00 51 884,00 21 022,00 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 240,00 117,00 129,00 61,00 159,00 73,00 

Menšiny 76 343,00 40 858,00 20 419,00 10 863,00 52 959,00 29 108,00 

Zdravotne postihnutí 18 803,00 9 655,00 6 051,00 3 047,00 26 454,00 13 254,00 

Iné znevýhodnené osoby 100 296,00 50 208,00 70 605,00 33 793,00 209 298,00 98 037,00 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2) 200 865,00 94 010,00 97 346,00 43 702,00 409 543,00 177 209,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 62 094,00 33 906,00 51 286,00 26 616,00 113 809,00 57 813,00 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 14 098,00 6 475,00 8 805,00 4 088,00 41 354,00 17 735,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 37 544,00 22 206,00 34 387,00 20 216,00 90 326,00 51 167,00 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Na základe vyššie uvedeného je moţné konštatovať, ţe OP ZaSI svojimi aktivitami podporuje široké 

spektrum znevýhodnených osôb a marginalizovaných skupín, bez rozdielu veku, vzdelania či pohlavia.  

 

Údaje o účastníkoch projektov boli pre potreby tejto výročnej správy získané ako zostava zo systému ITMS.  

Technika zberu údajov nie je dopracovaná, pretoţe do ITMS systému dáta za všetky projekty nezadávajú 

prijímatelia, ale manaţéri RO a SORO, čo je časovo a administratívne náročné. 

Napriek skutočnosti, ţe údaje nie sú sumarizované ručne, čím sa čiastočne eliminovalo riziko chybovosti, 

môţeme konštatovať, ţe údaje obsiahnuté v tabuľke „Rozdelenie účastníkov projektu“ nebudú nikdy na 

100% presné, pretoţe konkrétne osoby (cieľová skupina) nemusia vţdy dáta poskytnúť, vzhľadom na ich 

osobný charakter, najmä napr. údaje o zdravotnom postihnutí (ktoré ak nie je priamo viditeľné, účastník nie 

je povinný niekomu oznamovať a údaje spadajú pod lekárske tajomstvo), ale aj o iných typoch 

znevýhodnenia.  

 

Nepresnosti údajov sa objavujú uţ v rámci ich zberu pri monitorovaní aktivít projektu, čo bude potrebné 

riešiť v rámci informačných seminárov pre ţiadateľov a pre prijímateľov. 

 

Tabuľka č. 2.1/17: Porovnanie zastúpenia jednotlivých sledovaných skupín medzi novými účastníkmi 

projektov v roku 2012 podľa prioritných osí OP ZaSI (% z celkového počtu nových účastníkov v danej 

prioritnej osi) 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok: 2012 

Prichádzajúci účastníci 
projektu 

Odchádzajúci účastníci 
projektu 

Účastníci pokračujúci z 
predchádzajúceho roku 

OP ZaSI os 1 os 2 os 3 os 4 os5 TA 
Celkový počet účastníkov 322 740,00 227 853,00 89 011,00 3 252,00 2 513,00 111,00 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 100,00 70,60 27,58 1,01 0,78 0,03 

Zamestnaní 12,17 12,98 6,04 52,89 99,56 100,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 1,36 1,63 0,42 8,52 0,08 0,00 

Nezamestnaní 76,08 79,31 71,22 44,28 0,08 0,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 30,62 17,95 63,92 31,73 0,04 0,00 

Neaktívne osoby 11,75 7,71 22,75 2,83 0,36 0,00 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 1,78 0,00 6,37 1,88 0,20 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mládeţ (15-24 rokov) 27,84 31,19 20,88 4,77 1,47 3,60 

Staršie osoby (55-64 rokov) 8,64 7,70 10,27 27,55 12,26 4,50 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s 
vnútroštátnymi predpismi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Migranti 0,07 0,00 0,04 6,15 0,00 0,00 

Menšiny 23,65 0,11 84,16 36,32 0,00 0,00 

Zdravotne postihnutí 5,83 6,50 4,29 5,07 0,28 0,00 

Iné znevýhodnené osoby 31,08 40,89 7,70 8,30 0,12 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2) 62,24 55,07 83,20 40,62 0,40 0,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 19,24 24,28 6,26 22,76 18,11 4,50 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 4,37 5,91 0,41 4,98 4,10 0,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 11,63 14,74 0,99 31,64 77,36 95,50 

 

Zdroj: prijímatelia, RO, SORO, ITMS 

Prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti 
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Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie 

Prioritná os 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Prioritná os 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

 

Noví účastníci projektov v priebehu roka 2012 sa v najväčšom počte zapojili do projektov v rámci prioritnej 

osi 1 (227 853 osôb) a v prioritnej osi č. 2 to bolo 89 011 osôb. V porovnaní s tým sa početné zastúpenie 

v prioritnej osi 3 a 4 pribliţuje 1% z celkového počtu nových účastníkov za rok 2012. 

 

Uplatňovanie rodového hľadiska v rámci účastníkov projektov OP ZaSI 

 

Tabuľka č. 2.1/18: Percentuálne zastúpenie ţien medzi novými účastníkmi projektov OP ZaSI v roku 2012 

 
Prichádzajúci 

účastníci projektu 
Odchádzajúci 

účastníci projektu 
Účastníci pokračujúci z 
predchádzajúceho roku 

OP ZaSI  49,89 49,76 46,73 

os 1 48,48 46,63 45,50 

os 2 52,65 57,02 56,72 

os 3 61,59 70,42 40,03 

os 4 63,99 68,45 57,20 

os 5 73,87 73,87  

Zdroj: prijímatelia, RO, SORO, ITMS 

 

V ťaţiskových prioritných osiach č. 1 a 2 sa zastúpenie ţien pohybovalo okolo 50%, prioritná os 3 a 4 

vykazuje o 10 aţ 20% vyššie zastúpenie ţien. 

 

Posilnenie integrácie migrantov a ich zvýšenie účasti na zamestnanosti  
 

Migranti predstavujú 0,07% všetkých nových účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2012. Výraznejšie 

zastúpenie migrantov uvádza len prioritná os 3, v hodnote 6,15%, čo môţe súvisieť s vyšším počtom 

pracovných príleţitostí v Bratislave a jej okolí.  

Zároveň je ale moţné, ţe početné zastúpenie migrantov je v Slovenskej populácii nízke, alebo je táto 

skupina málo sledovaná v rámci projektov ESF. 

 

Posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín a zlepšenie ich sociálnej inklúzie 

 

OP ZaSI sa usiluje prostredníctvom výziev posilniť aj integráciu pri zamestnávaní menšín a tým zlepšiť ich 

sociálnu inklúziu. Uvedené aktivity sú podporované predovšetkým prostredníctvom výziev Fondu 

sociálneho rozvoja, ktorých cieľom je (okrem iného) aj posilnenie integrácie pri zamestnávaní menším. 

Z čísiel uvedených v tabuľke č. 2.1/16 vyplýva, ţe menšiny predstavujú 23,65% všetkých nových 

účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2012, pričom ťaţisko ich účasti je v projektoch prioritnej osi 2 

(84,16%).  

 

Posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím 

 

Iné znevýhodnené osoby ako aj osoby so zdravotným postihnutím boli podporované prostredníctvom 

výziev Fondu sociálneho rozvoja  a vyzvaní na národné projekty. 

Prostredníctvom národných projektov bola osobám so zdravotným postihnutím poskytovaná podpora 

formou poskytovania príspevkov na podporu vytrvávania pracovných miest v chránených dielňach 

a chránených pracoviskách, príspevky na udrţanie pracovných miest a na prípravu na ich pracovné 

uplatnenie  formou zaškolenia a prípravy na prácu. Táto podpora bola poskytnutá prostredníctvom 

projektov realizovaných prijímateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Osoby so zdravotným postihnutím zastupujú 5,83%  a osoby inak znevýhodnené  31,08% všetkých nových 

účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2012. 

Početnosť osôb so zdravotným postihnutím je pomerne vyrovnaná v prioritných osiach 1, 2 a 3, okolo 5%, 

v prioritnej osi č. 4 je dvadsaťnásobne niţšia.  

Výraznejší počet účastníkov s iným znevýhodnením v prioritnej osi 1 (40,89%) súvisí s realizáciou 

národných projektov ÚPSVR.  
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Presnosť vykazovaných údajov  

Zadávanie údajov do ITMS bolo 2 krát opravované, preto nepresnosti údajov nepripisujeme nedostatkom 

v tomto kroku, ale pri samotnom zbere údajov prijímateľmi. Pri kríţovej kontrole vzťahu „počet účastníkov 

= počet zamestnaných + počet nezamestnaných + počet neaktívnych“ bola zhoda nad 98,6%, výnimkou je 

prioritná os 3, kde v časti prichádzajúci účastníci presnosť poklesla na 66%. 

 

Inovačné činnosti 

 

Neuplatnené v roku 2012. 

 

Nadnárodné a medzinárodné aktivity 

 

Bliţšie informácie v časti 2.1.8. „Opis partnerských dohôd“. 

 

 

2.2. Informácia o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 

 

Opatrenia štátnej pomoci 

 

2.2.1. Vyhodnotenie štátnej pomoci poskytnutej z OP ZaSI v roku 2012 

 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v rámci OP ZaSI v roku 2012 bol v celkovej výške 26,74 mil. 

EUR, z toho objem prostriedkov EU predstavoval 22,729 mil. EUR a prostriedkov spolufinancovania zo 

štátneho rozpočtu 4,011 mil. EUR.  
 

Tabuľka č. 2.2/1: Výška pomoci poskytnutej v roku 2012 podľa zamerania 

Zdroj 
Poskytnutá pomoc  
mil. EUR  

% 

Pomoc na zamestnanosť 0,90  3,37  

Pomoc na vzdelávanie 25,84  96,63  

Zdroje celkom  26,74  100,00 

Zdroj: RO, ITMS 

Poskytnutá pomoc na zamestnanosť 

 

Pomoc na podporu zamestnanosti nebola v roku 2012 poskytnutá v podmienkach minimálnej pomoci 

v rámci uplatňovania podmienok Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 

prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, t.j. v rámci Schémy pre dočasné 

poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy č. N 

222/2009 (všeobecná schéma). 

 

Štátna pomoc bola poskytnutá v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenia 

o skupinových výnimkách) a to v rámci opatrenia – Schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti 

(X 754/2009) a to v celkovom objeme 0,90 mil. EUR, z toho objem pomoci poskytnutej zo štátneho 

rozpočtu bol v celkovej výške 0,14 mil. EUR. Pomoc bola poskytnutá podľa tejto schémy 93 oprávneným 

prijímateľom pomoci.   

 

Štátna pomoc v roku 2012 na podporu zamestnanosti podľa tejto schémy bola poskytovaná z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu  v rámci Národných projektov Ústredia PSVR,  pričom 

podpora bola poskytnutá v rámci uvedenej schémy podľa Všeobecného nariadenia o skupinových 

výnimkách: 

- článku 42 „Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so 

zdravotným postihnutím“, a podľa  

- článku 41 „Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových 

dotácií“.  

 

Tabuľka č. 2.2/2: Výška pomoci na zamestnanosť, poskytnutej v roku 2012 (forma pomoci - NFP) 
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Pomoc na zamestnanosť 
Poskytnutá pomoc  
mil. EUR 

% 

Ústredie PSVR 0,90  100,00  

MPSVR SR/ SORO 0  0,00  

Celková pomoc na zamestnanosť 0,90  100,00 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Účelom pomoci pri predmetnej schéme bola predovšetkým podpora MSP, a to na podporu zamestnanosti 

v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj „zákon o sluţbách zamestnanosti“), so zameraním na tvorbu a udrţanie nových 

pracovných miest s dôrazom na skupiny uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ) - občanov so 

zdravotným postihnutím, t.j.  na podporu tvorby nových pracovných miest, udrţanie existujúcich 

pracovných miest, a taktieţ podpora  nových príleţitostí pre pracovníkov so zdravotným postihnutím, a 

kompenzácia dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím. 

Medzi tri najsilnejšie regióny je moţné zaradiť Košický, Ţilinský  a Nitriansky samosprávny kraj.  

 

V roku 2012 prišlo k výraznému zníţeniu poskytnutej štátnej pomoci na podporu zamestnanosti oproti roku 

2011 pribliţne o 81,74% (to je o 4,63 mil. EUR), čo bolo dôsledkom ukončenia poskytovania pomoci 

v zmysle podmienok Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu 

k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy v rámci Schémy pre dočasné 

poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy č. N 

222/2009 (všeobecná schéma) a nerealizovania opatrení na podporu tvorby a udrţania pracovných miest 

v období finančnej a hospodárskej krízy zo strany Ústredia a úradov PSVR, ktoré boli financované prevaţne 

zo štátneho rozpočtu. 

 

Pomoc na podporu zamestnanosti je stále aj v roku 2012 prioritne realizovaná predovšetkým v rámci 

minimálnej pomoci prostredníctvom Národných projektov Ústredia PSVR, nakoľko dovoľuje viacero 

moţnosti na realizáciu nových opatrení na podporu udrţania zamestnanosti, tvorby a udrţania nových, resp. 

existujúcich pracovných miest, ktoré takto môţu reflektovať na aktuálnu potrebu trhu práce, a to nielen v 

čase finančnej a hospodárskej krízy. 

 

Poskytnutá pomoc na vzdelávanie 

Štátnu pomoc na podporu vzdelávania bolo moţné v roku 2012 poskytovať v súlade s právnymi predpismi 

ES: 

 

 pre štátnu pomoc v zmysle Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, a to v rámci Schémy 

štátnej pomoci na podporu vzdelávania  (X 530/2009); 

 

V roku 2012 MPSVR SR neposkytlo štátnu pomoc v rámci uvedeného opatrenia (schémy). Dôvodom bolo, 

ţe Ústredie PSVR v roku 2012 nerealizovalo príspevky na vzdelávanie zamestnancov u zamestnávateľa 

v zmysle zákona o sluţbách zamestnanosti v rámci Národného projektu. 

 

 pre štátnu pomoc v zmysle Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, a to v rámci Schémy 

štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (X 531/2009); 

 

V roku 2012 bola poskytnutá štátna pomoc na podporu vzdelávania v rámci uvedeného opatrenia (schémy) 

len v rámci dopytovo orientovaných projektov SORO/ Sociálnej implementačnej agentúry v celkovom 

objeme 25,84 mil. EUR, z toho bola poskytnutá pomoc vo výške 3,87 mil. EUR zo štátneho rozpočtu. 

Pomoc bola poskytnutá podľa tejto schémy 184 oprávneným prijímateľom pomoci. 

 

Tabuľka č. 2.2/3: Výška pomoci na vzdelávanie, poskytnutej v roku 2012 (forma pomoci -  NFP) 
Pomoc na vzdelávanie 
 

Poskytnutá pomoc  
mil. EUR 

% 

Ústredie PSVR (v zmysle zákona 5/2004 Z.z.)  0  0,00 

MPSVR / SORO 25,84  100,00 

Celková pomoc na vzdelávanie 25,84  100,00 

Zdroj: RO, ITMS 
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Účelom pomoci pri predmetných schémach bola podpora všeobecného vzdelávania zamestnancov 

u zamestnávateľa. Medzi tri najsilnejšie regióny v rámci podpory na vzdelávanie v roku 2012 je moţné 

zaradiť Prešovský, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj.  

 

Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci v roku 2012 

 

Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci poskytnutej Ústredím PSVR v rámci OP ZaSI 
 

Poskytovaná štátna pomoc na podporu zamestnanosti v zmysle opatrenia – Schémy štátnej pomoci na 

podporu zamestnanosti (X 754/2009) v rámci zákona o sluţbách zamestnanosti pomohla predovšetkým k 

tvorbe a udrţaniu nových pracovných miest s dôrazom a zameraním najmä na znevýhodnené skupiny na 

trhu práce a  občanov so zdravotným postihnutím v Ţilinskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.  

 

 

Tabuľka č. 2.2/4: Opatrenie Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnávania (X 754/2009) (forma pomoci 

- NFP) 

 

Podľa typu podniku  
Počet 
príjemcov 

Poskytnutá pomoc 
mil. EUR 

podiel  
v % 

MSP Mikropodniky 74    0,73  81,11 

Malé podniky 9 0,05  5,56 

Stredné podniky 9 0,11  12,22 

Veľké podniky 1   0,01  1,11 

Celkom  0,90  100,00 

 

Podľa NUTS II Podľa NUTS III 
Poskytnutá 
pomoc 
mil. EUR 

podiel  
v % 

Bratislavský kraj Bratislavský kraj 0  0,00 

Západné Slovensko Trnavský kraj 0  0,00 

Trenčiansky kraj  0  0,00 

Nitriansky kraj 0  0,00 

Stredné Slovensko Ţilinský kraj 0,09  10,00 

Banskobystrický kraj 0,10  11,11 

Východné Slovensko Prešovský kraj 0  0,00 

Košicky kraj 0,71  78,89 

Celkom  0,90  100,00 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Skupina MSP tvorila v roku 2012 významnú časť zamestnávateľov, ktorým v roku 2012 bola poskytnutá 

pomoc v rámci tohto opatrenia zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci poskytnutej MPSVR SR – SORO Sociálnou implementačnou 

agentúrou 

 

Prostredníctvom štátnej pomoci na podporu vzdelávania  v zmysle opatrenia – Schémy štátnej pomoci na 

podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (X 531/2009) v rámci dopytovo orientovaných 

projektov Sociálna implementačná agentúra podporila v rámci dopytovo orientovaných projektov aktivity, 

ktoré boli zamerané na adaptabilitu zamestnancov na nové trhové prostredie formou vzdelávacích aktivít, 

školení, prípadne celých kurzov. Vzdelávacia aktivity mali vo všetkých projektov všeobecný charakter, 

ţiaden projekt sa nezameral na špecifické vzdelávanie.  

 

Tabuľka č. 2.2/5: Opatrenie Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (X 

531/2009) (forma pomoci – NFP) 

Podľa typu podniku  
Počet 
príjemcov 

Poskytnutá pomoc 
mil. EUR 

podiel  
v % 

MSP Mikropodniky 2    0,25  0,97 

Malé podniky 24 1,96  7,59 

Stredné podniky 95 13,53  52,36 

veľké podniky 63   10,10  39,09 

Celkom 184 25,84  100,00 
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Podľa NUTS II Podľa NUTS III 
Poskytnutá pomoc 
mil. EUR 

podiel  
v % 

Bratislavský kraj Bratislavský kraj 0,37  1,43 

Západné Slovensko Trnavský kraj 1,81  7,00 

Trenčiansky kraj  3,64  14,09 

Nitriansky kraj 2,49  9,64 

Stredné Slovensko Ţilinský kraj 2,56  9,91 

Banskobystrický kraj 4,51  17,45 

Východné Slovensko Prešovský kraj 5,42  20,98 

Košicky kraj 5,04  19,50 

Celkom  25,84  100,00 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Sociálna implementačná agentúra celkovo hodnotí poskytovanie štátnej pomoci v rámci opatrenia pozitívne. 

V roku 2012 prišlo aj k odstúpeniu od Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pri 

odstúpených zmluvách nebola poskytnutá ţiadna štátna pomoc, nakoľko tieto odstúpenia predchádzali 

riadnej implementácii projektu.  

 

Efektívnosť poskytnutej pomoci 

Poskytovanie pomoci v roku 2012 bolo ešte stále podmienené pretrvávajúcou krízou, keď zamestnávatelia 

prehodnocovali a racionalizovali počty svojich zamestnancov, čo malo dopad na zamestnanosť a na 

zvyšovanie počtu evidovaných nezamestnaných. Štátna pomoc na podporu zamestnanosti /na podporu 

vzdelávania bola v rámci aktívnych opatrení na trhu práce naďalej realizovaná najmä v rámci aktívnych 

opatrení na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa zákona o sluţbách zamestnanosti. Príslušné AOTP, 

v rámci ktorých bola pomoc poskytnutá, boli v roku 2012 realizované prostredníctvom Národných 

projektov Ústredia PSVR. 

Poskytovaná štátna pomoc na podporu zamestnanosti napomáhala predovšetkým tvorbe nových a udrţaniu 

existujúcich pracovných miest, s dôrazom a zameraním najmä na dlhodobo nezamestnaných občanov a 

občanov so zdravotným postihnutím, čo sú najväčšie, a  z hľadiska problémovosti najvýznamnejšie skupiny 

občanov, znevýhodnených na pracovnom trhu. Preto najväčším prínosom poskytnutej pomoci je podpora 

zamestnanosti a vytváranie nových pracovných miest pre najväčšie rizikové skupiny uchádzačov 

o zamestnanie, zaradenie do pracovného procesu a obnovenie ich pracovných návykov a zručností. 

Pomoc na podporu zamestnanosti bola v roku 2012, rovnako ako v roku 2011, realizovaná predovšetkým 

v rámci minimálnej pomoci prostredníctvom národných projektov Ústredia PSVR, nakoľko pomoc de 

minimis dáva viacero moţnosti na realizáciu nových opatrení na podporu udrţania zamestnanosti, tvorby 

a udrţania nových, resp. existujúcich pracovných miest, ktoré takto reflektujú na aktuálne potreby trhu 

práce, nielen v čase hospodárskej krízy. 

Štátna pomoc na podporu vzdelávania zamestnancov zo strany Ústredia a úradov PSVR v roku 2012 nebola 

poskytnutá vôbec, a to z dôvodu, ţe podľa zákona o sluţbách zamestnanosti na toto opatrenie nie je právny 

nárok  a finančné zdroje boli prioritne (tieţ poznačené konsolidáciou verejných výdavkov s cieľom 

nezvyšovania deficitu) smerované na obligatórne príspevky, na ktoré právny nárok je. 

 

Poskytovaná pomoc na podporu vzdelávania zamestnancov zo strany Sociálnej implementačnej agentúry 

prostredníctvom všeobecného vzdelávania napomohla najmä zvýšeniu kvalifikácie zamestnancov, zvýšeniu 

ich profesionálnych zručností a tým k zvýšeniu profesionality výkonu zamestnancov a budovaniu ľudských 

kapacít. Zároveň tak podporila u týchto občanov udrţanie sa na trhu práce a uľahčenie vstupu na trh práce v 

budúcnosti. 

 

Návrh opatrení 

 

Riadiaci orgán bude naďalej vyuţívať moţnosti poskytovania štátnej pomoci podľa Schémy štátnej pomoci 

na podporu zamestnanosti (X 754/2009), ktorej platnosť a účinnosť je do 31.12.2013. 
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Poskytovanie štátnej pomoci bude, tak ako doteraz, zamerané najmä na realizáciu aktívnej politiky trhu 

práce, na podporu tvorby pracovných miest a udrţania zamestnanosti, pomoc zahraničným investorom na 

vytváranie nových pracovných miest a poskytovanie príspevkov na vzdelávanie.  

 

Sociálna implementačná agentúra bude aj naďalej vyuţívať opatrenie na podporu vzdelávania a adaptability 

zamestnancov – Schému štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (X 531/2009) 

pri moţných výzvach na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované 

projekty, nakoľko skúsenosti poukazujú, ţe táto pomoc je cielená, dostatočná a v plnej miere sa podieľa na 

dosahovaní príslušných cieľov Operačného programu Zamestnanosť a Sociálna inklúzia. 

 

MPSVR SR ako poskytovateľ pomoci v spolupráci s vykonávateľmi pomoci (SORO a ÚPSVR) zabezpečí 

vypracovanie nových Schém štátnej pomoci v súvislosti s novým nariadením o skupinových výnimkách, 

ktoré budú súčasne implementované v rámci nového programového obdobia 2014 - 2020. 

 

Ústredie PSVR deklaruje v roku 2013 prípravu nového právneho rámca na AOTP, s predpokladanou 

účinnosťou od 1. mája 2013, kedy sa predpokladá nadobudnutie účinnosti novely zákona o sluţbách 

zamestnanosti, ktorou sa plánuje opäť zavedenie fakultatívnosti rozhodujúcich príspevkov AOTP, čo môţe 

spolu s obmedzovaním výdavkov negatívne ovplyvniť aj stimuly v rámci štátnej pomoci, poskytovanej 

Ústredím a úradmi PSVR. Ústredie PSVR predpokladá nárast významu štátnej pomoci v roku 2013, a to 

v súvislosti so zváţením úsporných opatrení vlády SR v súvislosti s udrţaním rozpočtového deficitu, 

prebiehajúcej a prehlbujúcej sa všeobecnej hospodárskej krízy, obmedzovania výroby, najmä priemyselnej 

(najmä automobilový priemysel), zniţovania ekonomického rastu Slovenska a prepadu do moţnej recesie, 

poklesu zamestnanosti a prognózovaného rastu nezamestnanosti. Pri súčasne „obmedzenom“ zdrojovom 

potenciáli štátu v štátnom rozpočte SR porastie význam dôsledného čerpania prostriedkov ESF v súvislosti 

s končiacim programovým obdobím 2007 – 2013 a dôslednej prípravy na čerpanie zdrojov z nového 

programového obdobia. 

 

2.3.  Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

RO/SORO priebeţne sleduje problémy, ktoré sa vyskytujú pri implementácii. Reagujeme nie len na 

problémy identifikované inými subjektmi, ale našou snahou je predchádzať vôbec vzniku akýchkoľvek 

problémov. V prípade identifikovania nedostatkov sú vţdy všetci zamestnanci informovaní o zistených 

nedostatkoch aj o navrhovaných a prijatých spôsoboch ich odstránenia. 

 

Tabuľka č. 2.3/1: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 
Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Zo strany administrácie ITMS na 

CKO nám bola vytýkaná nečinnosť 

pri spracovaní ŢoP (korešpondencia 

2,3/2013) 

CKO pri posudzovaní obdobia spracovania 

ŢoP nezohľadnil medzistupne, kedy je 

platba spracovaná iným spôsobom, neţ 

postúpením na úhradu, a kedy sa čas reakcie 

prijímateľa nezapočítava do doby 

spracovania platby na RO/SORO.  

Po vyselektovaní ŢoP, ktoré prešli stavom 

„Na doplnenie“, z pôvodných 2.642 

meškajúcich ţiadostí ostalo 582. Rozdelenie 

podľa rokov: 

2008 – 16 ţiadostí 

2009 – 372 ţiadostí (prechodné obdobie, 

kedy ešte prijímatelia neboli povinní 

registrovať ŢoP elektronicky) 

2010 – 106 ţiadostí 

2011 – 54 ţiadostí 

2012 – 31 ţiadostí 

2013 – 3 ţiadosti 

Väčšina týchto ŢoP teda pochádza 

z prechodného obdobia, kedy objektívne 

k týmto problémom s termínmi mohlo 

dôjsť. Následný pokles meškajúcich  ŢoP je 

zrejmý, nemoţno teda hovoriť o nečinnosti, 

Finanční manaţéri si individuálne 

sledujú dobu spracovania ŢoP aby 

nedochádzalo k prekročeniu.  

Podrobnejšie viď. bod 2.1.2.Finančná 

implementácia programu, o) 

Informácie o dodrţiavaní lehôt 

v procesoch spracovávania ŢoP 
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čo je zrejmé aj z histórie stavov, kde 

uvedené ŢoP aţ do dátumu úhrady 

prechádzali v štandardných termínoch.  

 

Posilnenie administratívnych kapacít, 

zníţenie počtu projektov na jedného 

projektového manaţéra; poučenie 

zamestnancov o potrebe dôsledne 

dodrţiavať stanovené postupy, lehoty, 

usmernenia 

dopytovo orientovaných projektov na 

jedného PM a zabezpečiť takto 

minimalizovanie počtu spracovania 

ŢoP po termíne 

Kontrolná skupina identifikovala 

v rámci výkonu následných 

finančných kontrol 12/2012 a 17/2012, 

ţe pri realizácií verejných obstarávaní, 

ktoré boli predmetom následnej 

finančnej kontroly, RO porušil § 9 ods. 

1 písm. c) zákona 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov neskorších 

predpisov a to tým, ţe nevykonal 

riadne predbeţnú finančnú kontrolu 

s dôrazom na dodrţiavanie postupov 

procesu výberu poskytovateľov ešte 

pred podpisom jednotlivých zmlúv na 

predmety  zákaziek, ktoré boli 

výsledkom verejného obstarávania.  

 

RO, SORO a kontrolné orgány vo 

viacerých prípadoch identifikujú 

nedostatky procedúr VO (nedodrţané 

pravidlá výpočtu hodnoty zákazky, 

konflikt záujmov, rozdelenie predmetu 

zákazky, nedodrţanie podmienok 

účasti, nevykonanie VO...) 

I. Oboznámiť zamestnancov zodpovedných 

za administratívnu kontrolu verejného 

obstarávania  so zisteniami následných 

finančných kontrol č. 12/2012 

a č.17/2012 a upozorniť ich na dôsledné 

dodrţiavanie postupov pri vykonávaní 

administratívnej kontroly verejného 

obstarávania v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaním (ďalej len 

„ZVO“) a s Usmernením RO č. N5/2008 

k overovaniu zadávania zákaziek na 

realizáciu schválených aktivít tretím 

subjektom v účinnom znení. 

 

II. Dôsledne vykonávať administratívnu 

kontrolu verejného obstarávania v zmysle 

interného manuálu procedúr RO/SORO 

pre OP ZaSI a Usmernením RO č. 

N5/2008 k overovaniu zadávania 

zákaziek na realizáciu schválených aktivít 

tretím subjektom v účinnom znení. 

 

III. Vypracovať aktualizáciu Usmernenia RO 

č. 5/2008 k overovaniu zadávania 

zákaziek na realizáciu schválených aktivít 

tretím subjektom (ďalej len „usmernenie 

č. N5/2008“). Účelom aktualizácie bude 

najmä: 

 spresnenie výpočtu predpokladanej 

hodnoty zákazky a spôsobu jej 

zdokladovania; 

 spresnenie spôsobu predkladania 

dokumentácie k VO na výkon 

administratívnej kontroly 

Všetky opatrenia boli zo strany RO 

splnené. Rezervy sa ukazujú smerom 

zvýšenia všeobecného povedomia 

manaţérov o špecifikách ESF 

projektov v oblasti VO, čoby bolo 

vhodné riešiť cieleným vzdelávacím 

kurzom priamo na MPSVR SR 

a posilnením počtu zamestnancov so 

špecifikáciou na VO. 

 

Opatrenia hodnotíme ako čiastočne 

účinné. Vzhľadom na to SIA plánuje 

v blízkej budúcnosti (2013 – 2014) 

zaviesť elektronický systém 

procesného riadenia, kde funkcionality 

dodrţiavania termínov plánujeme 

zadefinovať a aplikovať do praxe. 

 

Prijímateľ nezverejnil dodávateľské 

zmluvy na svojom webovom sídle, 

resp. v Obchodnom vestníku 

zaviesť do IMP kontrolný mechanizmus na 

overovanie zverejňovania dodávateľských 

zmlúv, kontrola zverejňovania zmlúv, 

zapracovanie upozornenia na povinnosť do 

príručky pre prijímateľa a do IM 

 

Prijímateľ bol písomne upozornený na 

povinnosť zverejňovať  všetky zmluvy 

a dodatky, v IM procedúr FSR je 

uvedená povinnosť PM upozorniť 

prijímateľa na zverejňovanie zmlúv, 

a povinnosť skontrolovať  zverejnenie 

zmlúv, informácia o povinnosti 

zverejňovania zmlúv je uvedená na 

web stránke FSR, vykonaná následná 

finančná kontrola  u všetkých 

dotknutých subjektov – či zverejňujú 

zmluvy-správa predloţená na CO 

 

Zverejňovanie zmlúv bolo prijaté 

zákonom vo všeobecnej rovine, nie len 

pre projekty EU fondov. Problémy sa 

vyskytovali pri nábehu novej 

legislatívy. 

Administratívna náročnosť  informačné aktivity na propagáciu 

vyhlásených výziev 

 

 

 

Realizácia informačných seminárov 

k výzvam; zverejnenie návodu na 

vyplnenie ŢoNFP na verejnom portáli; 

zverejnenie vzorového rozpočtu 

projektu a matice logického rámca, 
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Zjednotenie kľúčových postupov v rámci 

OP ZaSI; komunikácia s prijímateľmi; 

navrhovanie zjednodušení na centrálnej 

úrovni 

farebné zvýraznenie „povinných“ 

merateľných ukazovateľov... 

V útvare zistenia: FSR viď bod 7.2;  

SIA – došlo k úpravám niektorých častí 

výzvy. Zároveň bude SIA 

iniciatívnejšia a aktívnejšia pri 

komunikácii s partnermi – najmä 

s ÚSVRK s cieľom presnejšieho 

zadefinovania sporných, resp. 

nezrozumiteľných oblastí. 

 

Na základe návrhu RO pre OP ZaSI 

bolo umoţnené, aby prijímatelia 

v rámci projektov ESF nepredkladali 

Následné monitorovacie správy (na 

základe problémov s ITMS bola 

povinnosť predkladať NMS zníţená na 

2 roky, nie zrušená);  

FSR sa v spolupráci s CKO a RO 

zapojil do pilotného odskúšania 

doţiadavania príloh k ŢoNFP zo strany 

RO/SORO (ţiadatelia by nepredkladali 

niektoré potvrdenia zo štátnych úradov,  

ale RO/SORO by  ich priamo získaval 

z týchto úradov – opatrenie musí byť 

zavedené zo strany CKO);  

v OP ZaSI je moţné predkladať 

v určitých prípadoch zjednodušené 

pracovné výkazy;  

v národných projektoch sa 

vyuţíva/bude vyuţívať štandardná 

stupnica jednotkových výdavkov;  

vzhľadom na transfery v rámci 

národných projektov subjekty, ktoré 

získavajú pomoc neposkytujú/nebudú 

musieť poskytovať na realizované 

projekty spolufinancovanie vo výške 

5% .  

Časté zmeny riadiacej dokumentácie Snaha o minimalizovanie zmien v riadiacej 

dokumentácii a ak k zmenám dochádza, 

zabezpečiť aby boli vo vzťahu k 

prijímateľom pozitívne . 

Uţitočné by bolo dosiahnuť čo najvyššiu 

mieru unifikácie dokumentácie medzi RO 

a SORO, ale aj medzi OP 

Dokumentácia je naďalej rozsiahla 

a podlieha častým zmenám (kaţdá 

úprava zákonov, usmernení, systémov 

riadenia), čo ústi do nezáujmu 

prijímateľov. 

Pri aktuálnych princípoch vyuţívania 

EU fondov je tento problém 

neodstrániteľný. Motivačné sú 

skúsenosti s jednotným (aj keď 

rozsiahlym) ale najmä nemenným DIS 

manuálom. 

Nedostatky pri výbere projektov: 

nedôsledne vykonávaná kontrola 

formálnej správnosti ŢoNFP; nesúlad 

bodového hodnotenia hodnotiteľa 

s jeho písomným vyjadrením pri 

hodnotení hodnotiacich  kritérií 

projektu 

Riaditeľka útvaru metodiky 

a programovania na základe uvedeného 

zistenia bude priebeţne v rámci školení 

k odbornému hodnoteniu  dbať, aby útvar 

metodiky a programovania zrealizoval 

dôkladné zaškolenie odborných 

hodnotiteľov v súlade s platnou príručkou  

pre hodnotiteľov, ktoré bude mať za 

následok predchádzanie obdobným 

zisteniam; 

poučenie PM aby dôsledne vykonávali 

kontrolu formálnej správnosti ŢoNFP 

a dokumentácie hodnotenia 

Bolo zabezpečené zintenzívnenie 

kontroly výstupov z kontroly formálnej 

správnosti a podrobnejšie spracovanie 

odporučení pre odborných hodno- 

titeľov, ako aj zintenzívnenie kontroly 

výstupov z hodnotenia projektov. 

 
V útvare kde bolo zistenie: 
Kontrola súladu pridelenia bodov s uvedeným 
slovným hodnotením SIA vykonáva na základe 
postupov definovaných v príručke pre 
hodnotiteľa: 
 
Výkon práce externých a interných hodnotiteľov 
preveruje zamestnanec SIA, poverený 
riaditeľom OIP, v spolupráci so zamestnancom, 
ktorý dohliada nad dodrţiavaním postupov 
hodnotenia externými hodnotiteľmi a ktorý má 
v procese preverovania kvality práce 
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hodnotiteľov poradnú funkciu.  
 
V prípade, ak zamestnanec poverený 
preverením kvality práce hodnotiteľov zistí 
nedostatky, upozorní na tieto nedostatky 
konkrétneho hodnotiteľa a vyzve ho na ich 
odstránenie a kontrolu všetkých hodnotiacich 
hárkov ku všetkým ţiadostiam o NFP, ktoré 
hodnotil. 

 
Zároveň, SIA s cieľom skvalitnenia 
procesu kontroly formálnej 
správnosti pristúpi pri kaţdej ďalšej 
nasledujúcej KFS (napríklad v rámci 
najbliţšie predpokladanej výzvy pre 
LSKxP v roku 2013) aj k vyškoleniu 
zamestnancov poverených jej 
vykonávaním, ktorého obsahom 
bude komplexné oboznámenie 
s obsahom predmetnej výzvy, jej 
špecifík a pravidiel i s procesom 
kontroly formálnej správnosti ako 
takým formou KZ s vysvetlivkami. 
Rovnako tak KZ opätovne 
kontroluje aj komisia pre kontrolu 
formálnej správnosti. 

Nedostatky zistené pri implementácii: 

prekrývanie aktivít s aktivitami iného 

projektu, netransparentné 

preukazovanie vzdelávacích aktivít 

(chýbajúce prezenčné listiny, 

nepodpísané prezenčné listiny 

školiteľmi, dohody o vykonaní práce 

nad rámec povoleného počtu hodín za 

kalendárny rok) 

Vysporiadanie nezrovnalosti,  

Upozorňovanie manaţérov na typy 

nedostatkov, ktorým je potrebné venovať 

zvýšenú pozornosť. 

Informovanie zamestnancov 

o vzniknutých zisteniach a upozornenie 

zamestnancov  na potrebu dôsledného 

dodrţiavania postupov stanovených pre 

výkon kontrol prebieha v rámci 

pracovných stretnutí a elektronicky. 

Ţiadatelia o NFP nevenujú dostatočnú 

pozornosť zverejneným špecifickým 

podmienkam výzvy, kde je popísané, 

ktoré merateľné ukazovatele sa 

v rámci jednotlivých výziev sledujú. 

Pri predkladaní ţiadostí o NFP 

najčastejšie nezadefinujú sledované 

merateľné ukazovatele,  

FSR navrhoval v rámci aktualizácie 

príručky pre ţiadateľov (ktorú pripravoval 

RO), aby boli merateľné ukazovatele 

zaradené medzi kritériá formálneho 

charakteru, ktoré je moţné v rámci kontroly 

formálnej správnosti ŢoNFP doţiadať. 

Zaradením ukazovateľov medzi kritériá 

formálneho charakteru by sa výrazne zníţil 

počet ŢoNFP, zamietnutých počas kontroly 

formálnej správnosti ŢoNFP. RO 

navrhovanú zmenu zamietol. 

Zlepšenie situácie nastalo po 

zintenzívnení elektronickej 

komunikácie so ţiadateľmi, po 

farebnom zvýraznení povinných 

monitorovacích ukazovateľov 

v špecifikách jednotlivých výziev a po 

RO/SORO-m  organizovaných 

školeniach a workshopoch. 

 

Riešením pre nasledujúce obdobie je 

mať vopred pripravenú sadu 

ukazovateľov a neriešiť ich finálnu 

podobu v ITMS zároveň so spustenou 

implementáciou, s dôrazom na 

jednoduchosť, zrozumiteľnosť a na 

dodrţanie nízkeho počtu ukazovateľov. 

str. 67: Výzva DOP-SIA-

2012/1.2/LSKxP-Podpora tvorby 

a udrţania pracovných miest LSKxP 

bola vyhlásená dňa 6.2.2012, 

s alokáciou 1 600 000 EUR  

S ohľadom na uvedený priebeh sa 

domnievame, ţe moţnými príčinami 

neúspechu tejto výzvy boli: 

- nezáujem ţiadateľov z dôvodu nízkej 

atraktivity výzvy;  

- komplikovanosť, nezrozumiteľnosť 

výzvy; 

- nedostatočne odkomunikovaná 

SIA plánuje vyhlásiť výzvu v identickej 

alokácie v roku 2013, pričom dôjde 

k úpravám niektorých častí výzvy. Zároveň 

bude SIA iniciatívnejšia a aktívnejšia pri 

komunikácii s partnermi – najmä s ÚSVRK 

s cieľom presnejšieho zadefinovania 

sporných, resp. nezrozumiteľných oblastí. 

(Aktuálne: výzva vyhlásená dňa 22.3.2013 -  

prišlo 12 ŢoNFP, naplnili alokáciu – ešte 

nie sú vyhodnotené, ale predpokladáme 

úspešnosť niektorých ŢoNFP pri odbornom 

hodnotení ) 

Je v riešení. 
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výzva smerom k ţiadateľom; 

- nezapojenie sa alebo len veľmi slabé 

zapojenie kľúčových partnerov 

(ÚSVRK, regionálne pracoviská, 

koordinátori) 

Zdroj: RO, SORO 

 

 

Vplyv socioekonomickej situácie na implementáciu programu, opatrenia a ich plnenie za sledované 

obdobie.  

 

Problematika nezamestnanosti 

 

Miera nezamestnanosti v Slovenskej republike má dlhodobo nepriaznivý vývoj. Zatiaľ čo v roku 2008 

bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 7,4% v roku 2012 uţ predstavuje 13,4%. Na tomto vývoji 

sa vo veľkej miere podieľajú dva faktory:  

 

1.   vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, kedy skoro polovica všetkých evidovaných nezamestnaných 

je bez práce dlhšie ako rok. Z predbeţnej mesačnej štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

k 31.12.2012 vyplýva, ţe zo 425 858  evidovaných nezamestnaných je dlhšie ako 1 rok nezamestnaných 

214 275 osôb, čo je 50,32% podiel zo všetkých evidovaných nezamestnaných; 

2.   vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí. Zo štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

k 31.12.2012 vyplýva, ţe zo všetkých evidovaných uchádzačov o zamestnanie predstavuje mládeţ 

140 137 (vek 15 – 29 rokov), čo je 32,91%. 

 

Na problém vysokej nezamestnanosti mladých (osoby vo veku 15 – 24 rokov) na Slovensku poukazuje aj 

štatistika EUROSTATu, z ktorej je zrejmé, ţe Slovensko má v roku 2012 šiestu najvyššiu mieru 

nezamestnanosti mladých v rámci EÚ 27.  

 

Tabuľka č. 2.3/2: Miera nezamestnanosti mládeţe vo veku 15-24 rokov (v %) 
GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EÚ 27 15,7 15,8 20,1 21,1 21,4 22,8 

Nemecko 11,9 10,6 11,2 9,9 8,6 8,1 

Rakúsko 8,7 8,0 10,0 8,8 8,3 8,7 

Holandsko 7,0 6,3 7,7 8,7 7,6 9,5 

Dánsko 7,5 8,0 11,8 14,0 14,2 14,1 

Malta 13,9 12,2 14,4 13,1 13,8 14,2 

Luxembursko 15,6 17,3 16,5 15,8 16,4 18,1 

Fínsko 16,5 16,5 21,5 21,4 20,1 19,0 

Česká republika 10,7 9,9 16,6 18,3 18,1 19,5 

Belgicko 18,8 18,0 21,9 22,4 18,7 19,8 

Slovinsko 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 

Estónsko 10,1 12,1 27,5 32,9 22,3 20,9 

Spojené kráľovstvo 14,3 15,0 19,1 19,6 21,1 21,0 

Rumunsko 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 22,7 

Švédsko 19,2 20,2 25,0 24,8 22,8 23,7 

Francúzsko 19,8 19,3 24,0 23,6 22,8 24,3 

Litva 6,8 12,2 29,0 35,3 32,2 26,4 

Poľsko 21,6 17,2 20,6 23,7 25,8 26,5 

Cyprus 10,2 9,0 13,8 16,6 22,4 27,8 

Bulharsko 14,1 11,9 15,1 21,8 25,0 28,1 

Maďarsko 18,1 19,9 26,5 26,6 26,1 28,1 

Lotyšsko 11,9 14,5 36,2 37,2 31,0 28,4 

Írsko 9,1 13,3 24,0 27,6 29,1 30,4 

Slovensko 20,6 19,3 27,6 33,9 33,5 34,0 

Taliansko 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 

Portugalsko 20,4 20,2 24,8 27,7 30,1 37,7 

Španielsko 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 53,2 

Grécko 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4 55,3 

Zdroj: EUROSTAT 

 

Je zrejmé, ţe pokiaľ sa mladý človek v krátkom čase nedostane do pracovného pomeru, resp. nezíska 

pracovné skúsenosti, jeho šanca na zaradenie sa do pracovného procesu výrazne klesá. Prieskum 
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Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dokazuje, ţe aj pri dostatočnej kvalifikácii ak ostáva 

absolvent mimo trhu práce viac ako 12 mesiacov, tak nemá bez pomoci štátu šancu vrátiť sa späť na trh 

práce. Ide pritom o pribliţne 2/3 z celkového počtu 20.000 mladých nezamestnaných absolventov ročne.  

Z vývoja oboch faktorov vyplýva, ţe je potrebné zamerať úsilie na zniţovanie nezamestnanosti a to najmä 

s ohľadom na mládeţ a na dlhodobo nezamestnaných. 

 

Na problematiku nezamestnanosti mladých ľudí poukázal aj predseda Európskej komisie svojím listom na 

predsedníčku vlády SR, v ktorom ju vyzval na zintenzívnenie spolupráce pri riešení otázok nezamestnanosti 

mladých ľudí. Predseda EK sa takýmto listom obrátil na osem predsedov vlád a to z dôvodu, ţe v daných 

krajinách je situácia so zamestnávaním mladých ľudí najmenej priaznivá v porovnaní s priemerom v EÚ.  

Boj proti nezamestnanosti mladých ľudí v dotknutých členských štátoch by mali okrem iných nástrojov 

podporiť aj štrukturálne fondy. Zároveň by sa mala zintenzívniť podpora malých a stredných podnikov, 

ktoré sú hlavným zdrojom nových pracovných miest v Európskej únii. 

 

Vzhľadom na 

- potrebu riešiť pretrvávajúci problém vysokej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike a  

- na výzvu predsedu Európskej komisie adresovanú predsedom vlád ôsmich členských krajín s najvyššou 

mierou nezamestnanosti mladých ľudí 

vláda Slovenskej republiky ako aj Riadiaci orgán pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

navrhli formou realokácie presun prostriedkov do prioritnej osi 1, ktorá je zameraná na podporu rastu 

zamestnanosti. Dôvodom realokácie bol nedostatok zdrojov na financovanie aktívnych opatrení trhu práce 

zo štátneho rozpočtu, dôraz Európskej rady na riešenie problému nezamestnanosti, stanovenie konkrétnych 

opatrení v Národnom programe reforiem. Podnetom na realokáciu bol list predsedu EK J.M. Barrosu, ktorý 

bol adresovaný ôsmim premiérom členských krajín EU na intenzívnu spoluprácu v boji proti 

nezamestnanosti mladých ľudí krajín s najvyššou mierou nezamestnanosti. Vláda SR na tento účel 

vyčlenila dodatočných 70 mil. EUR na priamu podporu zamestnávania mladých ľudí.  

 

 

2.4. Zmeny v kontexte realizácie operačného programu 

 

 

2.4.1. Legislatívne zmeny v roku 2012 

 

Bola prijatá novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ktorým sa  a riadiacim 

orgánom ukladá povinnosť zverejňovať na svojej internetovej stránke údaje o schválených, ako aj 

neschválených ţiadostiach o NFP. 

 

Boli upravené limity v zákone o verejnom obstarávaní (následne aj v usmernení riadiaceho orgánu 

k verejnému obstarávaniu) v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011.  

 

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov pomoci v hmotnej núdzi 

 

V novembri 2012 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 393/2012 Z. z. ktorým bol 

novelizovaný zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Novela nadobudla účinnosť 1. Januára 2013. 

 

Zmeny v zákone v súvislosti s aktiváciou nezamestnaných, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi a poberajú 

dávku v hmotnej núdzi a príspevky: 

 Moţnosť výkonu menších obecných sluţieb u nezamestnaného občana v hmotnej núdzi, ktorý je 

evidovaný ako uchádzač o zamestnanie  sa okrem obce rozširuje aj na príspevkové a rozpočtové 

organizácie, ktoré obec zriadila. 

 S účinnosťou od l. januára 2013 sa vylučuje moţnosť poskytovania aktivačného príspevku zaopatreným 

neplnoletým deťom, ak sa zúčastňujú vykonávania menších obecných sluţieb. Aktivačný príspevok 

bude patriť zaopatreným neplnoletým deťom, ktoré sú evidované ako uchádzači o zamestnanie len 
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v prípade zvyšovania si kvalifikácie štúdiom popri zamestnaní, kombinovaným štúdiom alebo štúdiom 

jednotlivých predmetov a ak sa bude zúčastňovať na vzdelávaní a príprave pre trh práce.   

 Novelou sa vymedzujú podmienky, ktoré musí obsahovať dohoda uzatváraná medzi obcou a občanom  

o výkone menších obecných sluţieb. Musí obsahovať napr. miesto, druh, rozsah, počet hodín, obdobie, 

začiatok a koniec výkonu menších obecných sluţieb . 

 Aktivačný príspevok patrí plnoletému občanovi v hmotnej núdzi evidovanému  ako uchádzačovi 

o zamestnanie pri výkone menších obecných sluţieb, ktoré vykonáva nepretrţite najviac počas 18 po 

sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Opätovne aktivačný príspevok je moţné poskytnúť aţ po 

uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 

 V rámci výkonu menších obecných sluţieb, aby občanovi v hmotnej núdzi vznikol nárok na aktivačný 

príspevok, musí týţdenne odpracovať minimálne 10 a maximálne 20 hodín.  

 Na základe prechodného ustanovenia  platnosť dohôd uzatvorených medzi obcou a plnoletým občanom 

o výkone menších obecných sluţieb uzatvorených do 31.12.2012, končí  31. januára 2013. Pokiaľ 

dohoda uzatvorená v predošlom období nespĺňa podmienky v zmysle novely účinnej od l. januára 2013, 

obec musí uzatvoriť s občanom v hmotnej núdzi od 1. februára 2013 novú dohodu o výkone menších 

obecných sluţieb alebo dodatok k dohode, ktoré uţ budú spĺňať podmienky stanovené novelou na 

základe čoho vznikne občanovi v hmotnej núdzi nárok na aktivačný príspevok najskôr od 1. februára 

2013. 

Novelou zákona sa sprísňujú podmienky pre vznik nároku na ochranný príspevok a príspevok na bývanie 

a to tak, aby nedochádzalo k ich zneuţívaniu. 

 

V rámci zníţenia administratívnej náročnosti sa vymedzili určité jednorazové príjmy, ktoré sa nebudú 

povaţovať na účely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Za príjem sa nebude povaţovať napr.  preplatok na 

dani, na poistnom na verejné zdravotné poistenie alebo suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá 

predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky. Zabráni sa tak jeden krát ročne 

prehodnocovaniu veľkého mnoţstva prípadov a vydávaniu nových rozhodnutí. Administratívna náročnosť 

sa zniţuje aj odstránením niektorých nadbytočných poţiadaviek v konaní.  Od 1.1.2013 sa  nepovaţuje  za 

osobu v hmotnej núdzi  občan vo výkone väzby alebo trestu, osobu, ktorá je členom členstva v reholi alebo 

náboţenskej spoločnosti a občana, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, okrem tých činností, ktorých 

vykonávanie nemoţno prerušiť. Samostatne zárobkovo činná osoba bude môcť byť povaţovaná za občana 

v hmotnej núdzi iba ak bude mať výkon podnikateľskej činnosti prerušený, alebo zastavený. 

 

Zároveň uvádzame, ţe v roku 2013 je v oblasti systému pomoci v hmotnej núdzi plánované vypracovanie 

novej právnej úpravy pomoci v hmotnej núdzi s navrhovanou účinnosťou od 1. 1. 2014. Cieľom základného 

nastavenia novej právnej úpravy je v čo najväčšej miere a dôslednejšie zabezpečiť lepšiu adresnosť, 

zásluhovosť a odmeňovanie tých, ktorí sa snaţia zabezpečiť si príjem vlastnou prácou (napr. pracujú aj za 

nízku mzdu, aktivujú sa). 

 

Podpora sociálne vylúčených spoločenstiev 

 

Účinnosť plánovaného návrhu zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách je plánovaná na jún 2014. Táto 

úloha je zaradená do Národného programu reforiem aj na rok 2013. Účelom novej právnej úpravy je 

vytvorenie právneho prostredia na zastavenie nárastu počtu sociálne vylúčených spoločenstiev a postupná 

integrácia ich obyvateľov do spoločnosti na základe princípov zásluhovosti a individuálnej zodpovednosti 

a vytvorenie právnych podmienok pre eliminovanie generačnej reprodukcie sociálneho vylúčenia. 

 

2.4.2. Zmeny riadiacich dokumentov a úpravy postupov 

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI  dňa 19.1.2012 vydal  aktualizáciu Príručky pre ţiadateľa o nenávratný 

finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty.  

 

Dňa 28.9.2012 RO vydal Príručku pre ţiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné 

projekty (jedna spoločná príručka). Príručka pre ţiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev 

na predkladanie ţiadostí o NFP/písomného vyzvania pre dopytovo-orientované projekty a národné 

projekty“ je výsledkom pretransformovania „Príručky pre ţiadateľa o nenávratný finančný príspevok 
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v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o FP pre dopytovo-orientované projekty“ z januára 2012 

a „Príručky pre ţiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty“ z júla 2010 do jedného 

dokumentu. Do výsledného dokumentu boli zapracované najmä legislatívne zmeny v zákone č. 528/2008 Z. 

z. v znení neskorších predpisov a zmeny v Systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, 

verzia 4.5, doterajšie auditné zistenia a zároveň sa zapracovala aplikácia paušálnej sadzby nepriamych 

výdavkov  pre projekty Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zameraných na APTP podľa návrhu  

schváleného  Európskou komisiou. 

 

V záujme posilnenia riadiacich a kontrolných systémov riadiaci orgán pre OP ZaSI pokračoval v príprave 

účinnejšieho procesu výberu projektov (v prípadoch, kedy to bude vhodné, bude súčasťou procesu výberu 

projektov návšteva na mieste). 

 

RO začal s testovaním elektronickej verzie pracovných hárkov (za účelom zabezpečenia dôveryhodnej 

podpornej dokumentácie). Do 31.7.2012 trvala  testovacia prevádzka  systému elektronických pracovných 

výkazov. V roku 2013 sa predpokladá podpis zmluvy na dodávku systému pre širšie aplikovanie 

elektronických pracovných hárkov. 

 

Za účelom zvýšenia transparentnosti vo výbere projektov a vo verejnom obstarávaní RO na adrese  

www.esf.gov.sk  uverejnil dokument „Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v OP ZaSI“. 

 

V snahe urýchliť spracovávanie ţiadostí o platby pre národné projekty UPSVAR bolo prijaté nové 

opatrenie. Kontrola na mieste sa realizuje na upravenej (zmenšenej) vzorke ŢoP  aţ po jej posune na PJ. 

Pred prijatím tohto postupu sa spracovanie ŢoP predlţovalo čakaním na výkon KNM. Opatrenie zvýšilo aj  

obrátkovosť finančných prostriedkov 

 

RO zverejnil Aktualizáciu metodického pokynu CKO č. 11 a v zmysle novelizácie Zákona 528/2008 Z. z. 

upravil postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania v novej verzii  

Interného manuálu  procedúr ustanovenia Systému riadenia ŠF a KF, týkajúci sa postupu pri identifikácii 

nedodrţania  princípov a postupov VO a pri určení  výšky  poskytnutého NFP  určeného na vrátenie.  

 

Dňa 1.9.2012 – nadobudla účinnosť aktualizácia č. 12 usmernenia RO č. N3/2007 k oprávnenosti 

výdavkov. 

Dňa 30.11 a 11.12.2012.  bola zverejnená aktualizácia č. 6 a 6a usmernenia RO č. N5/2008 k overovaniu 

zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. 

RO vypracoval Pokyn GRS č.p. 1/2012 ohľadom úpravy mechanizmu postupov vo vzťahu 

k analýzam/stratégiám/štúdiám/expertízam/plánom a iným výstupom vypracovaným v rámci projektov OP 

ZaSI. 

RO vypracoval druhú aktualizáciu pokynu GRS č. 2/2011 - Sankčný mechanizmus pre prípady nenaplnenia 

stanovených  hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku projektu.  

RO vypracoval tretiu aktualizáciu pokynu GRS č. 6/2010 – Technická asistencia. 

RO priebeţne vypracovával konkrétne odborné stanoviská na doručené podnety jednotlivých odborov, 

sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, ţiadateľov/prijímateľov. 

 

Dňa 27. 9. 2012 RO vydal upozornenie pre prijímateľov ohľadom administratívnej kontroly verejného 

obstarávania a dňa 28.9.2012 upozornil prijímateľov na povinnosť bezodkladného písomného informovania 

o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania, resp. 

reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku 

a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 

VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môţu mať 

vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. 

 

Revízie OP ZaSI v roku 2012 

 

Prvá revízia OP ZaSI:  

Dňa 23.2.2012  bola monitorovacím výborom schválená prvá revízia OP ZaSI - realokácia v celkovej výške 

8 843 294,- EUR z opatrenia 4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO 

http://www.esf.gov.sk/
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v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky do opatrenia 5.1 Technická pomoc, spĺňajúca 

podmienku neprekročenia limitu 4% na TP v rámci NSRR. 

Od uvedenej realokácie finančných prostriedkov sa očakával pozitívny dopad na implementáciu OP ZaSI, 

nakoľko sa zabezpečia prostriedky pre technickú pomoc, t.j. pre riadenie implementácie OP ZaSI na úrovni 

RO a SORO. 

 

Tabuľka č. 2.4/1: Finančný plán OP ZaSI po prvej realokácii    

prioritná os/ opatrenie 

2007-2013 

 prostriedky EÚ  spolufinancovanie 
zo ŠR 

súkromné zdroje  

záväzok  2007-2013     

v EUR v EUR v EUR 

Priorita 1 567 422 200 100 133 330 111 191 177 

   Opatrenie 1.1 397 195 540 70 093 331 38 916 912 

   Opatrenie 1.2 170 226 660 30 039 999 72 274 265 

Priorita 2 187 800 000 33 141 177 5 164 705 

   Opatrenie 2.1 71 471 000 12 612 530 929 647 

   Opatrenie 2.2 57 724 000 10 186 588 929 647 

   Opatrenie 2.3 58 605 000 10 342 059 3 305 411 

Priorita 3 (Ciel 2)  17 801 578 3 141 455 2 264 609 

   Opatrenie 3.1 6 844 758 1 207 898 1 811 687 

   Opatrenie 3.2 6 826 854 1 204 739 226 461 

   Opatrenie 3.3 3 417 903 603 160 226 461 

   Opatrenie 3.4 712 063 125 658 0 

Priorita 4 74 217 800 13 097 259 2 205 000 

   Opatrenie 4.1 73 561 140 12 981 378 2 205 000 

   Opatrenie 4.2 656 660 115 881 0 

Priorita 5 34 560 000 6 098 824 0 

   Opatrenie 5.1 34 560 000 6 098 824 0 

Spolu 881 801 578 155 612 045 120 825 491 

Zdroj: RO 

 

Druhá revízia OP ZaSI:  

 

Dňa 19.9.2012  bola schválená revízia OP ZaSI. Predmetom druhej revízie OP ZaSI boli dve realokácie 

finančných prostriedkov: 

• vonkajšia realokácia 70 mil. EUR ( 59 500 000 EUR za prostriedky EÚ a 10 500 000 EUR za 

prostriedky ŠR) z Operačného programu Vzdelávanie v prospech opatrenia 1.1 OP ZaSI na základe 

Uznesenia Vlády SR č. 191/2012 (záväzok predloţiť navrhované znenie výzvy na predkladanie 

dopytovo orientovaných projektov resp. vyzvanie na predloţenie národného projektu na schválenie 

vláde SR), 

• vnútorná realokácia finančných prostriedkov OP ZaSI vo výške 19,70 mil. EUR. Tá obsahuje realokáciu  

• 18,2 mil. EUR z prioritnej osi 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v 

prospech prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti 

• a 1,5 mil. EUR (2,8 mil. EUR by predstavovalo maximálnu 4% hranicu aplikovateľnú na 

technickú asistenciu). do prioritnej osi 5 Technická pomoc. Navýšenie technickej asistencie je 

potrebné na úspešné vykonávanie dotknutých zmien v rámci revízie OP ZaSI.  

 

Tabuľka č. 2.4/2: Druhá realokácia, časť vnútorná realokácia 

vnútorná realokácia EÚ prostriedky (EUR) 
prostriedky ŠR 

(EUR) 
spolu 

z opatrenia 4.1 do opatrenia 1.1 15 470 000 2 730 000 18 200 000 

z opatrenia 4.1 do opatrenia 5.1  1 275 000 225 000 1 500 000 

Celkom   19 700 000 

Zdroj: RO 
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Tabuľka č. 2.4/3: Finančný plán OP ZaSI po druhej realokácii 

Fin. plán OP ZaSI 
   

prioritná os/ opatrenie 2007-2013 

 prostriedky EÚ  spolufinancovanie 
zo ŠR 

súkromné zdroje  

záväzok  2007-2013     

v EUR v EUR v EUR 

Priorita 1 642 392 200 113 363 330 111 693 109 

   Opatrenie 1.1 472 165 540 83 323 331 39 418 844 

   Opatrenie 1.2 170 226 660 30 039 999 72 274 265 

Priorita 2 187 800 000 33 141 177 5 164 705 

   Opatrenie 2.1 71 471 000 12 612 530 929 647 

   Opatrenie 2.2 57 724 000 10 186 588 929 647 

   Opatrenie 2.3 58 605 000 10 342 059 3 305 411 

Priorita 3 (Ciel 2)  17 801 578 3 141 455 2 264 609 

   Opatrenie 3.1 6 844 758 1 207 898 1 811 687 

   Opatrenie 3.2 6 826 854 1 204 739 226 461 

   Opatrenie 3.3 3 417 903 603 160 226 461 

   Opatrenie 3.4 712 063 125 658 0 

Priorita 4 57 472 800 10 142 259 1 703 068 

   Opatrenie 4.1 56 816 140 10 026 378 1 703 068 

   Opatrenie 4.2 656 660 115 881 0 

Priorita 5 35 835 000 6 323 824 0 

   Opatrenie 5.1 35 835 000 6 323 824 0 

Celkom 941 301 578 166 112 045 120 825 491 

Zdroj: RO 

 

Programový manuál 

 

Programový manuál pre OP ZaSI bol v priebehu roku 2012 aktualizovaný celkom tri krát.  

 

 

Programový manuál verzia č. 2.9, platný od 14.9.2012:  
Bola zapracovaná prvá realokácia. V súvislosti s realokáciou medzi opatrením 4.2 a opatrením 5.1 boli 

uskutočnené finančné úpravy a úpravy príslušných monitorovacích ukazovateľov.  

 

V súlade s revíziou OP ZaSI bola doplnená rámcová aktivita „Podpora deinštitucionalizácie sluţieb 

starostlivosti“, a príklady súvisiacich aktivít v opatrení 2.1 a 3.2 v časti „Aktivity zamerané na prevenciu 

a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udrţania sa na trhu práce“, bolo zosúladené znenie bodu “Aktivity 

zamerané na podporu komunít a sluţieb starostlivosti zamerané na podporu plnenia základných funkcií 

rodiny pre vytvorenie plnohodnotných podmienok na uplatnenie sa členov rodiny na trhu práce“.  

 

Došlo k úprave textácie vo všetkých štyroch horizontálnych prioritách – HP TUR, HP IS, HP MRK a HP 

RP. Úprava vychádza z poţiadavky koordinátorov jednotlivých HP a reflektuje na zmeny Systému 

koordinácie implementácie jednotlivých HP. 

 

Programový manuál verzia č. 2.10, platný od 29.10. 2012:  
Hlavnými úpravami bolo zapracovanie druhej realokácie (časť vnútorná a vonkajšia realokácia), s tým 

súvisiaca korekcia monitorovacích ukazovateľov prioritnej osi 1 a 4 a aktualizácia základných pravidiel pre 

oprávnenosť výdavkov v rámci OP ZaSI podľa aktualizácie č. 12 Usmernenia RO č. N3/2007 

k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013 (podmienky uplatnenia kríţového 

financovania, evidencia a účtovné zaradenie nepriamych výdavkov uplatnených paušálnou sadzbou). 
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Programový manuál verzia č. 3.0, platný od 12.12.2012:  
Do opatrení technickej pomoci bol doplnený oprávnený prijímateľ ÚVO, ktorého úloha bude participovať 

na administratívnej kontrole verejného obstávania formou vykonania kontroly pred uzavretím zmluvy 

s úspešným uchádzačom, resp. vypracovanie odborného stanoviska, ktoré bude podkladom pre stanovisko 

riadiaceho orgánu na pripustenie / nepripustenie predmetu obstarávania na financovanie. 

V rámci celého PM bol zosúladený názov oprávneného prijímateľa VÚC so znením zákona NRSR č. 

302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov. 

 

2.5. Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 

 

Úpravy podľa čl. 57 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.07.2006, ktorými sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 

a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999 neboli v sledovanom období v rámci projektov OP ZaSI 

vykonané. 

 

2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi 

 

Kríţové financovanie (článok 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006)  

 

Z ESF je v obmedzenej výške moţné financovať aj kapitálové výdavky podliehajúce pravidlám ERDF, 

pokiaľ sú nevyhnutné na uspokojivé dosiahnutie stanovených cieľom projektu a sú s ním priamo spojené. 

Financovanie kapitálových výdavkov v rámci ESF sa nazýva kríţovým financovaním. 

Kríţové financovanie v sledovanom období vyuţilo 9 NP projektov v rámci prioritných osí 1, 2, 3 aj 4. 

Konkrétny zoznam projektov a percentuálny podiel kapitálových výdavkov k celkovým oprávneným 

výdavkom je uvedený niţšie: 

 

Tabuľka č. 2.6/1: Vyuţitie kríţového financovania k 31.12. 2012 v rámci NP 

Prioritná 
os 

Prijímateľ 
Kód ITMS 
projektu 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

Kapitálové 
výdavky na 

projekt v EUR 

%-ny podiel 
kapitálových 
výdavkov k 

COV 

Názov projektu 

1 ÚPSVR SR 27110130005 10 795 747,00 4 269 000,00 39,54% Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb 
zamestnanosti (NP X-2) 

1 ÚPSVR SR 27110130012 10 034 068,00 787 330,00 7,85% Podpora sprostredkovania zamestnania a 
odborných poradenských sluţieb poskytovaných 
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (NP VII-2) 

2 FSR 27120130525 29 999 999,46 33 000,00 0,11% Terénna sociálna práca v obciach 

3 NKÚ SR 27130330004 317 543,70 15 840,04 4,99% Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít 
ľudských zdrojov NKÚ - časť 1 

4 NKÚ SR 27140130055 2 532 938,34 126 350,66 4,99% Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít 
ľudských zdrojov NKÚ - časť 2 

3 Finančné 
riaditeľstvo/ 
Colné 
riaditeľstvo SR 

27130330024 295 823,74 14 601,36 4,94% Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a 
jazykových vedomostí a zručností colníkov a 
zamestnancov colnej správy pre Bratislavský kraj 

4 Finančné 
riaditeľstvo/ 
Colné 
riaditeľstvo SR 

27140130192 2 359 685,51 116 470,09 4,94% Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a 
jazykových vedomostí a zručností colníkov a 
zamestnancov colnej správy pre celé územie SR s 
výnimkou Bratislavského kraja 

4 ZMOS 27140130193 1 696 317,44 265 412,36 15,65% Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej 
samosprávy 

3 ZMOS 27130330025 212 660,10 33 273,62 15,65% Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej 
samosprávy 

Zdroj: RO 

 

Okrem projektov prijímateľov ZMOS a FSR boli vo všetkých ostatných uvedených projektoch kapitálové 

výdavky aj uplatňované a deklarované v ţiadostiach o platbu predloţených do 31.12.2012. 
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Tabuľka č. 2.6/2: Čerpanie kríţového financovania k 31.12. 2012 

ITMS kód 
Prostriedky 

EÚ 
Štátny 

rozpočet 
Vlastné 
zdroje  

Celkový 
súčet 

Útvar 

27110230062 6 639,31 1 171,64 411,10 8 222,05 SIA 

27110230272 16 591,09 2 927,83 8 365,26 27 884,18 SIA 

PO 1 Podpora rastu zamestnanosti 23 230,40 4 099,47 8 776,36 36 106,23   

27130330024 9 864,35 1 740,77 0,00 11 605,12 RO 

PO 3 Podpora zamestnanosti, soc. 
inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

9 864,35 1 740,77 0,00 11 605,12   

27140130089 7 088,74 1 250,95 438,93 8 778,62 SIA 

27140130101 4 013,28 708,23 248,50 4 970,01 SIA 

27140130192 78 684,65 13 885,53 0,00 92 570,18 RO 

PO 2 Podpora sociálnej inklúzie 89 786,67 15 844,71 687,43 106 318,81   

celkom 122 881,42 21 684,95 9 463,79 154 030,16   

 

V súlade s článkom 34 (2) všeobecného nariadenia sa v rámci všetkých prioritných osí OP ZaSI 

predpokladá financovanie akcií patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ďalej len „ERDF“) komplementárnym spôsobom. Percentuálne vymedzenie výšky kríţového 

spolufinancovania na projekt je uvádzané vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní. Vyuţitie kríţového 

financovania sa v rámci OP ZaSI predpokladá na kapitálové výdavky, ktoré nie sú oprávnené z ESF (najmä 

tie, ktoré si Prijímatelia nemôţu uplatňovať vo forme odpisov).  

 

V roku 2012 nebola realizovaná ţiadna synergia medzi OP ZaSI a inými OP.   

V rámci implementácie OP ZaSI nie sú vyuţívané nástroje finančného inţinierstva. 

 

2.7. Monitorovanie a hodnotenie 

 

2.7.1. Monitorovanie 

 

Na základe článku 66 všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je RO zodpovedný za účinnosť, 

správnosť riadenia a vykonávania pomoci, najmä za zavedenie systému pre zhromaţďovanie spoľahlivých 

finančných a štatistických informácií o vykonávaní pomoci pre ukazovatele monitorovania, za 

odovzdávanie týchto údajov v súlade s mechanizmami dohodnutými medzi členským štátom a Komisiou 

tak, ako ich stanovuje článok 103 ods. 3 všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

Výstupy z monitorovania zabezpečujú pre RO vstupy pre rozhodovanie za účelom zlepšenia implementácie 

OP ZaSI, vypracovanie výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OP ZaSI a podklady pre 

rozhodovanie monitorovacích výborov. 

Základom kvalitného a účelného systému monitorovania je správne vykazovanie monitorovacích 

ukazovateľov. RO OP ZaSI začiatkom roka 2011 uskutočnil interné ad hoc hodnotenie (bliţšie informácie 

v časti „Hodnotenie“), ktoré navrhlo pre jednotlivé projektové ukazovatele viaceré odporúčania, čo sa týka 

ich vymedzenia. V decembri 2011 bol zo strany RO vypracovaný všeobecný „Výklad najpožívanejších 

merateľných ukazovateľov OP ZaSI“, ktorého účelom je jednoznačne vymedziť pouţívané projektové 

merateľné ukazovatele a dosiahnuť jednotné chápanie a vykazovanie projektových ukazovateľov na rôznych 

úrovniach (RO, SORO, Prijímateľ), ktoré vyuţívajú tieto ukazovatele na monitorovanie, či následné hodnotenie.  

 

Dokument je dostupný na     

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=284&sID=54d5e2df44aa2d38e0fbc37f5318ad2a. 

 

Monitorovanie na úrovni projektu 

 

Základným prvkom monitorovania je projekt. Do procesu monitorovania na úrovni projektov sú zapojení 

zamestnanci RO a SORO, ktorí pri kontrole predloţených monitorovacích správ kontrolujú správnosť 

monitorovacích údajov vloţených do ITMS prijímateľom.  

Monitorovanie na úrovni projektov sa vykonáva počas celej realizácie aktivít projektu prostredníctvom 

priebeţných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy a dopadové ukazovatele sú 

vykazované v následných monitorovacích správach. Pokiaľ v projekte aplikovaná schéma pomoci 

nepredpisuje inak, projekt predkladá dve následné monitorovacie správy. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=284&sID=54d5e2df44aa2d38e0fbc37f5318ad2a
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V roku 2012 bola rozhodnutím Komisie č. C(2012) 861 z 10.2. 2012 schválená úprava monitorovacích 

ukazovateľov poţadovaná v roku 2011. 

 

ITMS v procese monitorovania 

 

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúţi na evidenciu a následné spracovávanie a export 

a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. ITMS má 

zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, projektového riadenia a finančného riadenia 

programov financovaných zo ŠF a KF.  

V dôsledku jeho úprav je v súčasnosti elektronicky predkladaná ŢoNFP, ŢoP aj monitorovacie správy. 

Vzhľadom na finančnú náročnosť zmeny sa uţ v tomto programovacom období neuvaţuje o zavedení 

elektronického predkladania Informácie o účastníkoch projektu. 

 

Monitorovanie na úrovni programu 

 

Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI - v zmysle čl. 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je riadiaci 

orgán povinný predkladať EK kaţdoročne do 30. júna kalendárneho roku za predchádzajúci rok. Výročná 

spáva poskytuje informácie o fyzickom aj finančnom pokroku v implementácii OP 

 

Odhad očakávaných výdavkov – v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové 

obdobie 2007 – 2013, je zasielaný v štvrťročných intervaloch na CO pre potrebu odhadov očakávaných 

výdavkov na roky „n“ a „n+1“ EK v súlade so všeobecným nariadením a pre potrebu prípravy a aktualizácie 

štátneho rozpočtu pre rok „n+1“, „n+2“, „n+3“. 

Výhľadový plán kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov – je zasielaný na CKO štvrťročne spolu 

s odpočtom za predchádzajúce sledované obdobie. Plán obsahuje informácie o plánovanom a reálnom stave 

zazmluvnenia a čerpania prostriedkov OP ZaSI, identifikované problémové oblasti, ako aj opatrenia prijaté 

zo strany RO na ich odstránenie. 

 

Monitorovací výbor 

 
V priebehu roka 2012 sa uskutočnili tri zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI, a to neformálne 

zasadnutie dňa 26.1.2012 a riadne  zasadnutia konané  23.2.2012  a  27.6.2012.  
 

Na ôsmom  neformálnom zasadnutí  Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI  zo dňa 26.1.2012 boli členovia  výboru 

oboznámení s hlavnými bodmi: 

- Informácie o výsledkoch auditu EK a OA (EK č. A-Rep 2010-1234, A380) 

- Informácia o aktuálnom stave OP ZaSI v roku 2011 

- Návrh úpravy hodnotiacich a výberových kritérií OP ZaSI 

 
Monitorovací výbor pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na svojom riadnom zasadnutí dňa 

23.2.2012 schválil  

-  Návrh (druhej) Revízie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – február 2012 

(realokácia finančných prostriedkov v sume 19,7 EUR z prioritnej osi 4 do prioritnej osi 1). Návrh 

revízie bol zaslaný EK dňa 26.4.2012, no pre zamýšľané zlúčenie s ďalšími finančnými úpravami 

návrh nebol zo strany EK v takejto podobe schválený. 

 
Na riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zo dňa  

27.6.2012 boli hlavnými bodmi:  

- Druhá revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia   

- Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Zamestnanosť a sociálna  inklúzia za rok 2011 

- Informácia o pokroku Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

- Informácia o indikatívnom pláne Národných projektov a výziev na rok 2012 

- Oznámenie Komisie: Smerom k oţiveniu hospodárstva sprevádzaného tvorbou veľkého počtu 

pracovných miest 
Monitorovací výbor pre OP ZaSI na svojom desiatom zasadnutí dňa 27.6.2012 schválil:  

- upravený Návrh  (druhej) Revízie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
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- Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia za rok 2011. 

 

- prvá revízia (z júna 2011) sa týkala realokácie 8 843 294,- EUR (EU a ŠR) z opatrenia  4.2 do opatrenia 

5.1; 

- druhá revízia (finálne z júna 2012) sa týkala týchto presunov: 

o vnútorná realokácia 19 700 000 EUR  (16 745 000 EUR za prostriedky EÚ a 2 955 000 EUR 

za prostriedky ŠR)  

18 200 000 EUR z opatrenia 4.1 do opatrenia 1.1  (15 470 000 EUR za EÚ a 2 730 000 EUR za 

ŠR zdroje) 

a 1 500 000 EUR z opatrenia 4.1 do opatrenia 5.1  (1 275 000 EUR za EÚ a 225 000 EUR za ŠR 

zdroje)  

o a vonkajšia realokácia 70 000 000 EUR ( 59 500 000 EUR za prostriedky EÚ a 10 500 000 

EUR za prostriedky ŠR) z OP Vzdelávanie (MŠVVŠ SR) do opatrenia 1.1 záväzku roku 2012 - 

schválená EK v septembri 2012   
 
V roku 2012 nebol využitý inštitút písomnej procedúry per rollam. 
 

Interný dozorný monitorovací výbor 

 

Je poradným orgánom ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR. IDMV bol zriadený za účelom úspešnej 

a plynulej realizácie programových dokumentov OP ZaSI. V roku 2012 sa uskutočnili 4 zasadnutia. 

Predmetom zasadnutia 20.2. 2012 bolo schvaľovanie harmonogramu  vyzvaní národných a pilotných 

projektov a schvaľovanie návrhu realokácie OP ZaSI pred jej predloţením Monitorovaciemu výboru. Po 

organizačných zmenách, ktoré nastali v dôsledku zmeny vedenia MPSVR SR sa ďalšie zasadnutie 

uskutočnilo aţ 14.9.2012. Jeho predmetom bolo schvaľovanie zmeny Štatútu a Rokovacieho poriadku 

IDMV, aktualizácií časových harmonogramov vyzvaní národných a pilotných projektov a výziev OP ZaSI, 

schvaľovanie správ z overenia hodnotiacich a výberových postupov na SORO, aktualizácie Programového 

manuálu OP ZaSI, schvaľovanie vyzvaní na predloţenie národných projektov, výzvy na predkladanie 

ŢoNFP na dopytovo-orientované projekty.  Na zasadnutí 26.10.2012 sa členovia venovali schvaľovaniu 

správy z overovania hodnotiacich a výberových postupov na SORO, aktualizácii Programového manuálu, 

schvaľovaniu vyzvaní na predloţenie národných projektov a harmonogramu vyzvaní na národné a pilotné 

projekty. Na poslednom zasadnutí IDMV 12.12.2012 sa schvaľovali harmonogramy výziev a vyzvaní a na 

národné a pilotné projekty, vyzvania na predloţenie národných projektov, výzva na predkladanie ŢoNFP na 

dopytovo-orientované projekty a aktualizácia Programového manuálu OP ZaSI. 

 

Výročné stretnutie 

 

V roku 2012 sa uskutočnilo výročné stretnutie dňa 4.12.2012. V rámci programu zasadnutia sa diskutovalo 

o finančnom a vecnom pokroku v implementácii OP ZaSI, s dôrazom na problematiku MRK, o systémovom 

audite riadiacich a kontrolných systémov A-REP 2012-1516, a napokon o závere programového obdobia 

2004 – 2006. 

 

Spoločná cestovná mapa (Joint Road Map, JRM)  

 

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia aj v roku 2012 vypracúval priebeţne na štvrťročnej 

báze odpočet plnenia úloh v rámci dokumentu Joint Raod Map 2012. Odpočet bol predkladaný Sekcii 

koordinácie fondov EÚ, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na odpočte plnenia 

úloh spolupracovali relevantné odbory sekcie riadenia ESF, ako ja sprostredkovateľské orgány FSR a SIA. 

Implementácie ESF sa týka kapitola 2  Riadiaci a kontrolný systém, 3  Marginalizované rómske komunity 

(MRK), 5 Hodnotenie, 8  Komunikačné aktivity a kapitola 9 Príprava programového obdobia 2014-2020.  

 

Tabuľka č. 1 detailne opisuje, ktoré aktivity konkrétnych kapitol boli odpočtované v rámci implementácie 

OP ZaSI v r. 2012. 
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Tab. č. 2.7/1: Joint Road Map 2012 - Monitorovacia tabuľka  
I. Implementácia programového obdobia  2007  -  2013 

Kap. 2  Riadiaci a kontrolný systém 
 

Aktivita: 
Posilnenie riadiacich a kontrolných systémov za účelom zabezpečenia efektívnej implementácie, 
najmä v oblasti verejného obstarávania a výberu projektov 

 
Kap. 3  Marginalizované rómske komunity ( MRK ) 
 
 

Aktivity:  
Zabezpečenie výberu a implementácie kvalitných projektov so skutočným dopadom na cieľovú 
skupinu 

Zabezpečenie publikovania výziev na DOP projekty v súlade s Akčným plánom pre implementáciu 
Lokálnych stratégií komplexného prístupu v r. 2012 

Kap. 5 Hodnotenie 
 

Aktivity:  
Vykonanie evaluácie indikátorov výsledku a dopadu na úrovni OP a NSRR, ktoré budú vyuţiteľné 
pre tvorbu Výročných správ, Strategických správ a najmä ako vstup pre definovanie priorít pre 
programové obdobie 2014-2020 

Posilnenie evaluačných mechanizmov a kapacít za účelom lepšej demonštrácie dosiahnutých 
výsledkov a úspechu projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov z pohľadu ich relevantnosti, 
efektivity, účelnosti, udrţateľnosti a širšieho socioekonomického dopadu 

Zlepšenie kvality odpočtov a aplikácia konzistentného prístupu v odpočte indikátorov ( najmä core 
indikátorov ) a príspevok k Stratégii Európa 2020 vo VS a iných typoch správ 

Kap. 8  Komunikačné aktivity 
 

Aktivity:  
Príprava tlačových konferencií, monitorovacích výborov, návštev na mieste 

Vývoj web stránok určených na publicitu projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov 

Pravidelná aktualizácia zoznamu prijímateľov 

II. Príprava programového obdobia 2014-2020 

Kap. 9 Príprava programového obdobia 2014-2020 
- prípravné práce  

Aktivita:  
Vykonávanie potrebných prípravných prác ( evaluácie, analýzy ) pre nové programové obdobie  

Pozn.: OP ZaSI sa  netýka kap. 1 Veľké projekty, kap. 4 Nezrovnalosti, najmä pri EIA - Hodnotenie environmentálnych dopadov, 

kap. 6 Finančné inţinierstvo a  kap. 7 Dunajská stratégia. 

Zdroj: RO 

Joint Road Map sa primárne vzťahuje na implementáciu Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 

Kohézneho fondu, avšak isté úlohy plnia aj riadiace orgány  pre ESF. Cieľom JRM v oblasti štrukturálnych 

fondov je facilitácia implementácie prostredníctvom riadenej diskusie ohľadom kľúčových úloh, ktoré sú 

zásadné pre efektívnu implementáciu ŠF. Pravidelný monitoring pokroku by mal zabezpečiť, aby boli 

prijaté bezodkladné kroky na riešenie problémov  prostredníctvom spolupráce  EK a slovenských orgánov 

verejnej správy.  

Prostredníctvom odpočtu tzv. monitorovacej tabuľky JRM 2012 sledovala Európska Komisia ( komisár pre 

regionálnu politiku ) pokrok v plnení úloh v týchto oblastiach: 

1. veľké projekty 

2. riadiace a kontrolné systémy 

3. marginalizované rómske komunity 

4. nezrovnalosti, najmä pre oblasť EIA 

            5. evaluácia 

6. nástroje finančného inţinierstva ( JEREMIE, JESSICA ) 

7. Dunajská stratégia 

8. komunikačné aktivity 

9. nové programové obdobie – prípravné činnosti 

 

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia predkladal periodicky stav úloh v bodoch 

relevantných pre Európsky sociálny fond, t.j. bod 2 (riadiace a kontrolné systémy), 3 (marginalizované 

rómske komunity), 5 ( evaluácia ), 8 (komunikačné aktivity) a 9 ( nové programové obdobie ). Ide o úlohy, 

ktoré sú v zodpovednosti riadiacich orgánov, súčasne monitorovacia tabuľka sumarizuje aj plnenie úloh, za 

ktoré zodpovedá :  orgán auditu, CKO, Európska komisia – DG REGIO, DG Enviro, zastúpenie EÚ 

v Slovenskej republike, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a MF SR.   

Na odpočte za RO OP ZaSI priebeţne participovali relevantné odbory sekcie riadenia ESF. Odpočet bol v r. 

2012 vypracúvaný v zmysle pokynu sekcie koordinácie fondov EÚ   (Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR )  na štvrťročnej báze.  Monitorovacia tabuľka bola predkladaná v r . 2012 

prostredníctvom GR SR ESF sekcii koordinácie fondov EÚ v anglickom a slovenskom jazyku. 
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2.7.2. Hodnotenie 

 

Hodnotenie 

 

Cieľom hodnotení je zlepšiť kvalitu, účinnosť a súlad pomoci z fondov a stratégiu a vykonávanie 

operačného programu s ohľadom na osobitné štrukturálne problémy ovplyvňujúce dotknuté členské štáty a 

regióny pri zohľadnení cieľa trvalo udrţateľného rozvoja a príslušných právnych predpisov Spoločenstva. 

 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v priebehu roka 2012 malo naplánované tri hodnotenia: 

- Hodnotenie dopadov aktivačných prác na Rómov  

- Pilotné hodnotenie dopadov vybraných nástrojov APTP 

- Hodnotenie tvorby a udrţania pracovných  miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja 

podnikov 

 

Hodnotenie dopadov aktivačných prác na Rómov sa pokúšalo ministerstvo spracovať v spolupráci 

s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradmi práce a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Pri 

analýzach aktivačných prác však vznikol problém, akým spôsobom určiť osobu, ţe ide práve o Róma, 

pokiaľ to sám dobrovoľne nebol ochotný deklarovať. Tento problém vznikal u prijímateľov pomoci 

a následne ani poisťovne nemajú povinnosť ľudí deklarovať podľa pôvodu. Čiastočne bola úvaha spracovať 

analýzu podľa bydliska, mena a priezviska. Ale to by neboli presné údaje a boli by skreslené, pretoţe to nie 

dostatočné kritérium. Preto táto úloha nebola zrealizovaná.      

 

Pilotné hodnotenie dopadov vybraných nástrojov Účelom hodnotenia bolo analyzovať situáciu v 

udrţateľnosti výsledkov podporených osôb minimálne dva roky po ukončení vybraných opatrení aktívnej 

politiky trhu práce. Dvojročná dopadová perióda bola stanovená na základe obecných zásad hodnotenia 

dopadov. V prípade, ţe jednotlivci, ktorí boli podporení v rámci projektov Európskeho sociálneho fondu 

(ESF) zostali umiestnení v období dopadu na trhu práce je moţné predpokladať zníţenie miery 

nezamestnanosti a naplnenie hlavného cieľa intervencie, ktorým je udrţať podporené osoby aktívne na trhu 

práce a tým podporiť rast ekonomiky a zvyšovanie ţivotnej úrovne obyvateľov SR. Hodnotenie bolo 

zamerané na 11 vybraných opatrení APTP, pre ktoré bolo moţné nájsť reprezentatívny počet osôb do 

skúmanej vzorky (podporených jednotlivcov). Veľkosť vzorky je priamo ovplyvnená mierou vyuţívania 

vybraných nástrojov t.j. vybrané boli najčastejšie vyuţité nástroje APTP najmä v roku 2009. Vzorka bola 

zostavená z databázy aktívnej politiky Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“). 

Podmienkou bolo, aby kaţdý jednotlivec zo vzorky podporených osôb dosiahol ukončenie príslušného 

opatrenia v rámci APTP najneskôr 31.12.2009. To umoţnilo analyzovať stav intervenovaného v období 

dopadu (v nasledujúcich dvoch rokoch po ukončení aktivít opatrenia a zákonných lehôt udrţateľnosti). 

Snahou hodnotiteľov bolo vytvoriť rôznorodú vzorku uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a záujemcov o 

zamestnanie (ZoZ), ktorí by dokázali vierohodne reflektovať na najčastejšie sa vyskytujúce podmienky na 

trhu práce. Hodnotenie bolo vzhľadom k rozsahu prác dokončené v januári 2013. Je k dispozícii na webovej 

stránke MPSVR SR. 

(zverejnené na http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095)  

 

Hodnotenie tvorby a udržania pracovných  miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podnikov, by 

malo byť uskutočnené v priebehu roku 2013. 

 

V rámci prípravy nového programového hodnotenia RO pre OP ZaSI plánuje uskutočniť ex ante 

hodnotenie nového operačného programu. Hodnotenie bude externé a RO pre OP ZaSI má pripravené 

zadávacie podmienky pre výber hodnotiteľov.  

 

2.8. Národná výkonnostná rezerva 

 

Pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť nebola v rámci OP ZaSI 

vytvorená výkonnostná rezerva v zmysle článku 50 nariadenia Rady ES č. 1083/2006. 

 

 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095
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2.9. Administratívne kapacity 

 

Riadiaci orgán 

 

V roku 2012 prebehla jedna zásadná organizačná zmena štruktúry Sekcie riadenia ESF, účinná od 1.8.2012. 

Namiesto troch pôvodných odborov sa vytvorili štyri, riadenie kvality sa vyčlenilo z odboru kontroly 

a vznikol samostatný Odbor riadenia kvality. Odbor kontroly sa zmenil na Odbor overovania 

a nezrovnalostí, s dvomi oddeleniami: Oddelenie overovania na mieste a Oddelenie nezrovnalostí. Odbor 

realizácie projektov sa zmenil na Odbor projektového riadenia, s tromi oddeleniami: Oddelenie projektov 

zamestnanosti, Oddelenie budovania kapacít a Oddelenie rezortných projektov. Odbor metodiky sa zmenil 

na Odbor programovania a implementácie programov, s dvomi oddeleniami: Oddelenie programovania 

a Oddelenie implementácie programov. V priebehu roka 2012 sme nezaznamenali výraznú fluktuáciu 

zamestnancov. 

 

V roku 2012 bolo realizovaných spolu 62 vzdelávacích aktivít, v rámci ktorých bolo vyškolených 169 

zamestnancov. Vyškolených jednotlivcov vrátane zamestnancov platobnej jednotky bolo 60 jednotlivcov. 

Do vzdelávania za rok 2012 bola celkovo investovaná suma 4.541,40 EUR.  
 

Školenia s najväčšou účasťou sú uvedené v tabuľke č. 2.9/1. 

 

Tabuľka č. 2.9/1: Školenia s najväčšou účasťou 

Názov školenia 

 Počet 

účastníkov 

spolu 

Systém riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013  14 

Anglický jazyk  12 

K vybraným prípadovým štúdiám nezrovnalostí a vrátení finančných prostriedkov v 

rámci ŠF a KF 

7 

Metodický výklad k novele zákona č.69/2012 o finančnej kontrole verejnej správy od 

1.3.2012 

7 

Zásady vedenia účtovnej dokumentácie a ich porušovanie 5 

Time management - zvyšovanie efektívnosti práce 5 

Projektové riadenie -ITMS 5 

Zákon č.25/2006 Z.z. o VO a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ (4 osoby poverené 

kontrolou tejto agendy) 

4 

Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a jeho aplikovanie v ŠF a KF 4 

Právne aspekty Zmluvy o NFP pre pokročilých 4 

Základný kurz pre finančných kontrolórov a vnútorných audítorov 4 

Vyjednávanie, asertivita a krízová komunikácia 4 

Výstupové a výsledkové ukazovatele a ex-ante hodnotenie 4 

Zdroj: RO 

 

Administratívne kapacity riadiaceho orgánu sú uvedené v tabuľke č. 2.9/2.  

 

Tabuľka č. 2.9/2: Administratívne kapacity riadiaceho orgánu 

Pozícia 
Stav k 31. 12. 2011  

 

Plánovaný                    
stav k 31. 12. 2012 

 

Stav k 31. 12. 2012 
 

% plánovaného stavu Potrebné prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 3 4 4 100 0 

vedúci oddelenia 6 7 7 100 0 

asistentka odboru/sekcie 5 5 5 100 0 

manaţér programovania  9 10 10 100 0 

projektový manaţér 21+1MD 22 22 100 0 

manaţér monitorovania a hodnotenia 0 1 1 100 0 

manaţér informovanosti a publicity 0 0,5 0,5 100 0 

manaţér kontroly 13 10 10 100 0 
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manaţér ITMS 1,5 1,5 1,5 100 0 

finančný manaţér 0 0 0 100 0 

manaţér pre technickú pomoc 1,5 1 1 100 0 

metodik 5 5 5 100 0 

manaţér pre verejné obstarávanie 1 1 1 100 0 

Iné (vodič, manaţér pre nezrovnalosti, 
manaţér overovania kvality, koordinátor) 

10 11 11 100 0 

spolu 78 80 80 100 0 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 2.9/3: Administratívne kapacity platobnej jednotky 

Pozícia 
Stav k 31. 12. 

2011  
 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2012 

 

Stav k 31. 12. 
2012 

 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 0 0 0 100 0 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100 0 

finančný overovateľ 6 6 6 100 0 

finančný manaţér 4 3 3 100 0 

finančný účtovník 3 3 3 100 0 

manaţér pre nezrovnalosti 1 1 1 100 0 

iné (špecifikujte) rozpočtár 1 1 1 100 0 

spolu 19 18 18 100 0 

Zdroj: PJ 

 

Fond sociálneho rozvoja 
 

S cieľom neustále zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov FSR, v roku 2012 sa zúčastnilo 70 

zamestnancov na rôznych vzdelávacích aktivitách, medzi ktorými boli aj školenia ITMS. FSR interne v 

roku 2012 organizoval kurzy anglického jazyka pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých. 

Ak porovnávame fluktuáciu roku 2012 s rokom 2011, došlo k zníţeniu a k väčšej  stabilizácii zamestnancov 

FSR. 

Hlavnými dôvodmi odchodu zamestnancov boli: 

- Nájdenie vhodnejšieho zamestnania z hľadiska predchádzajúcej praxe, resp. s vyšším finančným 

ohodnotením, 

- Nájdenie zamestnania v mieste trvalého bydliska. 
 

Administratívne kapacity Fondu sociálneho rozvoja sú uvedené v tabuľke č. 2.9/4. 

 

Tabuľka č. 2.9/4: Administratívne kapacity SORO – Fond sociálneho rozvoja 

Pozícia 

Stav k 31. 

12. 2011  

(rok N-1) 

Plánovaný stav 

k 31. 12. 2012 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 

2012 

(rok N) 

% plánovaného 

stavu 

Potrebné 

prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 5 5 4 90 0 

vedúci oddelenia 8 6 6 100 0 

asistentka odboru/sekcie 5 4 6 150 0 

manaţér programovania  6 6 5 83 0 

manaţér monitorovania a 

hodnotenia 

6 6 0,5 8,3 0 

manaţér informovanosti a publicity 1 1 2,5 250 0 

manaţér kontroly 2 2 3 150 6 

manaţér ITMS      

finančný manaţér      

projektový manaţér 38 39 38 97 27 

Regionálny koordinátor 0 20 14 70 10 

manaţér pre technickú pomoc 2 2 3 15 0 

Iné (špecifikujte ktoré) 13 2 9 450 0 

spolu 87 94 92 97 43 

Zdroj: SORO  

* Iné – právnik, IT konzultant, manaţér pre VO, referent autodopravy, manaţér pre nezrovnalosti 
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Administratívne kapacity  Sociálnej implementačnej agentúry sú uvedené v tabuľke č. 2.9/5. 

 

Tabuľka č. 2.9/5: Administratívne kapacity SORO – Sociálna implementačná agentúra 
  Plánovaný    

Pozícia Stav stav Stav k  % plánovaného Potrebné 

 k 31.12.2011 k 31. 12. 2012 31.12.2012 stavu prijať 

generálny riaditeľ 1 1 1 100  

zástupca generálneho riaditeľa 0 1 1 100  

riaditeľ odboru 3 3 3 100  

vedúci oddelenia 10 10 10 100  

asistentka odboru/sekcie 3 4 4 100  

manaţér programovania 0 0 0 0  

manaţér monitorovania 0 0 0 0  

manaţér informovanosti a publicity 1 1 1 100  

manaţér kontroly   5 4 4 100 8 

koordinátor 3 5 5 100  

manaţér ITMS 1 1 1 100  

finančný manaţér 45 - - -  

projektový manaţér 34 78 70 89  

manaţér pre technickú pomoc 1 1 1 100  

Iné (účtovníčka, pokladníčka, mzdová účtovníčka, 
referent hospodárskej správy, referent autodoprava, 
manaţér poskytovania právneho poradenstva v oblasti 
projektového a finančného riadenia, personálny 
manaţér, správca registratúry),  

8 8 8 100  

Spolu 115 117 109 93 8 

Zdroj: SORO  

 

Celkový stav administratívnych  kapacít v rámci SIA bol k 31.12.2012 v počte 109 zamestnancov, pričom 

plánovaný počet bol 117 zamestnancov, čo predstavuje celkové naplnenie plánovaného stavu 

administratívnych kapacít na 93%. 

Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov  SIA bolo realizované  v súlade s ročným plánom vzdelávania na 

rok 2012. V sledovanom období absolvovalo 113 zamestnancov SIA  v rámci oprávnených aktivít 53 

školení. Školenia  boli zamerané ako  na odborné, tak aj  na interné vzdelávanie,  vzhľadom na aktuálnu 

potrebu SIA preškoliť zamestnancov z dôvodu spojenia  pracovnej pozície finančného a projektového 

manaţéra na projektového manaţéra.  Prehlbovanie kvalifikácie v odbore bolo ďalej  zamerané: 

- na oboznámenie sa zamestnancov  so zmenami v legislatíve (zákon o sociálnom a zdravotnom poistení, 

zákon o verejnom obstarávaní),  

- na jazykové vzdelávanie (kurz anglického jazyka);  

- na projektový a finančný manaţment (systém riadenia, systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 

– 2013 pre novoprijatých zamestnancov, skúsenosti z praxe,  nezrovnalosti v podmienkach ŠF a KF, 

audity a ich aplikovanie vo vnútorných postupoch orgánov implementujúcich fondy EÚ, hodnotenie 

v oblasti štrukturálnych fondov etc.);  

- na školenia zamerané na ITMS (finančné riadenie – začiatočníci, pokročilí, projektové riadenie – 

začiatočníci, pokročilí).  
 

 

Tabuľka č. 2.9/6: Porovnanie so stavom administratívnych kapacít v roku 2011  

 
Plánovaný stav k 

31. 12. 2011 
 

Stav k 31. 12. 
2011 

 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2012 

 

Stav k 31. 
12. 2012 

 

% plánovaného 
stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO 79 78  98,73   80 80 100  

SORO FSR 74   72  97  94 92   97,8 

SORO SIA 117 115 98 117 109 93 

PJ 19 19 100 18 18 100 

spolu 289 284 98,27 309 299 96,76 

Zdroj: RO, SORO, PJ 

 

Administratíva OP ZaSI bola navýšená oproti predošlému roku o 15 zamestnancov. 

 

Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2012 je za RO, PJ a SORO uvedená v tabuľke č. 2.9/7. 
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Tabuľka č. 2.9/7: Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2012 

Orgán 

od 01. 01. do 31. 12.  
2012 

od 01. 01. do 31. 12.  
2012 

Počet výstupov* Počet nástupov* 

riadiaci orgán 10 12 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom FSR 11 31 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom SIA 18 12 

platobná jednotka  2 1 

spolu 41 56 

Zdroj: RO, SORO, PJ 

* za lomkou uveďte počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ 

 

 

3. REALIZÁCIA  PODĽA  PRIORITNÝCH  OSÍ 
 

 

3.1. Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti 

 

Prioritná os 1 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

 

Opatrenie 1.1 „Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti“. Opatrenie je zamerané na riešenie významných problémov SR na trhu 

práce najmä nástrojmi aktívnej politiky trhu práce a to najmä na nízku mieru zamestnanosti, vysokú 

mieru nezamestnanosti so zreteľom na dlhodobo nezamestnaných, mladých nezamestnaných 

a absolventov. 

Opatrenie 1.2 „Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania“. Opatrenie je zamerané na riešenie významných 

problémov SR na trhu práce a to najmä na nízku mieru zamestnanosti, vysokú mieru nezamestnanosti 

a osobitne na dlhodobú nezamestnanosť. 

Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a prostredníctvom 

SORO SIA cez dopytovo – orientované projekty. 

 

 

3.1.1.   Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Kapitola 3.1.1 obsahuje prehľad a analýzu dosiahnutých výsledkov za prioritnú os 1 na úrovni opatrení.  

 

3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Tabuľka č. 3.1./0 Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 1 od 01.01.2012 do 

31.12.2012 

Opatrenie 
Typ 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
ţiadostí o 
NFP 

Alokácia FP na 
výzvu (NFP) v 
EUR 

1.1 NP 1.2.2012 5.4.2012 13 299 200,00 

1.1 NP 13.3.2012 12.5.2012 3 272 000,00 

1.1 NP 23.3.2012 22.5.2012 300 000,00 

1.1 NP 26.3.2012 29.5.2012 289 218,00 

1.1 NP 7.9.2012 6.11.2012 50 000 000,00 

1.1 NP 30.10.2012 31.12.2012 50 000 000,00 

1.1 NP 30.10.2012 31.12.2012 20 000 000,00 

1.2 DOP 6.2.2012 10.4.2012 1 600 000,00 

Spolu za prioritu 138 760 418,00 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi od začiatku implementácie programu k 31.12.2012 je uvedený 

v tabuľke č. 3.1/1. 
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Tabuľka č. 3.1/1: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 1 OP ZaSI k 31.12.2012 

Výzva 

 Počet 
výziev 

DOP/vyzvaní 
NP 

Počet 
prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnený
ch projektov 

Počet 
zazmluv. - 

MU 

Počet riadne 
ukončených 

Počet MU 

Opatrenie 1.1 Podpora 
programov v oblasti podpory 
zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti 

 0/30 34 30 30 28 5 2 

Opatrenie 1.2 Podpora tvorby 
a udrţania pracovných miest 
prostredníctvom zvýšenia 
adaptability pracovníkov, 
podnikov a podpory 
podnikania 

 12/1 1626 607 603 493 221 110 

Prioritná os 1  12/31 1660 637 633 521 226 112 

Finančné vyčíslenie v EUR         

Výzva 

Alokácia FP 
na výzvu v 
EUR (ŠF 

+ŠR) 

Výška 
ţiadaného 

NFP 

Výška 
schváleného 

NFP  

Výška 
zazmluvnený

ch 
prostriedkov 

EU+ŠR 

Výška 
zazmluvnený

ch 
prostriedkov 

EU+ŠR - 
zazmluvnené 

na MU 

Čerpané 
NFP riadne 
ukončených 

Čerpané 
EU+ŠR MU 

Opatrenie 1.1 Podpora 
programov v oblasti podpory 
zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti 

751 472 721,50 723 542 037,93 698 861 232,59 630 154 815,30 613 211 855,30 68 760 584,54 0,00 

Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a 
udrţania pracovných miest 
prostredníctvom zvýšenia 
adaptability pracovníkov, 
podnikov a podpory podnikania 

194 649 168,00 361 370 283,38 149 707 434,39 148 344 416,30 103 829 616,67 27 904 274,95 3 543 817,37 

Prioritná os 1 946 121 889,50 1 084 912 321,31 848 568 666,98 778 499 231,60 717 041 471,97 96 664 859,49 3 543 817,37 

Zdroj: RO, ITMS (odrátané projekty s následníkom, MU = mimoriadne ukončené) 

Vysvetlivka k tabuľke 3.1/1 a k prílohe č. 3 VS OP ZaSI: 

Zrušené výzvy Celkom Prijaté ŢoNFP (údaj 
v ITMS v roku 2011) 

Počet ŢoNFP (údaj 
v ITMS v roku 2012) 

Zrušené ŢoNFP 

DOP SIA 2010/1.2/REGBB 163 104 59 

DOP SIA 2010/1.2/REGKE 113 74 39 

DOP SIA 2010/1.2/REGPO 130 88 42 

V ITMS nastala zmena v počte predloţených ŢoNFP v prípade uvedených troch výziev, pretoţe boli v roku 2011 zrušené, čo 

bolo technicky uskutočnené zrušením 140 schválených ŢoNFP. Neschválené ŢoNFP teda ITMS naďalej vykazuje ako 

predloţené. 

 

Zhodnotenie za rok 2012 

 

Prehľad vyhlásených výziev a vyzvaní v roku 2012 v rozdelení na NP a DOP je uvedený v tabuľke č. 3.1/2. 

 

Tabuľka č. 3.1/2: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní prioritnej osi 1 od 01.01.2012 - 31.12.2012 v 

rozdelení na NP a DOP 
Výzva počet výziev / 

vyzvaní 
počet prijatých 
ŢoNFP 

počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Počet 
riadne 
/mimoriadne 
ukončených 

OP ZaSI NP 2012/1.1/01 - Absolventská prax 2    1 1 1 1   

OP ZaSI NP 2012/1.1/02 - Zapojenie nezamestnaných 
do obnovy kultúrneho dedi  

  1 1 1 1   

OP ZaSI NP 2012/1.1/03 - Zamestnávanie ľudí s 
autizmom aplikovaním inovatív  

  1         

OP ZaSI NP 2012/1.1/04 - Rovnaké šance - 
zamestnávanie zdravotne postihnutý  

  1         

OP ZaSI NP 2012/1.1/05 - Vybrané aktívne opatrenia 
trhu práce v rámci SR be  

  1 1 1 1   

OP ZaSI NP 2012/1.1/06 - Podpora vytvárania   1 1 1 1   
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pracovných miest  

OP ZaSI NP 2012/1.1/07 - Podpora zamestnávania 
nezamestnaných v samospráve  

  1 1 1 1   

DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP - Podpora tvorby a udrţania 
pracovných miest LSKxP  

  3         

DOP 1 3     

NP 7 7 5 5 5  

       Finančné vyčíslenie v EUR    
Výzva alokovaná 

suma na výzvy / 
vyzvania 

Výška 
ţiadaného NFP 

Výška 
schváleného 
NFP  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
EU+ŠR 

Dátum 
vyhlásenia 
vyzvania 

Dátum 
ukončenia 
vyzvania 

OP ZaSI NP 2012/1.1/01 - Absolventská prax 2  13 299 200,00 13 299 200,00 13 299 200,00 13 299 200,00 01.02.12 05.04.12 

OP ZaSI NP 2012/1.1/02 - Zapojenie nezamestnaných 
do obnovy kultúrneho dedi  

3 272 000,00 3 272 000,00 3 272 000,00 3 272 000,00 13.03.12 12.05.12 

OP ZaSI NP 2012/1.1/03 - Zamestnávanie ľudí s 
autizmom aplikovaním inovatív  

300 000,00 300 000,00     23.03.12 22.05.12 

OP ZaSI NP 2012/1.1/04 - Rovnaké šance - 
zamestnávanie zdravotne postihnutý  

289 218,00 289 218,00     26.03.12 29.05.12 

OP ZaSI NP 2012/1.1/05 - Vybrané aktívne opatrenia 
trhu práce v rámci SR be  

50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 07.09.12 06.11.12 

OP ZaSI NP 2012/1.1/06 - Podpora vytvárania 
pracovných miest  

50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 30.10.12 31.12.12 

OP ZaSI NP 2012/1.1/07 - Podpora zamestnávania 
nezamestnaných v samospráve  

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 30.10.12 31.12.12 

DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP - Podpora tvorby a udrţania 
pracovných miest LSKxP  

1 600 000,00 621 768,58     06.02.12 10.04.12 

DOP 1 600 000,00 621 768,58       

NP 137 160 418,00 137 160 418,00 136 571 200,00 136 571 200,00   

Zdroj: RO, ITMS  

 

V roku 2012 bola v rámci prioritnej osi 1 vyhlásená jedna výzva na dopytovo – orientované projekty, 

s alokáciou 1 600 000 EUR. 

 

V roku 2012 bolo v rámci prioritnej osi 1 vyhlásených 7 písomných vyzvaní na národné projekty 

v celkovej sume 137 160 418,00 EUR. V rámci nich bolo zazmluvnených 5 národných projektov 

v celkovej výške 136 571 201,00 EUR. 

 

Prehľad týchto projektov je uvedený v tabuľke č. 3.1/3. 

 

Tabuľka č. 3.1/3: Prehľad národných projektov prioritnej osi 1 zazmluvnených v roku 2012 (v rámci 

vyzvaní vyhlásených v roku 2012) 

Kód Názov 
Prijímate

ľ 

Dátum 
vyhláse

nia 

Dátum 
ukonče

nia 

alokovaný 
finančný objem 

kód projektu 
ak bolo 

zazmluvnené 

dátum 
zazmluvn

enia 

zazmluvnený 
NFP 

OP ZaSI NP 
2012/1.1/01 

Absolventská prax 2 ÚPSVR 01.02.12 05.04.12 13 299 200,00 27110130026 23.2.2012 13 299 200,00 

OP ZaSI NP 
2012/1.1/02 

Zapojenie nezamestnaných do 
obnovy kultúrneho dedičstva 

ÚPSVR 13.03.12 12.05.12 3 272 000,00 27110130027 30.3.2012 3 272 000,00 

OP ZaSI NP 
2012/1.1/03 

Zamestnávanie ľudí s autizmom 
aplikovaním inovatívnych metód 

SPOSA 23.03.12 22.05.12 300 000,00    

OP ZaSI NP 
2012/1.1/04 

Rovnaké šance - 
zamestnávanie zdravotne 
postihnutých osôb na otvorenom 
trhu práce 

APZ 
Bratislava 

26.03.12 29.05.12 289 218,00    

OP ZaSI NP 
2012/1.1/05 

Vybrané aktívne opatrenia trhu 
práce v rámci SR bez BSK 

ÚPSVR 07.09.12 06.11.12 50 000 000,00 27110130028 29.10.201
2 

50 000 000,00 

OP ZaSI NP 
2012/1.1/06 

Podpora vytvárania pracovných 
miest 

ÚPSVR 30.10.12 31.12.12 50 000 000,00 27110130029 7.11.2012 50 000 001,00 

OP ZaSI NP 
2012/1.1/07 

Podpora zamestnávania 
nezamestnaných v samospráve 

ÚPSVR 30.10.12 31.12.12 20 000 000,00 27110130030 7.11.2012 20 000 000,00 

 celkom         137 160 418,00     136 571 201,00 

Zdroj: RO, ITMS 
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Tabuľka č. 3.1/3a: Prehľad národných projektov prioritnej osi 1 zazmluvnených v roku 2012 (v rámci 

vyzvaní vyhlásených v roku 2011) 

Kód Názov Prijímateľ 
Dátum 
vyhláseni
a 

Dátum 
ukončen
ia 

alokovaný 
finančný objem 

kód projektu ak 
bolo 
zazmluvnené 

dátum 
zazmluvn
enia 

zazmluvnený 
NFP 

OP ZaSI NP 
2011/1.1/05  

Od dávok k platenej práci  Mesto 
Banská 
Bystrica 

25.11.11 24.1.12 299 250,00 27110130025 5.3.2012 297 463,05 

OP ZaSI NP 
2011/1.1/06  

PIN – Komplexný program 
integrácie obyvateľov sociálne 
vylúčených rómskych lokalít na 
trh práce  

Ćlovek v 
tísni, 
o.p.s. 

23.11.11 24.1.12 284 907,85 27110130023 23.1.2012 284 907,85 

OP ZaSI NP 
2011/1.1/07 

Cesta z bludného kruhu  Agentúra 
podporov
aného 
zamestná
vania 
SOMOT
OR, n.o. 

07.12.11 05.2.12 297 202,75 27110130024 17.2.2012 293 079,75 

celkom     881 360,60   875 450,65 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2012, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 8 „Stav 

implementácie národných projektov“. 

 

Výzva DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP-Podpora tvorby a udrţania pracovných miest LSKxP bola vyhlásená 

dňa 6.2.2012, s alokáciou 1 600 000 EUR a bola uzatvorená dňa 10.4.2012. Boli predloţené len tri ŢoNFP, 

pričom ani jedna z nich nesplnila kritériá oprávnenosti ţiadateľa. Z toho dôvodu ani jedna ŢoNFP nebola 

predmetom odborného hodnotenia, resp. procesu uzatvorenia zmluvy o NFP.  

 

Predmetná výzva nadväzovala na výzvu Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ďalej aj len 

ÚSVRK) (LSKxP - ÚSVRK - 2008/01.2), pričom zo strany SIA išlo o splnenie záväzku voči ÚSVRK - ako 

schvaľovateľovi lokálnych stratégií. V tomto kontexte SIA nemohla vo vlastnej réţií oslovovať 

potenciálnych ţiadateľov - nakoľko bolo zrejmé, o koho pôjde (v ITMS tí, ktorí mali schválený projektový 

zámer na prioritnú os 1, resp. 2, ak ÚSVRK uznal daný projektový zámer). SIA k výzve zrealizovala 

informačný seminár, ktorého účasť ale bola veľmi nízka.  

 

Tým, ţe SIA nemohla osloviť týchto potenciálnych ţiadateľov (išlo o cca 7-8 ţiadateľov), oznámila 

ÚSVRK, aby ich kontaktovali oni v rámci svojich kompetencií a pomohli záujemcom podať ŢoNFP. 

Namiesto predpokladaných 7-8 prijatých ŢoNFP boli prijaté len tri, pričom v dvoch prípadoch ÚSVRK 

identifikoval, ţe ŢoNFP nie sú v súlade s nimi schválenou stratégiou LSKxP. V treťom prípade ţiadateľ 

nesplnil iné podmienky výzvy (nesprávne aktivity projektu). 

 

S ohľadom na uvedený priebeh sa domnievame, ţe moţnými príčinami neúspechu tejto výzvy boli: 

- nezáujem ţiadateľov z dôvodu nízkej atraktivity výzvy; k 

- komplikovanosť, nezrozumiteľnosť výzvy; 

- nedostatočne odkomunikovaná výzva smerom k ţiadateľom; 

- nezapojenie sa alebo len veľmi slabé zapojenie kľúčových partnerov (ÚSVRK, regionálne pracoviská, 

koordinátori) 

 

SIA plánuje vyhlásiť výzvu v identickej alokácii v roku 2013, pričom dôjde k úpravám niektorých častí 

výzvy. Zároveň bude SIA iniciatívnejšia a aktívnejšia pri komunikácii s partnermi – najmä s Úradom 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK), s cieľom presnejšieho zadefinovania sporných, resp. 

nezrozumiteľných oblastí. 
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Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 3.1/4: Prioritná os 1: Plnenie fyzických ukazovateľov zazmluvnených projektov k 31.12.2012  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet podporených 1* 

projektov (počet, 

výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 38 58  521 / 226 N/A N/A N/A 226 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 990 N/A N/A 3 990 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených 

projektov (počet, 

výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 5119 210 476 254302 881045 1 210 605 N/A N/A N/A 1 210 605 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 579 100 N/A N/A 579 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet podporovaných 

osôb cieľovej skupiny 

(počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A 6326 41754 44 983 N/A N/A N/A 44 983 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32 300 N/A N/A 32 300 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 

pracovných miest 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 1857 31 413 22 899 42 429 54 191 N/A N/A N/A 54 191 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 108 500 N/A N/A 108 500 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 

umiestnených osôb 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 1902 7424 25 025 43 179 48 520 N/A N/A N/A 48 520 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 142 700 N/A N/A 142 700 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb, ktoré si 

udrţali pracovné 

miesto (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 250 161 4 862 N/A N/A N/A 4 862 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 600 N/A N/A 70 600 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Miera nezamestnanosti 

(%, dopad)** 

Dosiahnutý 

výsledok 
11,2 9,6 12,1 14,5 13,6  14,0 N/A N/A N/A 14,0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A 8 

Východisko 13,4* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,4* 

            

Miera nezamestnanosti 

– muţi (%, dopad)** 

Dosiahnutý 

výsledok 
10,0 8,4 11,5 14,3 13,6  13,5 N/A N/A N/A 13,5 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 N/A N/A 7 

Východisko 12,3* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,3* 

            

Miera nezamestnanosti 

– ţeny (%, dopad)** 

Dosiahnutý 

výsledok 
12,8 11,0 12,9 14,7 13,6  14,5 N/A N/A N/A 14,5 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4 N/A N/A 9,4 

Východisko 14,7* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14,7* 

            

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na 

trh práce (%, dopad) 

 Dosiahnutý 

výsledok 
41,75 8,89 37,16 3,5 15,61 28,08** N/A N/A N/A 28,08** 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27,4[1] N/A N/A 27,4 

Východisko 44* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 44* 

            

Miera udrţateľnosti 

podporovaných 

pracovných miest do 

12 mesiacov po 

ukončení podpory (%, 

dopad)  

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A 57,2 37,64  38,3** N/A N/A N/A 38,3** 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 52 N/A N/A 52 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy, EUROSTAT, ÚPSVR 

[1] Percentuálna úspešnosť APTP je skreslená aj vzhľadom na to, ţe v programovom období 2007 – 2013 sa bude podporovať 

umiestnenie/tvorba pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, čo si vyţaduje výrazne vyššie finančné zdroje, pri niţšej 

odhadovanej úspešnosti. 

1* podľa poţiadavky EK  „počet zazmluvnených  projektov (bez mimoriadne ukončených)“  /v zmysle vymedzenia v OP ZaSI, 

„počet projektov, ktoré boli úspešne ukončené“ 

* Hodnota ukotvená v roku 2006 

** Hodnoty napočítané podľa vymedzenia indikátora v OP ZaSI z ukončených projektov 



 
VS OP ZaSI 2012, verzia 19.9.2013 

 

82 

 

Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v bode 4.5 „Hodnoty ukazovateľov za ukončené projekty“.  

Príloha 7 uvádza cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv. 

 

Presnosť dopadových ukazovateľov (miera úspešnosti umiestňovania osôb na trh práce = počet úspešne umiestnených osôb/počet 

osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov*100); (miera udrţateľnosti podporovaných pracovných miest = 

(počet úspešne umiestnených osôb + počet osôb, ktoré si udrţali pracovné miesto)/počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov*100) je potrebné posudzovať s ohľadom na nízky počet ukončených projektov.  

 

Poznámka: V súlade s 2. revíziou Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ver.2, ktorá bola schválená 

rozhodnutím Komisie č. CCI 2007SK05UPO002 zo dňa 26.10.2007, zmenená a doplnená Rozhodnutím K(2007) 5333 z 

10.2.2012, bol do prioritnej osi 1 zaradený ukazovateľ "počet podporovaných osôb cieľovej skupiny". V zmysle vymedzenia 

ukazovateľa v súlade s OP ZaSI ide o "počet osôb cieľovej skupiny, ktoré ukončili aktivitu (vzdelávanie, školenie, atď.)". 

Vzhľadom na "zavedenie" predmetného ukazovateľa v čase vykonávania OP ZaSI aţ v roku 2012 (v členení na opatrenia 1.1 a 

1.2) preto nemôţe predmetný ukazovateľ zachytávať vývoj od roku 2007.  

 

 

Tabuľka č. 3.1/5: Cieľové hodnoty ukazovateľov s väzbou na globálny cieľ, stanovené prijímateľmi na 

základe zmlúv uzatvorených k 31.12.2012  (os 1) 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovat
eľa 

Merná 
jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

Hodnota 
ukazovateľ

a k  
31. 12. 
2012 

 Cieľová 
hodnota  

Komentár: 
Súčasné 
naplnenie 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do realizovaných výstup počet 897 609 1 210 605 496 314 244% 

Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny  výstup počet 59 926 44 983 29 500 152% 

Počet vytvorených pracovných miest  výstup počet 64 885 54 191 95 300 57% 

Počet úspešne umiestnených osôb  výsledok počet 210 204 48 520 120 000 40% 

Počet osôb, ktoré si udrţali pracovné miesto  výsledok počet 85 337 4 862 61 000 8% 

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy        

 

Údaje z monitorovacích správ prezrádzajú, ţe do projektov OP ZaSI zameraných na podporu rastu 

zamestnanosti bolo v priebehu programového obdobia zaradené enormné mnoţstvo osôb. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný nárast o 37% v počte osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov. Najväčší podiel na tvorbe tohto počtu osôb cieľovej skupiny majú projekty 

venované podpore aktívnych opatrení trhu práce. Nameraná hodnota merateľného ukazovateľa presiahla 

cieľové hodnoty stanovené projektmi. V roku 2015 by mala nameraná hodnota presiahnuť cieľ stanovený 

v rámci prioritnej osi 1 o pribliţne polovicu. Tento údaj je čiastočne skreslený dôsledkom viacnásobného 

započítavania rovnakých osôb po opakovanom vstupe do projektov aktívnych opatrení trhu práce.  

 

Medzi základné výstupy projektov v rámci podpory rastu zamestnanosti patrí vyškolenie intervenovaných 

osôb cieľových skupín. V rámci počtu podporovaných osôb cieľových skupín bolo v priebehu 

programového obdobia 2007-2013 v rámci priority podpory rastu zamestnanosti vyškolených takmer 45 

tisíc osôb s posledným medziročným nárastom 8%, čo svedčí o spomalení výstupov z aktivít najmä 

projektov zameraných na podporu aktívnych opatrení trhu práce. Nameraný stav merateľného ukazovateľa 

znamená prekročenie cieľa na úrovni prioritnej osi o 52%. Na základe súčtu cieľových hodnôt jednotlivých 

projektov je moţné odhadnúť celkové presiahnutie cieľa prioritnej osi o 86% v závere OP ZaSI v roku 

2015. 

OP ZaSI od začiatku implementácie prispel k podpore rastu zamestnanosti počtom viac ako 54 tisíc 

novovytvorených pracovných miest s medziročným nárastom 28%. Tento fyzický pokrok je moţno 

pripísať najmä projektom zameraným na aktívne opatrenia trhu práce.  Projekty implementované Sociálnou 

implementačnou agentúrou prispeli hodnotou viac ako 1200 k celkovému počtu vytvorených pracovných 

miest. Znamená to, ţe projekty zamerané na podporu tvorby nových pracovných miest prostredníctvom 

zvýšenia adaptability pracovníkov a podnikov majú len pribliţne 2%-ný podiel na fyzickom pokroku 

v rámci prioritnej osi 1. Súčasné naplnenie tohto merateľného ukazovateľa je na úrovni 57% a do roku 2015 

je dôvodné predpokladať celkové naplnenie cieľa stanoveného na úrovni prioritnej osi do 60%.  

 

Ďalším podstatným výsledkom projektov OP ZaSI zameraných na podporu rastu zamestnanosti na 

Slovensku sú uchádzači o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) umiestnení na trhu práce. Ku koncu roka 2012 

bolo spolu v rámci tejto prioritnej osi úspešne umiestnených takmer 49 tisíc UoZ, čo tvorí medziročný 

nárast o 12%. Zodpovednosť za fyzický pokrok tohto merateľného ukazovateľa nesú najmä projekty 
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aktívnych opatrení trhu práce. Z celkového cieľa merateľného ukazovateľa stanovenom na úrovni prioritnej 

osi, je moţné hovoriť o 40%-nom naplnení a v roku 2015 je moţné reálne očakávať 55%-né naplnenie. 

K tomu merateľnému ukazovateľu by mal mať významný príspevok projekt „Podpora sprostredkovania 

zamestnania,“ ktorý pravdepodobne nebude úspešne realizovaný. Vzhľadom na tieto skutočnosti boli 

odhady naplnenia merateľného ukazovateľa očistené o tento projekt. 

 

Dopadom projektov prispievajúcich k rastu zamestnanosti by malo byť udrţanie osôb na pracovných 

miestach po ukončení aktivít projektov. V priebehu roku 2012 bolo moţné zaznamenať výrazný 

medziročný nárast vďaka 15-tim úspešne ukončeným projektom, ktoré vykazujú udrţanie takmer 5-tich 

tisíc osôb na pracovných miestach. Aj napriek skutočnosti, ţe v rámci tejto prioritnej osi nebola 

zaznamenaná významnejšia udrţateľnosť pracovných miest, je dôvodné predpokladať pribliţne štvrtinové 

presiahnutie cieľa stanoveného na úrovni prioritnej osi v roku 2015. 

 

3.1.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 1 

 

Prehľad čerpania prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2012 je uvedený v tabuľke č. 3.1/6. 

 

Tabuľka č. 3.1/6: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2012 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               

za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012  
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Opatrenie 1.1 472 165 540,00 91 667 407,83 19,41 320 655 061,13 67,91 

Opatrenie 1.2 170 226 660,00 23 169 440,50 13,61 50 759 687,63 29,82 

Prioritná os 1 642 392 200,00 114 836 848,33 17,88 371 414 748,76 57,82 

Zdroj CO 

 

V rámci prioritnej osi 1 sa zvýšilo čerpanie oproti roku 2011 o 121 mil. EUR (za EÚ zdroje), čo predstavuje 

18,9 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013. Čerpanie finančných prostriedkov v prioritnej osi č.1 je 

moţné povaţovať za primerané. 

 

V rámci prioritnej osi č. 1 sa vyuţíva aj tzv. kríţové financovanie. Limit pre prioritnú os na kapitálové 

výdavky je 10 % (75,5 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2012 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 5,3 mil. eur (po odrátaní prostriedkov zo zrušených 

sociálnych podnikov) čo tvorí 7 % z limitu na prioritnú os č. 1.  

 

Z projektov realizovaných v rámci prioritnej osi 1 vyuţili v roku 2012 kríţové financovanie dvaja 

prijímatelia SIA. Pri všetkých uvedených projektoch bol dodrţaný limit kríţového financovania. Prehľad 

čerpania kríţového financovania za rok 2012 uvádza tabuľka č. 2.6/2. 
 

 

3.1.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

 

Pomoc podľa cieľových skupín pre programy ESF 

 

Tabuľka č. 3.1/7: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 1 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok: 2012 

Prichádzajúci účastníci 
projektu 

Odchádzajúci účastníci 
projektu 

Účastníci pokračujúci z 
predchádzajúceho roku 

Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 227 853,00 110 471,00 156 704,00 73 077,00 593 946,00 270 267,00 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 29 577,00 15 442,00 46 642,00 20 984,00 39 119,00 15 638,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 3 721,00 1 172,00 18 067,00 6 918,00 20 782,00 7 083,00 

Nezamestnaní 180 709,00 87 547,00 101 158,00 48 501,00 488 395,00 227 439,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 40 898,00 20 460,00 13 500,00 5 854,00 65 719,00 32 356,00 

Neaktívne osoby 17 567,00 7 482,00 8 904,00 3 592,00 66 419,00 27 183,00 
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z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 3,00 3,00 0,00 0,00 37,00 4,00 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15-24 rokov) 71 075,00 34 312,00 41 286,00 20 129,00 199 404,00 87 104,00 

Staršie osoby (55-64 rokov) 17 535,00 7 244,00 11 423,00 4 552,00 42 163,00 15 170,00 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menšiny 250,00 130,00 36,00 13,00 18,00 5,00 

Zdravotne postihnutí 14 808,00 7 678,00 4 867,00 2 489,00 23 218,00 11 763,00 

Iné znevýhodnené osoby 93 165,00 46 650,00 65 198,00 31 088,00 197 033,00 91 722,00 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 
2) 

125 478,00 55 195,00 79 413,00 34 117,00 361 699,00 150 854,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 55 320,00 29 516,00 44 290,00 22 149,00 107 086,00 54 430,00 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 13 468,00 6 083,00 8 057,00 3 535,00 40 565,00 17 308,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 33 587,00 19 677,00 24 917,00 13 255,00 84 596,00 47 677,00 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Z pohľadu cieľa prioritnej osi č. 1 sú aktivity osi zamerané na tvorbu pracovných miest a umiestnenie 

nezamestnaných osôb na voľné pracovné miesta. Z toho dôvodu v rámci rozdelenia účastníkov v členení 

podľa rozdelenia postavenia na trhu práce bola najpočetnejšou cieľovou skupinou zúčastňujúcou sa na 

realizácii podporovaných projektov cieľová skupina „Nezamestnaní“ (ako aj podskupina „Dlhodobo 

nezamestnaní“).  Uvedené hodnoty za OP ZaSI  ovplyvňuje najmä realizácia projektov Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ktoré implementujú jednotlivé opatrenia zákona č. 5/2004 o Sluţbách 

zamestnanosti a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon 

o sluţbách zamestnanosti“). Zastúpenie ţien je v cieľovej skupine najniţšie v porovnaní s ostatnými 

prioritnými osami a len v tejto prioritnej osi nedosahuje 50%. 

Zároveň je tu v porovnaní s ostatnými prioritnými osami najvyššie zastúpenie mladých vo vekovej skupine 

15-24 rokov, zastúpenie inak znevýhodnených osôb a osôb s najniţším vzdelaním. 

 

Sumár: 

Spomedzi 1660 predloţených ŢoNFP bolo v rámci prioritnej osi 1 schválených 637, čo predstavuje 38%.  

Z nich bolo 521 projektov (82%) zazmluvnených (po odpočítaní mimoriadne ukončených projektov). 

K 31.12.2012 bolo 226 (43%) zo zazmluvnených projektov riadne ukončených, s čerpaním NFP v sume  

96 664 859,49 EUR. Prioritná os 1 tým vykazuje najvyššie čerpanie v rámci OP ZaSI. 

 

3.1.2. Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Uvedené v kapitole „Prehľad realizácie operačného programu“ časti 2.3 „Závažné problémy, ktoré sa 

vyskytli  a opatrenia prijaté na ich odstránenie“. 

 

3.2. Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie  

 

Prioritná os 2 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

 

Opatrenie 2.1 „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 

prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. 

Opatrenie je zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálneho 

poradenstva. Opatrenie zároveň podporuje zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným 

komunitám a iným marginalizovaným skupinám populácie. 

Opatrenie 2.2 „Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 

znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. 

Opatrenie je cielené na všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce 

(nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky, ktoré vytvárajú 

pracovné miesta týmto osobám. 
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Opatrenie 2.3 „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“. Opatrenie je zamerané na podporu 

rovnakého prístupu pri integrácii na trh práce pre rodičov. Podpora zosúladenia pracovného a rodinného 

ţivota je nevyhnutná pre plnohodnotné zapojenie rodinných príslušníkov na trh práce. 

 

Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a prostredníctvom 

SORO FSR cez dopytovo – orientované projekty. 

 

3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Táto časť správy obsahuje prehľad a analýzu dosiahnutých výsledkov za prioritnú os 2 na úrovni opatrení.  

 

3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 

 

Tabuľka č. 3.2./0 Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 2 od 01.01.2012 do 

31.12.2012 

Opatrenie 
Typ 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
ţiadostí o 
NFP 

Alokácia FP na 
výzvu (NFP) v 
EUR 

2.1 NP 8.3.2012 9.5.2012 17 970 152,23 

2.1 NP 17.12.2012 2.5.2013 71 088,00 

2.1 NP 12.12.2012 28.2.2013 5 051 912,58 

2.1 NP 12.12.2012 28.2.2013 1 000 000,00 

2.1 DOP 27.12.2012 31.10.2013 4 737 322,00 

2.2 DOP 28.9.2012 31.10.2013 5 706 481,00 

2.2 NP 15.2.2012 17.4.2012 5 870 000,00 

Spolu za prioritu 40 406 955,81 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 2 k 31.12.2012 od začiatku implementácie programu je 

uvedený v tabuľke č. 3.2/1. 

 

Tabuľka č. 3.2/1: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 2 OP ZaSI k 31.12.2012 

Výzva 

 Počet výziev 
DOP/vyzvaní 

NP 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet 
zazmluv. - MU 

Počet 
riadne 

ukončených 

Počet 
MU 

Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej 
inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením alebo soc. 
vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s 
osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 

 11/8 976 520 520 446 288 74 

Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania 
rovnosti príleţitostí v prístupe na 
trh práce a podpora integrácie 
znevýhodnených skupín na trh 
práce s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 

 4/7 384 128 128 112 36 16 

Opatrenie 2.3 Podpora zosúladenia 
rodinného a pracovného ţivota 

 2/1 144 18 18 17 8 1 

Prioritná os 2  17/16 1504 666 666 575 332 91 

Finančné vyčíslenie v EUR       

Výzva 

Alokácia FP na 
výzvu v EUR 

(ŠF +ŠR) 

Výška 
ţiadaného NFP 

Výška 
schváleného 

NFP  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
EU+ŠR 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
EU+ŠR - 

zazmluvnené 
na MU 

Čerpané 
NFP riadne 
ukončených 

Čerpané 
EU+ŠR 

MU 

Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej 
inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením alebo soc. 
vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s 
osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske 

106 976 972,30 124 508 894,23 79 992 923,64 79 502 101,83 57 463 987,01 14 661 947,83 902 497,86 
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komunity 

Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania 
rovnosti príleţitostí v prístupe na 
trh práce a podpora integrácie 
znevýhodnených skupín na trh 
práce s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske 
komunity 

94 245 997,00 141 672 360,97 81 244 229,79 79 768 640,49 48 205 664,15 5 780 318,71 79 906,45 

Opatrenie 2.3 Podpora 
zosúladenia rodinného a 
pracovného ţivota 

48 161 217,00 57 758 820,57 46 533 587,80 33 514 290,14 33 424 705,19 597 502,18 0,00 

Prioritná os 2 249 384 186,30 323 940 075,77 207 770 741,23 192 785 032,46 139 094 356,35 21 039 768,72 982 404,31 

Zdroj: RO, ITMS (od zazmluvnených projektov sú odrátané projekty s následníkom, a mimoriadne ukončené projekty) 

Vysvetlivka k tabuľke č. 3.2/1 a k prílohe č. 3 VS OP ZaSI: v roku 2011 výzva OP ZaSI –FSR-2010/2.3/01 uvádza 79 

predloţených ŢoNFP. V roku 2012 ITMS poskytuje informáciu o 69 predloţených ŢoNFP v rámci tejto výzvy v dôsledku toho, 

ţe 6 ŢoNFP na túto výzvu bolo stiahnutých ţiadateľom a pri 4 ŢoNFP bola registrácia zrušená (79 – 4 – 6 = 69).  

 

Zhodnotenie za rok 2012 

 

Prehľad vyhlásených výziev a vyzvaní v roku 2012 v rozdelení na NP a DOP je uvedený v tabuľke č. 3.2/2. 

 

Tabuľka č. 3.2/2: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní prioritnej osi 2 od 01.01.2012 - 31.12.2012 v 

rozdelení na NP a DOP 
Výzva počet výziev / 

vyzvaní 
počet prijatých 
ŢoNFP 

počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Počet 
riadne 
/mimoriadne 
ukončených 

OP ZaSI NP 2012/2.1/01 - Štandardizácia sluţieb a 
rozširovanie siete komuni  

  1 1 1   0/1 

OP ZaSI NP 2012/2.1/02 - Podpora prevencie a eliminácie 
násilia páchaného na ţenách – pilotný projekt 

            

OP ZaSI NP 2012/2.1/03 - Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostliv  

  1         

OP ZaSI NP 2012/2.1/04 - Podpora procesu 
deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych 
sluţieb 

            

OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 - OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02             

OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01 - OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01    4         

OP ZaSI NP 2012/2.2/01 - Podpora občanov ohrozených a 
dotknutých hromadným  

  1 1 1 1   

DOP 2 4     

NP 5 3 2 2 1 0/1 

       Finančné vyčíslenie v EUR    
Výzva alokovaná 

suma na výzvy 
/ vyzvania 

Výška 
ţiadaného 
NFP 

Výška 
schváleného 
NFP  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
EU+ŠR 

Dátum 
vyhlásenia 
vyzvania 

Dátum 
ukončenia 
vyzvania 

OP ZaSI NP 2012/2.1/01 - Štandardizácia sluţieb a 
rozširovanie siete komuni  

17 970 152,23 17 970 152,23 17 970 152,23 17 970 152,23 08.03.12 09.05.12 

OP ZaSI NP 2012/2.1/02 - Podpora prevencie a eliminácie 
násilia páchaného na ţenách – pilotný projekt 

71 088,00       17.12.12 02.05.13 

OP ZaSI NP 2012/2.1/03 - Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostliv  

5 051 912,58 5 051 912,58     12.12.12 28.02.13 

OP ZaSI NP 2012/2.1/04 - Podpora procesu 
deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych 
sluţieb 

1 000 000,00       12.12.12 28.02.13 

OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 - OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 4 737 322,00       27.12.12 31.10.13 

OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01 - OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01  5 706 481,00 468 634,98     28.09.12 31.10.13 

OP ZaSI NP 2012/2.2/01 - Podpora občanov ohrozených a 
dotknutých hromadným  

5 870 000,00 5 827 675,83 5 827 675,83 5 827 675,83 15.02.12 17.04.12 

DOP 10 443 803,00 468 634,98 0,00 0,00   

NP 29 963 152,81 28 849 740,64 23 797 828,06 23 797 828,06   

Zdroj: ITMS, RO 
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V roku 2012 boli v rámci prioritnej osi 2 vyhlásené dve výzvy na dopytovo – orientované projekty, 

s celkovou alokáciou 10 443 803 EUR. 

 

V roku 2012 bolo vyhlásených 5 písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 

29 963 152,81 EUR. V rámci nich boli zazmluvnené 2 národné projekty v celkovej výške 23 797 828,06 

EUR, následne bol jeden z nich  (ITMS kód 27120130533) k 14.6.2013 pre nezapracovanie obcí do 

štruktúry projektu mimoriadne ukončený. Obciam výkon komunitnej práce vyplýva zo zákona, preto 

uvedený národný projekt bude zazmluvnený s rovnakou alokáciou po korekcii podmienok.  

Výsledkom v roku 2012 je teda zazmluvnenie jedného NP v sume 5 827 675,83 EUR. 

 

Prehľad týchto projektov je uvedený v tabuľke č. 3.2/3. 

 

Tabuľka č. 3.2/3: Prehľad národných projektov v prioritnej osi 2 zazmluvnených v roku 2012 (v rámci 

vyzvaní vyhlásených v roku 2012) 

Kód Názov 
Prijíma

teľ 

Dátum 
vyhlásen

ia 

Dátum 
ukončen

ia 

Alokovaný 
finančný 

objem 

Kód projektu 
ak bolo 

zazmluvnené 

Dátum 
zazmluv

nenia 

Zazmluvnený 
NFP - MU 

OP ZaSI NP 2012/2.1/01 Štandardizácia sluţieb a 
rozširovanie siete komunitných 
centier najmä pre 
marginalizované rómske 
komunity 

FSR 08.03.12 09.05.12 17 970 
152,23 

27120130533 29.3.2012 17 970 152,23 

OP ZaSI NP 2012/2.1/02 Podpora prevencie a eliminácie 
násilia páchaného na ţenách – 
pilotný projekt 

MPSVR 
SR 

17.12.12 02.05.13 71 088,00 N/A N/A N/A 

OP ZaSI NP 2012/2.1/03 Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti 

ÚPSVR 12.12.12 28.02.13 5 051 912,58       

OP ZaSI NP 2012/2.1/04 Podpora procesu 
deinštitucionalizácie a 
transformácie systému 
sociálnych sluţieb 

FSR 12.12.12 28.02.13 1 000 000,00       

OP ZaSI NP 2012/2.2/01 Podpora občanov ohrozených a 
dotknutých hromadným 
prepúšťaním pri ich uplatnení sa 
na trhu práce 

ÚPSVR 15.02.12 17.04.12 5 870 000,00 27120230117 2.3.2012 5 827 675,83 

 celkom         23 840 152,23     5 827 675,83 

Zdroj: RO 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2012, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 8 „Stav 

implementácie národných projektov“, resp. čiastočne v závere kapitoly 2.1.7. „Príspevok k Lisabonskému 

procesu/stratégii Európa 2020.“ 

 

Dopytovo-orientované projekty 

 

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil v priebehu roku 2012 dve výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok:  

 

• OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02,   

• OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01.  

 

 

1. Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 

 

Alokácia 4 737 322 EUR EUR, termín na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok od 

27.12.2012 do 31.10.2013. 

 

Výzva bola vyhlásená ako priebeţná, s nasledovnými termínmi uzavretia jednotlivých kôl: 

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 28.02.2013. 

Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 31.05.2013. 

Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 31.10.2013. 
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Pre ţiadateľov, ktorí sú povinní postupovať podľa schémy DM č. 1/2010, je posledný termín predloţenia 

ţiadosti o NFP 31.decembra 2013. Do tohto dátumu musí byť podaná ţiadosť o NFP, ako aj rozhodnuté o 

poskytnutí pomoci, preto by títo ţiadatelia mali predloţiť svoje ţiadosti najneskôr v II. kole výzvy.   

 

Minimálna výška pomoci bola stanovená na 10 000,- EUR, maximálna výška pomoci 250 000,- EUR alebo 

200 000,- EUR pre ţiadateľa, ktorý postupuje podľa Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej 

inklúzie. Limity pomoci sú stanovené na jeden projekt. 

Minimálna dĺţka realizácie aktivít projektov bola vo výzve stanovená na 12 mesiacov, maximálna dĺţka na 

24 mesiacov, pričom prijímatelia sú v súlade s výzvou povinní ukončiť realizáciu aktivít projektov 

najneskôr do 30. 09. 2015.  

 

Špecifické ciele výzvy (posilnenie schopnosti cieľovej skupiny - mladí dospelí, plnoleté fyzické osoby, 

resp. deti osamostatniť sa; integrácia  cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce; zlepšenie sociálnej 

situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti 

za riešenie svojej situácie; zvýšenie efektívnosti sluţieb, rozvoja profesionalizácia vybraných zariadení 

sociálnych sluţieb; obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický 

alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom rodinnom prostredí) majú byť 

naplnené prostredníctvom oprávnených činností spadajúcich pod rámcové aktivity:  

• 2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity sluţieb starostlivosti (sociálnych sluţieb a 

opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a 

marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti; 

• 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci 

miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. 

 

Pre rámcovú aktivitu 2.1.1 bolo vo výzve zadefinovaných päť skupín oprávnených činností, pričom pre 

jednotlivé skupiny boli zvlášť zadefinovaní oprávnení ţiadatelia a oprávnené cieľové skupiny. Štvrtá 

skupina oprávnených činností nadväzuje svojim zameraním a zadefinovanou oprávnenosťou ţiadateľov na 

NP Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb. 

 

Do špecifík výzvy boli (v nadväznosti na oprávnené činnosti) zapracované okrem iného aj kvalifikačné 

poţiadavky a náplň práce rómskeho zdravotného osvetára.  

 

2. Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01 

 

Alokácia: 5 706 481 EUR EUR, Termín na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok: od 

28.09. 2012 do: 31.10.2013. 

 

Výzva bola vyhlásená ako priebeţná, s nasledovnými termínmi uzavretia jednotlivých kôl: 

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 27. 11. 2012. 

Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 31. 12. 2012. 

Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 30. 08. 2013. 

Termín uzavretia IV. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 31. 10. 2013. 

V prvých troch kolách výzvy, sú oprávnenými ţiadateľmi len tí ţiadatelia, ktorých ţiadosť tvorí súčasť 

schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu a tí ţiadatelia, ktorí sú uvedení ako partneri v 

schválených ţiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu. 

Vo štvrtom kole výzvy sú oprávnenými ţiadateľmi všetci ţiadatelia zadefinovaní vo výzve, teda aj tí, 

ktorých ţiadosť netvorí súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu. Ţiadosti, ktoré tvoria 

súčasť schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu budú v poslednom kole výzvy (po splnení 

podmienok kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia), schvaľované prednostne. 

Minimálna výška pomoci bola stanovená na 10 000,- EUR, maximálna výška pomoci 120 000,- EUR 

Limity pomoci sú stanovené na jeden projekt. Minimálna dĺţka realizácie aktivít projektov bola vo výzve 

stanovená na 12 mesiacov, maximálna dĺţka na 24 mesiacov.  

 

Špecifickým cieľom výzvy je vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie zamestnania pre pribliţne 400 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov marginalizovných komunít. Tento cieľ má byť 

dosiahnutý prostredníctvom oprávnených činností spadajúcich pod Rámcovú aktivitu 2.2.2 Podpora tvorby 
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nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny 

pre túto rámcovú aktivitu). Vo výzve bola stanovená hlavná činnosť (záväzná pre realizáciu projektu) - 

vytvorenie pracovných miest pre osoby cieľovej skupiny u prijímateľa a podporné činnosti – profesijne 

zamerané školenia pre zamestnancov prijatých na pracovné miesto a tútorstvo. Vzhľadom na cieľ výzvy, 

bola v jej špecifikách stanovená podmienka udrţateľnosti projektu. Prijímatelia sú povinní udrţať vytvorené 

pracovné miesta rovnakú dobu, na akú im bola na tieto miesta poskytnutá podpora z OP ZaSI. V opačnom 

prípade budú povinní vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok v pomernej časti poskytovateľovi. V 

špecifikách výzvy boli taktieţ podrobnejšie zadefinované pravidlá posudzovania oprávnenosti výdavkov. 

 

Prvé kolo výzvy (uzatvorené k 27.11.2012):  

v súlade so správou z kontroly formálnej správnosti ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (č. z. 

A/2012/016817, č. s. A/2012/01753) bola kontrola formálnej správnosti vykonaná v termíne 7.12. 2012 aţ 

17.12. 2012. Doručené boli 4 ţiadosti o nenávratný finančný príspevok, v celkovej poţadovanej výške NFP 

468 634,98 EUR. Podmienky kontroly formálnej správnosti splnila jedna ţiadosť.   

 

Druhé kolo výzvy (uzatvorené k 31. 12. 2012):  

v súlade so správou z kontroly formálnej správnosti ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (č. z. 

A/2013/001293, č. s. A/2013/01279) bola kontrola formálnej správnosti vykonaná v termíne 16.01. 2013 aţ 

28.1. 2013. Doručená bola 1 ţiadosť o nenávratný finančný príspevok v celkovej poţadovanej výške NFP 

76 429,70 EUR. Ţiadosť splnila podmienky kontroly formálnej správnosti.  

 

Začiatkom roku 2013 zasadala výberová komisia a odporučila schváliť  v rámci 1. kola jednu ţiadosť o NFP 

vo výške NFP 119 995,43 EUR, v rámci 2.kola jednu ţiadosť o NFP vo výške NFP 68 288,47 EUR.  

 

V roku 2012 boli v rámci tejto prioritnej osi uzatvorené nasledovné výzvy na predkladanie ţiadostí o 

nenávratný finančný príspevok (vyhlásené v roku 2011 a v roku 2010): 

• OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01, 

• OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02. 

 

1. Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2011/2.1/01 

 

Dátum uzavretia výzvy bol 29. 02. 2012. V súlade so správou o vyhodnotení výzvy, ktorá je zverejnená na 

www.fsr.gov.sk  bolo doručených 21 ţiadostí o nenávratný finančný príspevok. Schválených bolo 9 

ţiadostí, v celkovej sume schváleného NFP 729 000,04 EUR. Kontrola formálnej správnosti bola vykonaná 

v termíne 09.03.2012 - 04.05.2012, odborné hodnotenie prebehlo v termíne 18.05.2012 - 02.08.2012. Tri 

ţiadosti o NFP nesplnili kritériá kontroly formálnej správnosti. Z 18 ţiadostí o NFP, ktoré postúpili do 

procesu odborného hodnotenia, 9 ţiadostí splnilo jeho podmienky. Výberová komisia navrhla na schválenie 

všetkých 9 ţiadostí o NFP (dňa 30. 8. 2012). V súčasnosti nie je ukončený proces konania o ţiadosti. 

 

2. Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2010/2.1/02 

 

Výzva bola vyhlásená ako priebeţná s dátumom uzavretia najneskôr 30. 12. 2011 a pôvodným dátumom pre 

uzavretie prvého kola 31. 12. 2010. Na základe ţiadosti FSR o pozastavenie výzvy a o zmenu podmienok 

poskytnutia pomoci, bol dátum uzávierky prvého kola posunutý na 31. 01. 2011 a dátum uzavretia výzvy na 

31. 01. 2012. Daná výzva OP ZaSI – FSR - 2010/2.1/02 mala štyri kolá schvaľovania ţiadostí o NFP 

s nasledovnými posudzovanými časovými obdobiami: 

I. kolo schvaľovania ţiadostí o NFP   -  11. 11. 2010 – 31. 01. 2011 

II. kolo schvaľovania ţiadostí o NFP   -  01. 02. 2011 – 28. 02. 2011  

III. kolo schvaľovania ţiadostí o NFP   -  01. 03. 2011 – 31. 05. 2011 

IV. kolo schvaľovania ţiadostí o NFP   -  01. 06. 2011 – 31. 01. 2012 

V súlade so správou o vyhodnotení výzvy, ktorá je zverejnená na www.fsr.gov.sk, kontrola formálnej 

správnosti ţiadostí o nenávratný finančný príspevok doručených v rámci 4. kola výzvy prebehla 13. 2. 2012 

- 14. 03. 2012. Vo štvrtom kole výzvy bolo prijatých 53 ţiadostí o NFP, kritériá formálnej správnosti 

nesplnilo 17 ţiadostí. Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP prebiehalo 16. 04. 2012 - 16. 05. 2012. 
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Podmienky odborného hodnotenia splnilo 14 ţiadostí. Výberová komisia dňa 13. 06. 2012 navrhla na 

schválenie 14 ţiadostí o NFP v celkovej výške schváleného NFP 651 590,87 EUR. 

 

Príklady dobrej praxe  

V rámci príkladov dobrej praxe, môţeme poukázať na 2 projekty:  

 

„Nástroje podpory zosúladenia rodinného a pracovného ţivota“ prijímateľa Občianske zdruţenie na 

ochranu matky a nenarodeného dieťaťa, ktorý sa realizoval v meste Banská Štiavnica. Cieľom projektu bola 

podpora rovnakého prístupu pri integrácii na trh práce pre rodičov a osôb s rodinnými povinnosťami 

pomocou poradenských činností, získanie nových špeciálnych, prenosných a odborných spôsobilostí. 

Bliţšie informácie o projekte sú uvedené v prílohe č. 9 „Príklady dobrej praxe“. 

 

„Košice - Dţungľa“ prijímateľa Mestská časť Košice - Dţungľa, ktorý sa realizoval v meste Košice. 

Cieľom projektu bolo zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, naučiť ich samostatnosti, zodpovednosti, 

prispieť k zvýšeniu úrovne ich osobnej hygieny a zdravotného stavu. U deti podporiť zlepšenie dochádzky 

do školy a zmysluplné vyuţívanie ich voľného času. Príslušníkom MRK pomôcť pri osvojení si návykov a 

zručnosti na vedenie domácností a zlepšenie výţivy členov domácností. Bliţšie informácie o projekte sú 

uvedené v prílohe č. 9 „Príklady dobrej praxe“. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 3.2/4: Prioritná os 2: Plnenie fyzických ukazovateľov zazmluvnených projektov k 31.12.2012  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet podporených  

projektov 1* (počet, 

výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 1 28 219 

575 / 

332  
N/A N/A N/A 332 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 280 N/A N/A 1 280 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

realizovaných 

projektov (počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 122 219 150 239 255 265 340 314    340 314 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 496 700 N/A N/A 496 700 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet oblastí výkonu so 

zavedeným  systémom 

prehlbovania kvalifikácie 

(počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A 5 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 

lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie,  

vytvorených za účelom 

rozvoja marginalizovaných 

komunít (počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 29 30 N/A N/A N/A 30 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36 N/A N/A 36 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet podporovaných osôb 

cieľovej skupiny (počet, 

výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 483 9570 11 194 N/A N/A N/A 11 194 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 145 N/A N/A 26 145 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet zamestnancov 

v jednotlivých  oblastiach 

výkonov, ktorí absolvovali 

projekty ďalšieho 

vzdelávania zamerané na 

zvýšenie kvality sociálnych 

sluţieb a SPO a SK a iných 

opatrení  sociálnej inklúzie 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 635 N/A N/A 3 635 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet lokálnych 

partnerstiev sociálnej 

inklúzie fungujúcich 1 rok 

po skončení projektu 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 N/A N/A 30 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet úspešne 

umiestnených osôb (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 145 N/A N/A N/A 145 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 33 200 N/A N/A 33 200 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 

pracovných miest (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 178 257 1201 1 217 N/A N/A N/A 1 217 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 805 N/A N/A 1 805 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

              

Počet zamestnávateľov, 

ktorí vytvorili podmienky 

pre rodinne orientované 

zamestnanie (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 N/A N/A 200 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti (%, 

dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
8,3 6,7 6,5 9,3 9,2 9,4  N/A N/A N/A 9,4 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 N/A N/A 9,2 

Východisko 10,2* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,2* 

            

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti – muţi 

(%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
7,5 5,8 5,9 9,0 9,4 9,3  N/A N/A N/A 9,3 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,7 N/A N/A 8,7 

Východisko 9,4* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4* 

            

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti – ţeny (%, 

dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
9,4 7,7 7,4 9,6 9,0 9,5  N/A N/A N/A 9,5 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,8 N/A N/A 9,8 

Východisko 11,2* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,2* 

            

Miera rizika chudoby (%, 

dopad)*** 

Dosiahnutý 

výsledok 
10,5 10,9 11 12 13,0 N/A N/A N/A N/A 13,0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 N/A N/A 9,2 

Východisko 12,2* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,2* 

            

Miera rizika chudoby – 

muţi (%, dopad)*** 

Dosiahnutý 

výsledok 
9,8 10,1 10,1 11,7 12,8 N/A N/A N/A N/A 12,8 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,1 N/A N/A 9,1 

Východisko 12,3* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,3* 

            

Miera rizika chudoby – 

ţeny (%, dopad)*** 

Dosiahnutý 

výsledok 
11,2 11,5 11,8 12,2 13,1 N/A N/A N/A N/A 13,1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4 N/A N/A 9,4 

Východisko 12,1* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,1* 

            

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na trh 

práce 6*  (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A N/A 15,61  0,07 N/A N/A N/A 0,07 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19,2 N/A N/A 19,2 

Východisko 24* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24* 

            

Rodový mzdový rozdiel ** 

v neupravenej forme (%, 

dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
23,6 20,9 21,9 19,6 20,5 N/A N/A N/A N/A N/A 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 N/A N/A 22 

Východisko 25,8* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25,8* 

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy, EUROSTAT, ÚPSVR 

1* podľa poţiadavky EK  „počet zazmluvnených  projektov (bez mimoriadne ukončených)“  /v zmysle vymedzenia v OP ZaSI, 

„počet projektov, ktoré boli úspešne ukončené“ 

**Zdroj: štatistické zisťovanie ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty Trexima s.r.o 

***Zdroj: UDB EU SILC 2005-2009, ŠÚ SR     

* Hodnota ukotvená v roku 2006           

 

Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v bode 4.5 „Hodnoty ukazovateľov za 

ukončené projekty“.  Príloha 7 uvádza cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv. 

 

Do projektov zameraných na podporu sociálnej inklúzie bolo do roku 2012 zaradených viac ako 340 tisíc 

osôb cieľových skupín. Táto hodnota predstavuje 33%-né medziročné zvýšenie nameranej hodnoty 

ukazovateľa vplyvom realizácie projektov sociálnej práce opatrenia 2.1. Súčasná nameraná hodnota tvorí 
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69%-né plnenie cieľa prioritnej osi v rámci merateľného ukazovateľa a súčet projektových cieľových 

hodnôt prezrádza sklon k viac ako 86%-nému naplneniu. 

 

Merateľný ukazovateľ „počet oblastí výkonu so zavedeným systémom prehlbovania kvalifikácie“ 

doposiaľ nebol zazmluvnený do ţiadneho z realizovaných projektov, preto nie je moţné monitorovať 

ţiadny fyzický pokrok. 

 

Do konca roku 2012 bolo v rámci prioritnej osi vytvorených 30 partnerstiev sociálnej inklúzie, čo je 

medziročný nárast o 3%. Táto hodnota tvorí v súčasnosti viac ako 80%-né naplnenie merateľného 

ukazovateľa a do roku 2015 je moţné očakávať naplnenie cieľovej hodnoty ukazovateľa na úrovni prioritnej 

osi. 

 

Do vzdelávacích aktivít v rámci projektov podpory sociálnej inklúzie bolo zaradených viac ako 11 tisíc 

osôb cieľovej skupiny do roku 2012. Medziročný nárast počtu podporovaných osôb bol na úrovni 17%. 

Do konca programového obdobia by mala hodnota merateľného ukazovateľa vzrásť o pribliţne 10%. 

 

V rámci merateľného ukazovateľa „Počet zamestnancov v jednotlivých  oblastiach výkonov, ktorí 

absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality sociálnych sluţieb a SPO 

a SK a iných opatrení sociálnej inklúzie“ nebol zaznamenaný ţiadny fyzický pokrok. Napriek uvedenému 

je moţné očakávať v budúcnosti pozitívny posun v tejto oblasti a ku koncu programového obdobia 

zaznamenať plnenie okolo 30%.  

 

Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po skončení projektu je ku koncu 

roka 2012 stále nulový. Jedná sa o dopadový merateľný ukazovateľ na úrovni projektu, to znamená, 

ţe ţiadny z projektov, ktoré majú zazmluvnený tento ukazovateľ nie je moţné ešte vykazovať. Do budúcna 

sa predpokladá naplnenie tohto merateľného ukazovateľa.  

 

Do konca roka 2012 bolo úspešne umiestnených 145 osôb v rámci projektov zameraných na podporu 

sociálnej inklúzie. Tento pokrok je prvý, ktorý bolo moţné zaznamenať v tejto oblasti. Do konca 

programového obdobia sa dá predpokladať 44%-né plnenie merateľného ukazovateľa na základe súčtu 

cieľových hodnôt jednotlivých projektov. 

 

Jedným z výsledkov projektov podporujúcich sociálnu inklúziu bolo vytvorenie nových pracovných 

miest. Do konca roku 2012 bolo spolu vytvorených viac ako 1200 pracovných miest, čo je pribliţne 1%-ný 

nárast oproti minulému roku. Súčasné plnenie merateľného ukazovateľa je na úrovni 67% z cieľa na 

prioritnej osi 2. Do budúcna moţno očakávať dosiahnutie cieľovej hodnoty na úrovni 91%. 

 

Merateľný ukazovateľ „počet zamestnávateľov, ktorí vytvorili podmienky pre rodinne orientované 

zamestnanie“ doposiaľ nebol zazmluvnený do ţiadneho z realizovaných projektov, preto nie je moţné 

monitorovať ţiadny fyzický pokrok.  

 

Tabuľka č. 3.2/5: Cieľové hodnoty ukazovateľov s väzbou na globálny cieľ stanovené prijímateľmi na 

základe zmlúv uzatvorených k 31.12.2012  (os 2) 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovate
ľa 

Merná 
jednotk

a 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 
uzatvorený
ch zmlúv 

Hodnota 
ukazovate

ľa k  
31. 12. 
2012 

 
Cieľová 
hodnot

a  

Koment
ár: 

Súčasn
é 

naplnen
ie 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do realizovaných výstup počet 426 946 340 314 496 700 69% 

Počet oblastí výkonu so zavedeným  systémom prehlbovania kvalifikácie  výstup počet   -                                -       5 0% 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie,  
vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít  

výstup počet 33 30 36 83% 

Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny  výstup počet 15 108 11 194 26 145 43% 

Počet zamestnancov v jednotlivých  oblastiach výkonov, ktorí 
absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality 
sociálnych sluţieb a SPO a SK a iných opatrení  sociálnej inklúzie  

výsledok počet 969  -       3 635 0% 

Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po 
skončení projektu  

výsledok počet 34  -       30 0% 

Počet úspešne umiestnených osôb  výsledok počet 14 578 145 33 200 0% 



 
VS OP ZaSI 2012, verzia 19.9.2013 

 

93 

 

Počet vytvorených pracovných miest  výsledok počet 1 646 1 217 1 805 67% 

Počet zamestnávateľov, ktorí vytvorili podmienky pre rodinne 
orientované zamestnanie  

výsledok počet  -        -       200 0% 

Zdroj: RO,  ITMS, monitorovacie správy        

 

FSR prispel implementáciou dopytovo orientovaných projektov (a tieţ realizáciou národného projektu 

Terénna sociálna práca v obciach) k tvorbe nových pracovných miest napriek tomu, ţe tieto ukazovatele nie 

sú v rámci výziev, zameraných na výkon TSP sledované. V súčasnosti sa vykonáva na FSR analýza, na 

základe ktorej bude moţné identifikovať, aký príspevok priniesli výzvy OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01, OP 

ZaSI – FSR – 2007/2.1/02, OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 k tvorbe nových 

pracovných miest.  

FSR plánoval prostredníctvom výzvy, zameranej na podporu lokálnych stratégií komplexného prístupu OP 

ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 podporiť vytvorenie cca 400 pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie a občanov marginalizovaných komunít. Vzhľadom na veľmi nízky záujem o túto výzvu zo 

strany ţiadateľov sa zatiaľ tento cieľ javí ako neprimerane ambiciózny. Úspech naplnenia tohto cieľa závisí 

od posledného kola výzvy, do ktorého sa môţu zapojiť aj ţiadatelia mimo lokálnych stratégií komplexného 

prístupu. 

 

FSR predpokladá prostredníctvom výziev, vyhlásených v roku 2013, prispieť najmä k napĺňaniu 

ukazovateľov „Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach výkonov, ktorí absolvovali programy 

ďalšieho vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality sociálnych sluţieb a SPO a SK a iných opatrení 

sociálnej inklúzie“ a „Počet novovytvorených pracovných miest“. 

 

 

3.2.1.2. Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 2 

 

Čerpanie prostriedkov v prioritnej osi 2 k 31.12.2012 je uvedené v tabuľke č. 3.2/6. 

 

Tabuľka č. 3.2/6: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2012 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               

za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012  
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Opatrenie 2.1 71 471 000,00 5 129 674,58 7,18 18 660 630,78 26,11 

Opatrenie 2.2 57 724 000,00 3 988 317,02 6,91 10 811 683,49 18,73 

Opatrenie 2.3 58 605 000,00 2 466 414,07 4,21 6 771 658,50 11,55 

Prioritná os 2 187 800 000,00 11 584 405,67 6,17 36 243 972,77 19,30 

Zdroj: CO 

 

V rámci prioritnej osi 2 sa zvýšilo čerpanie oproti roku 2011 o 16 mil. EUR (za EÚ zdroje), čo predstavuje 

8,6 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

Čerpanie finančných prostriedkov zaznamenalo nárast oproti predchádzajúcim rokom ale aj tak bude musieť 

byť v nasledujúcich rokoch zvýšené aby bol celkový záväzok do konca roku 2015 vyčerpaný. 

 

V rámci prioritnej osi č. 2 je povolené aj kríţové financovanie. Limit pre prioritnú os 2 na kapitálové 

výdavky je 15 % (33,1 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2012 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 418,5  tis. eur čo tvorí 1,2 % z limitu na prioritnú os 

č.2. 

 

V priebehu roku 2012 neboli v platbách v rámci prioritnej osi 2 nárokované prostriedky kríţového 

financovania. 

 

3.2.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

 

Pomoc podľa cieľových skupín pre programy ESF 
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Tabuľka č. 3.2/7: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 2 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok: 2012 

Prichádzajúci účastníci 
projektu 

Odchádzajúci účastníci 
projektu 

Účastníci pokračujúci z 
predchádzajúceho roku 

Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 89 011,00 46 863,00 32 627,00 18 604,00 67 891,00 38 506,00 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 5 373,00 2 950,00 3 862,00 2 487,00 4 860,00 2 499,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 376,00 123,00 175,00 85,00 499,00 153,00 

Nezamestnaní 63 390,00 33 000,00 15 846,00 8 032,00 34 603,00 19 479,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 56 895,00 29 686,00 12 409,00 5 962,00 27 602,00 15 000,00 

Neaktívne osoby 20 248,00 10 913,00 12 919,00 8085,00 28 393,00 16 662,00 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 5 666,00 3 522,00 2 865,00 1 658,00 4 766,00 2 530,00 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15-24 rokov) 18 586,00 10 639,00 5 721,00 3 256,00 13 075,00 6 962,00 

Staršie osoby (55-64 rokov) 9 140,00 5 196,00 3 079,00 2 062,00 9 070,00 5 483,00 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 40,00 11,00 129,00 61,00 159,00 73,00 

Menšiny 74 912,00 40 228,00 20 351,00 10 824,00 52 909,00 29 077,00 

Zdravotne postihnutí 3 823,00 1 915,00 946,00 402,00 3 068,00 1 411,00 

Iné znevýhodnené osoby 6 858,00 3 373,00 5 209,00 2 580,00 12 132,00 6 237,00 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 
2) 

74 056,00 37 994,00 17 672,00 9 403,00 47 414,00 26 114,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 5 574,00 3 519,00 3 171,00 2 169,00 4 158,00 2 332,00 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 365,00 218,00 207,00 156,00 255,00 179,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 878,00 706,00 916,00 753,00 550,00 447,00 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Z pohľadu cieľa prioritnej osi č. 2 sú aktivity osi zamerané na riešenie sociálnej exklúzie prostredníctvom 

tvorby pracovných miest, zvyšovania udrţateľnosti existujúcich pracovných miest a zvyšovania dostupnosti 

sluţieb starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením. V štruktúre účastníkov podľa postavenia na 

trhu práce ide predovšetkým o cieľové skupiny z radov nezamestnaných, s vysokým podielom dlhodobo 

nezamestnaných (89,75% medzi novo-prichádzajúcimi). Zastúpenie ţien je v cieľovej skupine 

prichádzajúcich  52,65%, teda má v porovnaní so skupinou odchádzajúcich a pokračujúcich klesajúcu 

tendenciu. 

  

Vzhľadom ku zameraniu cieľa prioritnej osi č. 2 je špecifické predovšetkým rozdelenie účastníkov podľa 

skupín zraniteľnosti. V členení účastníkov podľa skupín zraniteľnosti sú oproti ostaným prioritným osiam 

výrazne vyššie hodnoty pri účastníkoch zo skupiny menšín, s podielom 84,16% (85,84% s skupine 

prichádzajúcich ţien) na celkovom počte za OP ZaSI. V porovnaní s rokom 2011 je zastúpenie menšín 

v cieľovej skupine niţšie. 

 

Najmä vo výzvach vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja boli podporené práve opatrenia orientované na 

zlepšenie rovnosti príleţitostí takých znevýhodnených skupín, akými sú zdravotne postihnuté osoby, 

migranti, marginalizované rómske komunity, občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody, 

nezamestnaní bez vzdelania, bezdomovci ako aj iné znevýhodnené skupiny účastníkov. 

 

Sumár: 

Spomedzi 1504 predloţených ŢoNFP bolo v rámci prioritnej osi 2 schválených 666, čo predstavuje 44%.  

Z nich bolo 575 projektov (86%) zazmluvnených (po odpočítaní mimoriadne ukončených projektov). 

K 31.12.2012 bolo 332 (58%) zo zazmluvnených projektov riadne ukončených, s čerpaním NFP v sume  

21 039 768,72 EUR. Prioritná os 2 tým vykazuje najvyššie percento zazmluvnenosti a najvyššie percento 

riadne ukončených projektov. 
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V roku 2012 zverejnil Rozvojový program OSN „posúdenia vplyvu: Majú Rómovia v SK prínos z ESF?“ 

(http://issuu.com/undp_in_europe_cis/docs/esf). V rámci odporúčaní uvedený dokument uvádza potrebu 

zjednodušenia pravidiel, úpravu spôsobu monitorovania pre poskytovanie zmysluplných dát, aktívnu účasť 

rómskych komunít na celom projektovom cykle, ako aj na cykle monitorovania a hodnotenia. Uvedené 

odporúčania sú zohľadňované pri príprave znení výziev a vyzvaní na NP v procese ich pripomienkovania 

koordinátorom pre HP MRK. 

 

Ďalej v roku 2012 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Odbor koordinácie HP MRK,  

nechal vypracovať Strategické hodnotenie HP MRK (http://www.minv.sk/?hodnotenie_MRK), ktorého 

odporúčania pre nasledujúce programové obdobie 2014-2020 sú v skrátenej forme nasledujúce: 

Odporúčania pre oblasť monitorovania: 

- jasné definovanie cieľov intervencií na podporu MRK; ciele musia jednoznačne odráţať potreby cieľovej 

skupiny a zároveň špecifikovať oblasti podpory na dosiahnutie pozitívnych zmien;   

- medzi potrebami cieľovej skupiny, stanovenými cieľmi, podporovanými intervenciami a očakávanými 

prínosmi pre cieľovú skupinu musia existovať logické väzby; 

- pre dostatočnú špecifikáciu cieľov. K tomuto je potrebné získať aktuálne informácie o sociálno-

ekonomickej situácii cieľovej skupiny;  

- súbor ukazovateľov bude v programovom období 2014-2020 orientovaný na výsledky; 

- vyţaduje to kvalitný systém monitorovania. 

 

Odporúčania pre oblasť hodnotenia 

- bude potrebné jasne definovať účel, predmet a predpokladanú metodológiu hodnotenia v kontexte 

programového cyklu. Plánované hodnotenia by mali odráţať informačné potreby v jednotlivých fázach 

implementácie; 

- hlavnou zmenou oproti dnešnému systému hodnotenia intervencií ŠF bude povinnosť členských štátov 

vykonať hodnotenie dopadov kaţdej prioritnej osi minimálne raz v priebehu programového obdobia a 

bude potrebné posúdiť čistý prínos intervencií k dosiahnutiu cieľov, čo má byť zohľadnené uţ vo fáze 

programovania 

 

Uvedené odporúčania sú zohľadňované pri príprave znení výziev a vyzvaní na NP v procese ich 

pripomienkovania koordinátorom pre HP MRK. 

 

3.2.2. Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Uvedené v kapitole „Prehľad realizácie operačného programu“ časti 2.3 „Závažné problémy, ktoré sa 

vyskytli  a opatrenia prijaté na ich odstránenie“. 

 

3.3.  Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít BSK 

 

Prioritná os 3 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

Opatrenie 3.1 „Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľov na 

vzdelanostnú spoločnosť“. Opatrenie je zamerané na riešenie problémov BSK na trhu práce a to najmä 

tvorbou vhodných podmienok na udrţanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti zamestnancov 

a zamestnávateľov. 

Opatrenie 3.2 „Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života 

v BSK“. Zameraním tohto opatrenia je riešenie problémov v BSK na trhu práce so zámerom podporovať 

podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný 

ţivot, podporovať integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym faktorom (strate bývania, odkázanosti 

na sluţby sociálnej starostlivosti). 

Opatrenie 3.3 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK“. Zameraním tohto 

opatrenia je najmä riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy v BSK. 

 

Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a prostredníctvom 

oboch SORO cez dopytovo – orientované projekty. 

 

http://issuu.com/undp_in_europe_cis/docs/esf
http://www.minv.sk/?hodnotenie_MRK


 
VS OP ZaSI 2012, verzia 19.9.2013 

 

96 

 

3.3.1.  Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Táto časť správy obsahuje prehľad a analýzu dosiahnutých výsledkov za prioritnú os 3 na úrovni opatrení.  

 

3.3.1.1.  Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Tabuľka č. 3.3./0 Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 3 od 01.01.2012 do 

31.12.2012 

Opatrenie 
Typ 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
ţiadostí o 
NFP 

Alokácia FP na 
výzvu (NFP) v 
EUR 

3.2 NP 15.2.2012 17.4.2012 1 130 000,00 

3.2 NP 12.12.2012 28.2.2013 524 092,37 

3.2 NP 17.12.2012 2.5.2013 8 912,00 

3.3 NP 12.3.2012 11.5.2012 72744,2 

Celkom za prioritu 1 735 748,57  

Zdroj: RO 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 3 od začiatku implementácie programu k 31.12.2012 je 

uvedený v tabuľke č. 3.3/1. 

 

Tabuľka č. 3.3/1: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 OP ZaSI k 31.12.2012 

Výzva 
 Počet výziev 

DOP/vyzvaní NP 
Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet 
zazmluv. - 

MU 

Počet 
riadne 

ukončených 

Počet 
MU 

Opatrenie 3.1 Podpora rastu 
zamestnanosti a zlepšenia 
zamestnateľnosti s osobitným 
zreteľom na vzdelanostnú 
spoločnosť 

 2/7 95 33 33 28 14 5 

Opatrenie 3.2 Podpora sociálnej 
inklúzie, rodovej rovnosti a 
zosúladenie pracovného a 
rodinného ţivota v 
bratislavskom smosprávnom 
kraji 

 4/10 37 13 13 12 4 1 

Opatrenie 3.3 Budovanie 
kapacít a zlepšenie kvality 
verejnej správy v bratislavskom 
samosprávnom kraji 

 0/20 26 25 25 12 1 13 

Opatrenie 3.4 Technická pomoc 
pre BSK  

(1) 15 15 15 15 12 0 

Prioritní os 3  6/37 173 86 86 67 31 19 

Finančné vyčíslenie v EUR       

Výzva 

Alokácia FP na 
výzvu v EUR 

(ŠF +ŠR) 

Výška 
ţiadaného NFP 

Výška 
schváleného 

NFP  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
EU+ŠR 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
EU+ŠR - 

zazmluvnené 
na MU 

Čerpané 
NFP riadne 
ukončených 

Čerpané 
EU+ŠR 

MU 

Opatrenie 3.1 Podpora rastu 
zamestnanosti a zlepšenia 
zamestnateľnosti s osobitným 
zreteľom na vzdelanostnú 
spoločnosť 

10 463 640,10 18 028 731,44 9 215 042,94 9 098 381,85 8 649 141,34 1 067 077,41 65 974,45 

Opatrenie 3.2 Podpora sociálnej 
inklúzie, rodovej rovnosti a 
zosúladenie pracovného a 
rodinného ţivota v bratislavskom 
smosprávnom kraji 

8 405 298,15 9 852 011,77 7 297 874,95 6 983 661,65 5 873 709,33 311 798,34 0,00 

Opatrenie 3.3 Budovanie kapacít 
a zlepšenie kvality verejnej 
správy v bratislavskom 
samosprávnom kraji 

3 292 213,38 4 378 948,27 4 179 083,77 3 620 617,23 2 345 326,72 275 485,27 270 966,56 

Opatrenie 3.4 Technická pomoc 
pre BSK  

0,00 830 095,67 802 722,10 772 722,09 772 722,09 495 126,74 0,00 

Prioritní os 3 22 161 151,63 33 089 787,15 21 494 723,76 20 475 382,82 17 640 899,48 2 149 487,76 336 941,01 

Zdroj: ITMS (odrátané projekty s následníkom, MU = mimoriadne ukončené) 
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Zhodnotenie za rok 2012 

 

Prehľad vyhlásených výziev a vyzvaní v roku 2012 v rozdelení na NP a DOP je uvedený v tabuľke č. 3.3/2. 

 

Tabuľka č. 3.3/2: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní prioritnej osi 3 od 01.01.2012 - 31.12.2012 v 

rozdelení na NP a DOP 
Výzva počet výziev / 

vyzvaní 
počet prijatých 
ŢoNFP 

počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Počet 
riadne 
/mimoriadne 
ukončených 

OP ZaSI NP 2012/3.2/01 - Podpora občanov ohrozených a 
dotknutých hromadným  

  1 1 1 1   

OP ZaSI NP 2012/3.2/03 - Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostliv  

  1         

OP ZaSI NP 2012/3.2/02 - Podpora prevencie a eliminácie 
násilia páchaného na ţenách – pilotný projekt 

            

OP ZaSI NP 2012/3.3/01 - Sociálna ekonomika - BSK    1 1 1 1   

DOP       

NP 4 4 2 2 2  

       Finančné vyčíslenie v EUR 
Výzva alokovaná 

suma na výzvy 
/ vyzvania 

Výška 
ţiadaného 
NFP 

Výška 
schváleného 
NFP  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
EU+ŠR 

Dátum 
vyhlásenia 
vyzvania 

Dátum 
ukončenia 
vyzvania 

OP ZaSI NP 2012/3.2/01 - Podpora občanov ohrozených a 
dotknutých hromadným  

1 130 000,00 1 109 952,32 1 109 952,32 1 109 952,32 15.02.12 17.04.12 

OP ZaSI NP 2012/3.2/03 - Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostliv  

524 092,37 524 092,37     12.12.12 28.02.13 

OP ZaSI NP 2012/3.2/02 - Podpora prevencie a eliminácie 
násilia páchaného na ţenách – pilotný projekt 

8 912,00       17.12.12 02.05.13 

OP ZaSI NP 2012/3.3/01 - Sociálna ekonomika - BSK   72744,20 72 744,20 72 744,20 72 744,20 12.03.12 11.05.12 

DOP           

NP 1 735 748,57 1 706 788,89 1 182 696,52 1 182 696,52   

Zdroj: ITMS, RO 

 

V roku 2012 nebola v rámci prioritnej osi 3 vyhlásená ţiadna výzva na dopytovo-orientované projekty. 

 

V roku 2012 boli vyhlásené 4 písomné vyzvania na národné projekty v celkovej sume 1 735 748,57 

EUR. V rámci nich boli zazmluvnené 2 projekty v celkovej sume 1 182 696,52 EUR.  

Zároveň boli v roku 2012 zazmluvnené tri projekty z vyzvaní z roku 2011, v celkovej sume 312 421,89 

EUR. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 42 a 42a. 

 

Tabuľka č. 3.3/3: Prehľad národných projektov v prioritnej osi 3 zazmluvnených v roku 2012 (v rámci 

vyzvaní vyhlásených v roku 2012) 

Kód Názov 
Prijímat

eľ 

Dátum 
vyhlásen

ia 

Dátum 
ukonče

nia 

Alokovaný 
finančný 

objem 

Kód 
projektu  

Dátum 
zazmluvne

nia 

Zazmluvnen
ý NFP 

OP ZaSI NP 2012/3.2/01 Podpora občanov ohrozených a 
dotknutých hromadným 
prepúšťaním pri ich uplatnení sa 
na trhu práce 

ÚPSVR 15.02.12 17.04.12 1 130 000,00 27130230013 2.3.2012 1 109 952,32 

OP ZaSI NP 2012/3.2/02 Podpora prevencie a eliminácie 
násilia páchaného na ţenách – 
pilotný projekt 

MPSVR 
SR 

17.12.12 02.05.13 8 912,00    

OP ZaSI NP 2012/3.2/03 Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti 

ÚPSVR 12.12.12 28.02.13 524 092,37       

OP ZaSI NP 2012/3.3/01 Sociálna ekonomika - podpora 
inkluzívneho rastu 

MPSVR 
SR 

12.03.12 11.05.12 72 744,20 27130330026 2.4.2012 72 744,20 

 celkom         1 735 748,57     1 182 696,52 

 

Tabuľka č. 3.3/4: Prehľad národných projektov v prioritnej osi 3 zazmluvnených v roku 2012 (v rámci 

vyzvaní vyhlásených v roku 2011) 

Kód Názov 
Prijímat

eľ 

Dátum 
vyhlásen

ia 

Dátum 
ukonče

nia 

Alokovaný 
finančný 

objem 
Kód projektu  

Dátum 
zazmluvn

enia 

Zazmluvnený 
NFP 
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OP ZaSI NP 2011/3.3/02 Vzdelávanie ako nástroj rozvoja 
modernej štatistiky 

ŠÚ SR 12.08.11 13.10.11 50 394,80 27130330022 13.2.2012 50 394,80 

OP ZaSI NP 2011/3.3/05 Budovanie kapacít na úrovni 
miestnej územnej samosprávy 

ZMOS 27.10.11 28.12.11 211 660,00 27130330025 20.3.2012 202 027,09 

OP ZaSI NP 2011/3.3/06 Systematické prehlbovanie 
kvalifikácie zamestnancov Úradu 
vlády Slovenskej republiky 

ÚV SR 11.11.11 10.01.12 60 000,00 27130330023 24.1.2012 60 000,00 

 Celkom         322 054,80     312 421,89 

Zdroj: RO 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2012, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 8 „Stav 

implementácie národných projektov“. 

 

V roku 2012 bola v rámci tejto prioritnej osi uzatvorená výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2011/3.2/02, vyhlásená v roku 2011: 

 

Termín na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok bol do 29. 2. 2012. V súlade so správou o 

vyhodnotení výzvy (http://www.fsr.gov.sk/external/1040/Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_2011_3_2_02.pdf), boli 

doručené 3 ţiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kontrola formálnej správnosti bola vykonaná v 

termíne 09.03.2012 - 04.05.2012, odborné hodnotenie prebehlo v termíne 18.05.2012 - 02.08.2012. Všetky 

doručené ţiadosti splnili podmienky kontroly formálnej správnosti aj odborného hodnotenia. Výberová 

komisia, ktorá zasadala dňa 30. 08. 2012,  navrhla 1 ţiadosť neschváliť z dôvodu nedostatočnej finančnej 

alokácie na výzvu a zároveň navrhla v prípade neskoršej disponibilnej alokácie uplatniť pre túto ţiadosť 

postup podľa ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ. Celková 

výška ţiadostí o NFP odporučených na schválenie je 168 542,16 EUR. V súčasnosti nie je ukončený proces 

konania o ţiadosti. 

 

Príklady dobrej praxe  

V rámci príkladov dobrej praxe, môţeme poukázať na projekt „Alcatraz“ prijímateľa Asociácia 

supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP), ktorý sa realizoval v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

Projekt bol zameraný na riešenie sociálnej krízy ľudí vo výkone alebo po výkone trestu odňatím slobody a 

ich rodín, zabránenie ich sociálnemu vylúčeniu a minimalizovanie sociálnej recidívy. V júni 2012 sa 

uskutočnila návšteva v mieste realizácie projektu so zástupcom generálneho riaditeľa Európskej komisie 

DG Employment Zoltánom Kazatsayom. Bliţšie informácie o projekte sú uvedené v prílohe č. 9 „Príklady 

dobrej praxe“. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 3.3/5: Prioritná os 3 Plnenie fyzických ukazovateľov zazmluvnených projektov k 31.12.2012  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet podporených  

projektov 1* (počet, 

výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 12 15 

67 / 

31  
N/A N/A N/A 31 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 277 N/A N/A 277 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 

skupiny 

zapojených do 

podporených 

projektov (počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 28 4 658 9 340 9 777 13 141 N/A N/A N/A 13 141 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 040 N/A N/A 27 040 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 

lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie,  

vytvorených za účelom 

rozvoja marginalizovaných 

komunít (počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 2 2 N/A N/A N/A 2 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A 5 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet podporovaných osôb  

cieľovej skupiny (počet, 

výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 28 436 0 1378 1 989 N/A N/A N/A 1 989 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 400 N/A N/A 9 400 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

http://www.fsr.gov.sk/external/1040/Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_2011_3_2_02.pdf
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Počet vytvorených 

pracovných miest (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 2 458 535 592 632 N/A N/A N/A 632 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 620 N/A N/A 2 620 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 

pracovných miest – muţi 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 N/A N/A N/A 306 N/A N/A N/A 306 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1362 N/A N/A 1362 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 

pracovných miest – ţeny 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 N/A N/A N/A 324 N/A N/A N/A 324 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1258 N/A N/A 1258 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

              

Počet úspešne 

umiestnených osôb (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 842 870 255 N/A N/A N/A 255 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 200 N/A N/A 5 200 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vyškolených 

ţiadateľov (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 87 67 575 936 N/A N/A N/A 936 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1000 N/A N/A 1000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb, ktoré si udrţali 

pracovné miesto (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 N/A N/A 300 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet lokálnych 

partnerstiev sociálnej 

inklúzie fungujúcich 1 rok 

po skončení projektu 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 2 2 N/A N/A N/A 2 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A 4 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet získaných 

certifikátov (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 2 2 N/A N/A N/A 2 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 N/A N/A 3 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet zamestnancov 

v jednotlivých  oblastiach 

výkonov, ktorí absolvovali 

projekty ďalšieho 

vzdelávania zamerané na 

zvýšenie kvality 

sociálnych sluţieb a SPO 

a SK a iných opatrení  

sociálnej inklúzie (počet, 

výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Miera nezamestnanosti (%, 

dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
4,3 3,4 4,6 6,2 5,8 5,7 N/A N/A N/A 5,7 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,6 N/A N/A 4,6 

Východisko 5,33* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,33* 

            

Miera nezamestnanosti – 

muţi (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
3,7 3,4 5,4 7,1 6,6 5,6 N/A N/A N/A 5,6 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,8 N/A N/A 3,8 

Východisko 4,43* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,43* 

            

Miera nezamestnanosti - 

ţeny (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
4,9 3,4 3,8 5,1 5,0 5,8 N/A N/A N/A 5,8 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,4 N/A N/A 5,4 

Východisko 6,13* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,13* 

 

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na trh 

práce (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0,92 31,96 11,7 31,21 1,9  N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,7 N/A N/A 20,7 

Východisko 20,813* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,813* 
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Miera udrţateľnosti 

podporovaných 

pracovných miest do 12 

mesiacov po ukončení 

podpory (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A N/A 14,51 0  N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 52 N/A N/A 52 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Rodový mzdový rozdiel**  

v neupravenej forme (%, 

dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
23,6 20,9 21,9 19,6 20,5 N/A N/A N/A N/A 23,9 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 N/A N/A 22 

Východisko 25,83* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25,8 

            

Miera úspešnosti 

získaných certifikátov (%, 

dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A 85 

Východisko 03* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 03* 

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy, EUROSTAT  

1* podľa poţiadavky EK  „počet zazmluvnených  projektov (bez mimoriadne ukončených)“  /v zmysle vymedzenia v OP ZaSI, 

„počet projektov, ktoré boli úspešne ukončené“ 

**Zdroj: štatistické zisťovanie ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty Trexima s.r.o.      

2* Dôvodom niţšej hodnoty oproti roku 2009 je zavedenie systémového vyhodnotenia ukazovateľov a prechod  z ručného zberu ukazovateľov na 

elektronický 

3* Hodnota ukotvená v roku 2006 

 

 

Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v bode 4.5 „Hodnoty ukazovateľov za 

ukončené projekty“.  Príloha 7 uvádza cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv. 

 

Presnosť dopadových ukazovateľov (miera úspešnosti umiestňovania osôb na trh práce = počet úspešne 

umiestnených osôb/počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov*100); (miera 

udrţateľnosti podporovaných pracovných miest = (počet úspešne umiestnených osôb + počet osôb, ktoré si 

udrţali pracovné miesto)/počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov*100) je 

potrebné posudzovať s ohľadom na nízky počet ukončených projektov.  

 

Tabuľka č. 3.3/6: Cieľové hodnoty ukazovateľov s väzbou na globálny cieľ stanovené prijímateľmi na 

základe zmlúv uzatvorených k 31.12.2012  (os 3) 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovate
ľa 

Merná 
jednotk

a 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

Hodnota 
ukazovate

ľa k  
31. 12. 
2012 

 
Cieľov

á 
hodnot

a  

Koment
ár: 

Súčasn
é 

naplnen
ie 

Počet osôb cieľovej skupiny výstup počet 10 004 13 141 27 040 49% 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie,  
vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít  

výstup počet 2 2 5 40% 

Počet  podporovaných osôb  cieľovej skupiny výstup počet 3 264 1 989 9 400 21% 

Počet vytvorených pracovných miest  výsledok počet 357 632 2 620 24% 

Počet úspešne umiestnených osôb  výsledok počet 534 255 5 200 5% 

Počet vyškolených ţiadateľov výsledok počet  -       936 1 000 94% 

Počet osôb, ktoré si udrţali pracovné miesto  výsledok počet 932  -       300 0% 

Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po 
skončení projektu  

výsledok počet 2 2 4 50% 

Počet získaných certifikátov  výsledok počet  -       2 3 67% 

Počet zamestnancov v jednotlivých  oblastiach výkonov, ktorí 
absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality 
sociálnych sluţieb a SPO a SK a iných opatrení  sociálnej inklúzie  

výsledok počet 60  -       100 0% 

Zdroj: ITMS, monitorovacie správy        

 

V rámci Bratislavského kraja bolo zahrnutých do projektov ESF viac ako 13 tisíc osôb cieľových skupín 

zapojených do podporených projektov a to najmä v rámci budovania kapacít a zlepšenia kvality verejnej 

správy v BSK. Najväčší príspevok k fyzickému posunu merateľného ukazovateľa majú projekty 

podporujúce aktívne opatrenia trhu práce. V súčasnosti nameraná hodnota predstavuje polovičné naplnenie 

cieľových hodnôt na úrovni prioritnej osi. Do budúcna sa dá predpokladať fyzický pokrok, nakoľko v rámci 

prioritnej osi budú ešte zazmluvnené nové projekty. 
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Do roku 2012 bolo podporené vytvorenie 2 lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie v Bratislavskom 

kraji, čo je rovnaká hodnota ako minulý rok. Do konca programového obdobia zatiaľ nie je dôvod očakávať 

pokrok, pretoţe nie sú zazmluvnené ďalšie projekty zamerané na vytváranie lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie a finančné prostriedky v rámci alokácie opatrenia 3.2 sú uţ nakontrahované.  

 

V Bratislavskom kraji bolo vyškolených (úspešne podporovaných) v projektoch OP ZaSI do roku 2012 

takmer 2 tisíc osôb cieľových skupín, čo je viac ako 44%-ný medziročný nárast. V súčasnosti je cieľ na 

úrovni prioritnej osi merateľného ukazovateľa naplnený na 21%. Do budúcna by mala nameraná hodnota 

rásť a zabezpečiť tak naplnenie cieľa na úroveň pribliţne 35%. Vzhľadom na skutočnosť, ţe v rámci 

prioritnej osi 3 zostávajú voľné finančné prostriedky z alokácie, je moţné očakávať ešte fyzický pokrok. 

Merateľný ukazovateľ „počet úspešne podporovaných osôb cieľových skupín“ sa líši od „počtu 

vyškolených ţiadateľom“  len o počet opatrení, ktoré do neho spadajú.  

 

Oproti minulému roku vzrástol počet novovytvorených pracovných miest v Bratislavskom kraji vplyvom 

projektov OP ZaSI o 7%. Od začiatku programového obdobia bolo vytvorených 632 pracovných miest a do 

budúcna nie je moţné počítať s významnejším fyzickým pokrokom vzhľadom na nedostatok finančných 

prostriedkov v rámci prioritnej osi 3 OP ZaSI. 

 

V ukazovateli počet úspešne umiestnených osôb v rámci Bratislavského kraja došlo medziročne k poklesu 

o 71% vplyvom projektu národného projektu ÚPSVR „Podpora postihnutých.“, kde boli doposiaľ 

započítavané počiatočné hodnoty do nameranej hodnoty. RO pre OP ZaSI vykazuje všetky namerané 

hodnoty očistené o namerané hodnoty z predchádzajúcich projektov, alebo o počiatočné hodnoty. 

V súčasnosti je plnenie merateľného ukazovateľa vo vzťahu k cieľu prioritnej osi na úrovni 5%, do konca 

programovacieho obdobia sa predpokladá plnenie 7%.  

 

Dopadom projektov zameraných na podporu zamestnanosti v Bratislavskom kraji je udrţanie pracovných 

miest. V rámci tohto merateľného ukazovateľa nebol doposiaľ zaznamenaný ţiadny fyzický pokrok. Na 

základe súčtu projektových cieľových hodnôt je moţné očakávať v roku 2015 trojnásobné prekročenie 

cieľov prioritnej osi v oblasti udrţateľnosti pracovných miest. Súčasný pokrok nie je viditeľný, nakoľko 

nebol doposiaľ úspešne ukončený ţiadny z realizovaných projektov. 

 

Projekty zamerané na podporu sociálnej inklúzie vytvorili do konca roka 2012 dve lokálne partnerstvá 

sociálnej inklúzie fungujúce 1 rok po skončení projektu. Do konca programového obdobia sa môţe 

naplniť cieľ na úrovni prioritnej osi tohto merateľného ukazovateľa vplyvom realizácie zazmluvnenia 

nového projektu, nakoľko zostáva z alokácie 27% finančných prostriedkov. 

 

V oblasti získania certifikátov kvality projektov zameraných na budovanie kapacít v Bratislavskom kraji, 

nebol zaznamenaný medziročný fyzický pokrok. Znamená to, ţe hodnota merateľného ukazovateľa je 2 

získané certifikáty. Do budúcna je moţné očakávať zmenu vzhľadom na skutočnosť, ţe v rámci finančnej 

alokácie opatrenia 3.3 je voľných pribliţne 38% financií. 

 

Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho 

vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality sociálnych sluţieb a SPO a SK a iných opatrení  sociálnej 

inklúzie je ku koncu roka 2012 nulový. Tento stav fyzického pokroku bolo moţné očakávať vzhľadom na 

skutočnosť, ţe doposiaľ nebol ukončený ţiadny z realizovaných projektov a jedná sa o dopadový 

projektový merateľný ukazovateľ. Do konca programového obdobia sa na základe súčtu cieľových hodnôt 

dá očakávať naplnenie merateľného ukazovateľa pribliţne na úroveň 60%. 

 

3.3.1.2. Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 3 

 

Čerpanie prostriedkov v prioritnej osi 3 k 31.12.2012 je uvedené v tabuľke č. 44. 
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Tabuľka č. 3.3/7: Čerpanie prostriedkov v prioritnej osi 3 k 31.12.2012 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               

za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012  
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Opatrenie 3.1 6 844 758,00 1 207 754,66 17,64 5 558 998,46 81,22 

Opatrenie 3.2 6 826 854,00 1 762 382,74 25,82 3 314 259,25 48,55 

Opatrenie 3.3 3 417 903,00 38 251,15 1,12 881 397,53 25,79 

Opatrenie 3.4 712 063,00 2 058,75 0,29 640 478,06 89,95 

Prioritná os 3 17 801 578,00 3 010 447,30 16,91 10 395 133,29 58,39 

Zdroj: CO 

 

Čerpanie v rámci prioritnej osi 3 sa zvýšilo oproti roku 2011 o 3,9 mil. EUR (za EÚ zdroje), čo predstavuje 

21,6 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013. Čerpanie finančných prostriedkov v prioritnej osi č.3 je 

moţné povaţovať za primerané.  

 

V rámci prioritnej osi č. 3 sa vyuţíva aj tzv. kríţové financovanie. Limit pre prioritnú os na kapitálové 

výdavky je 10 % (2,5 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2012 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 95,7  tis. eur čo tvorí 3,8  % z limitu na prioritnú os č. 

3. 

Z projektov realizovaných v rámci prioritnej osi 3 vyuţil v roku 2012 kríţové financovanie jeden prijímateľ 

RO, pričom bol dodrţaný limit kríţového financovania. Prehľad čerpania kríţového financovania za rok 

2012 uvádza tabuľka č. 2.6/2. 

 

3.3.1.3. Špecifiká pre projekty ESF 

 

Pomoc podľa cieľových skupín pre programy ESF 

 

Tabuľka č. 3.3/8: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 3 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok: 2012 

Prichádzajúci účastníci 
projektu 

Odchádzajúci účastníci 
projektu 

Účastníci pokračujúci z 
predchádzajúceho roku 

Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 3 252,00 2 003,00 2 596,00 1 828,00 2 463,00 986,00 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 1 720,00 981,00 2 187,00 1 584,00 2 014,00 797,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 277,00 101,00 264,00 90,00 1 075,00 371,00 

Nezamestnaní 1440,00 956,00 335,00 186,00 272,00 147,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 1 031,00 681,00 95,00 40,00 358,00 162,00 

Neaktívne osoby 92,00 66,00 74,00 58,00 0,00 0,00 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 61,00 50,00 61,00 50,00 0,00 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15-24 rokov) 155,00 114,00 131,00 95,00 52,00 22,00 

Staršie osoby (55-64 rokov) 896,00 377,00 278,00 181,00 223,00 72,00 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 200,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menšiny 1 181,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdravotne postihnutí 165,00 56,00 116,00 57,00 117,00 42,00 

Iné znevýhodnené osoby 270,00 182,00 182,00 114,00 118,00 68,00 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 
2) 

1 321,00 815,00 192,00 128,00 352,00 178,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 740,00 518,00 1 041,00 698,00 699,00 257,00 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 162,00 93,00 183,00 120,00 394,00 153,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 1 029,00 576,00 1 180,00 882,00 1 008,00 416,00 

Zdroj: RO, SORO, monitorovacie správy, ITMS 
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Z pohľadu cieľa prioritnej osi č. 3  sú aktivity osi zamerané na všetky aktivity prioritných osí 1, 2 a 4, teda 

na tvorbu nových pracovných miest s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť, na podporu 

sociálnej inklúzie a na zosúladenie pracovného a rodinného ţivota a budovanie kapacít.  

 

Vzhľadom k obmedzenej finančnej alokácii určenej pre podporu v rámci cieľa Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci OP ZaSI je počet osôb cieľovej skupiny výrazne niţší, 

pričom zastúpenie ţien v skupine prichádzajúcich je 61,59%. 

 

Môţeme konštatovať, ţe na plnení niţšie uvedených hodnôt sa výrazne podpísali výsledky 

implementovaných národných projektov, ktoré v zmysle opatrenia 3.3 OP ZaSI posilňovali zlepšenie 

kvality sluţieb verejnej správy, predovšetkým vzdelávacími aktivitami pre zamestnancov štátnych 

a verejných inštitúcií. 

 

Na projektoch prioritnej osi 3 sa podieľali predovšetkým zamestnané osoby, teda je tu prevaha vzdelávacích 

projektov, s najvýraznejším zastúpením starších (27,55%) a v porovnaní s ostatnými prioritnými osami 

s najpočetnejším zastúpením univerzitne vzdelaných osôb (31,64%). Percentuálne zastúpenie menšín je 

36,32%. 
 

Sumár: 

Spomedzi 173 predloţených ŢoNFP bolo v rámci prioritnej osi 3 schválených 86, čo predstavuje 50%, čo 

je najvyššie percento schválených projektov v rámci OP ZaSI. Z nich bolo 67 projektov (78%) 

zazmluvnených (po odpočítaní mimoriadne ukončených projektov). 

K 31.12.2012 bolo 31 (46%) zo zazmluvnených projektov riadne ukončených, s čerpaním NFP v sume  

2 149 487,76 EUR. 
 

 

3.3.2.  Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Uvedené v kapitole „Prehľad realizácie operačného programu“ časti 2.3. „Závažné problémy, ktoré sa 

vyskytli  a opatrenia prijaté na ich odstránenie“. 

 

3.4.  Prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

 

Prioritná os 4 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

Opatrenie 4.1 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 

organizáciami“. Opatrenie je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh 

poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami. Plnením tohto cieľa sa plánuje postupné 

zlepšovanie poskytnutých verejných sluţieb. Aktivity sú smerované na zvýšenie kvality správy 

a efektívnosti výkonu správy poskytovaných inštitúciami verejnej správy. 

Opatrenie 4.2 „Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky 

zamestnanosti a sociálnej politiky“. Opatrenie je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s plnením 

úloh verejnej správy. Plnením tohto opatrenia sa plánuje postupné zlepšovanie poskytovaných verejných 

sluţieb na základe procesného riadenia organizácie. 

 

Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a prostredníctvom 

SORO SIA cez dopytovo – orientované projekty. 

 

 

3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Táto časť správy obsahuje prehľad a analýzu dosiahnutých výsledkov za prioritnú os 4 na úrovni opatrení.  

 

3.4.1.1.  Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
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Tabuľka č. 3.4./0 Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 4 od 01.01.2012 do 

31.12.2012 

Opatrenie 
Typ 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
ţiadostí o 
NFP 

Alokácia FP na 
výzvu (NFP) v 
EUR 

4.1 NP 12.3.2012 11.5.2012  580 255,80 

Spolu za prioritu 580 255,80 

Zdroj: RO 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 4 od začiatku implementácie programu k 31.12.2012 je 

uvedený v tabuľke č. 3.4/1. 

 

Tabuľka č. 3.4/1: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 OP ZaSI k 31.12.2012 

Výzva 

 Počet výziev 
DOP/vyzvaní 

NP 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnenýc

h projektov 

Počet 
zazmluvnených 

- MU 

Počet 
riadne 

ukončených 
Počet MU 

Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality 
sluţieb poskytovaných verejnou 
správou a neziskovými 
organizáciami 

 3/23 616 192 191 156 48 35 

Opatrenie 4.2 Zavedenie 
systémov riadenia kvality vo 
verejnej správe a pre MVO v 
oblasti politiky zamestnanosti a 
sociálnej politiky 

 0/1 2 0 0 0 0 0 

Prioritná os 4  3/24 618 192 191 156 48 35 

Finančné vyčíslenie v EUR          

Výzva 

Alokácia FP na 
výzvu v EUR 

(ŠF +ŠR) 

Výška 
ţiadaného NFP 

Výška 
schváleného 

NFP  

Výška 
zazmluvnenýc

h 
prostriedkov 

EU+ŠR 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
EU+ŠR - 

zazmluvnené 
na MU 

Čerpané 
NFP riadne 
ukončených 

Čerpané 
EU+ŠR 

MU 

Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality 
sluţieb poskytovaných verejnou 
správou a neziskovými 
organizáciami 

616,00 163 965 211,30 83 427 673,72 76 273 530,93 56 936 691,19 10 627 594,46 4 495 00,81 

Opatrenie 4.2 Zavedenie 
systémov riadenia kvality vo 
verejnej správe a pre MVO v 
oblasti politiky zamestnanosti a 
sociálnej politiky 

1 645 713,50 3 150 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritná os 4 1 645 713,50 167 115 227,30 83 427 673,72 76 273 530,93 56 936 691,19 10 627 594,46 4 495 00,81 

Zdroj: ITMS (odrátané projekty s následníkom) 

 

Zhodnotenie za rok 2012 

 

Prehľad vyhlásených výziev a vyzvaní v roku 2012 v rozdelení na NP a DOP je uvedený v tabuľke č. 47.  

 

Tabuľka č. 3.4/2: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní prioritnej osi 4 od 01.01.2012 - 31.12.2012 v 

rozdelení na NP a DOP 
Výzva Počet výziev / 

vyzvaní 
Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Počet 
riadne 
/mimoriadne 
ukončených 

OP ZaSI NP 2012/4.1/01 - Sociálna ekonomika    1 1 1 1   

DOP       

NP 1 1 1 1 1  

        

Finančné vyčíslenie v EUR    
Výzva Alokovaná 

suma na výzvy 
/ vyzvania 

Výška 
ţiadaného 
NFP 

Výška 
schváleného 
NFP  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
EU+ŠR 

Dátum 
vyhlásenia 
vyzvania 

Dátum 
ukončenia 
vyzvania 

OP ZaSI NP 2012/4.1/01 - Sociálna ekonomika   580 255,80 580 255,80 580 255,80 580 255,80 12.03.12 11.05.12 

DOP       

NP  580 255,80 580 255,80 580 255,80 580 255,80   
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Zdroj: ITMS, RO 

 

V roku 2012 nebola v rámci prioritnej osi 4 vyhlásená ţiadna výzva na dopytovo – orientované projekty. 

 

Bolo vyhlásené 1 písomné vyzvanie na národné projekty v celkovej sume 580 255,80 EUR. V rámci 

tohto vyzvania bol zazmluvnený 1 národný projekt v celkovej sume 580 255,80 EUR.  

 

Zároveň boli v roku 2012 zazmluvnené tri projekty z vyzvaní z roku 2011, v celkovej sume 312 421,89 

EUR.  
 

Ich prehľad je uvedený v tabuľke 3.4/3 a 3.4/4.  

 

Tabuľka č. 3.4/3: Prehľad národných projektov v prioritnej osi 4 zazmluvnených v roku 2012 (v rámci 

vyzvaní vyhlásených v roku 2012) 

Kód Názov 
Prijímat

eľ 

Dátum 
vyhlásen

ia 

Dátum 
ukonče

nia 

Alokovaný 
finančný 

objem 

Kód projektu 
ak bolo 

zazmluvnené 

Dátum 
zazmluvne

nia 

Zazmluvnený 
NFP 

OP ZaSI NP 2012/4.1/01 Sociálna ekonomika - podpora 
inkluzívneho rastu 

MPSVR 
SR 

12.03.12 11.05.12 580 255,80 27140130194 2.4.2012 580 255,80 

 celkom         580 255,80     580 255,80 

 

Tabuľka č. 3.4/4: Prehľad národných projektov v prioritnej osi 4 zazmluvnených v roku 2012 (v rámci 

vyzvaní vyhlásených v roku 2011) 

Kód Názov 
Prijímat

eľ 

Dátum 
vyhlásen

ia 

Dátum 
ukonče

nia 

Alokovaný 
finančný 

objem 

Kód projektu 
ak bolo 

zazmluvnené 

Dátum 
zazmluvn

enia 

Zazmluvnený 
NFP 

OP ZaSI NP 2011/4.1/02 Vzdelávanie ako nástroj rozvoja 
modernej štatistiky 

ŠÚ SR 12.08.11 13.10.11 401 982,20 27140130190 13.2.2012 401 982,20 

OP ZaSI NP 2011/4.1/05 Budovanie kapacít na úrovni 
miestnej územnej samosprávy 

ZMOS 27.10.11 28.12.11 1 688 340,00 27140130193 20.3.2012 1 611 501,57 

OP ZaSI NP 2011/4.1/07 Systematické prehlbovanie 
kvalifikácie zamestnancov Úradu 
vlády Slovenskej republiky 

ÚV SR 11.11.11 10.01.12 478 599,63 27140130191 25.1.2012 478 599,63 

 celkom         2 568 921,83     2 492 083,40 

Zdroj: RO 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2011, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 8 „Stav 

implementácie národných projektov“. 

 

V rámci opatrenia 4.2. došlo k realokácii finančných prostriedkov do prioritnej osi 1 a 5. Podrobnosti sú 

uvedené v časti 2.4. Zmeny v kontexte realizácie operačného programu a 2.7 Monitorovanie a hodnotenie. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 3.4/5: Prioritná os 4: Plnenie fyzických ukazovateľov zazmluvnených projektov k 31.12.2012  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet podporených projektov 

1* (počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 9 9 

156 / 

48 
N/A N/A N/A 48 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 311 N/A N/A 311 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej skupiny 

zapojených do podporených 

projektov (počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 N/A N/A 6832 26677 30358 N/A N/A N/A 30358 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48730 N/A N/A 48730 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet podporených 

organizácií (počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 48 58 182 187 187 N/A N/A N/A 187 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 N/A N/A 40 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet podporených 

organizácií – verejná správa 

(počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 9 24 26 26 N/A N/A N/A 26 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 220 N/A N/A 220 
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Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet podporených 

organizácií  - MVO (počet, 

výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 48 49 158 161 161 N/A N/A N/A 161 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 180 N/A N/A 180 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vyškolených ţiadateľov  

(počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 24436 139 16251 17391 N/A N/A N/A 17391 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17200 N/A N/A 17200 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vyškolených ţiadateľov 

– verejná správa (počet, 

výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 18000 0 7428 4 666 N/A N/A N/A 4 666 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12700 N/A N/A 12700 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vyškolených ţiadateľov 

– MVO (počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 6436 0 8823 12 725 N/A N/A N/A 12 725 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4500 N/A N/A 4500 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet získaných certifikátov 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Zlepšenie hodnotenia 

HESO[1] (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
-8,7 -10,3 N/A** 79,3*** N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 N/A N/A 60 

Východisko -22,83* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -22,83* 

            

Miera úspešnosti získaných 

certifikátov (%, dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A 85 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy, EUROSTAT 

1* podľa poţiadavky EK  „počet zazmluvnených  projektov (bez mimoriadne ukončených)“  /v zmysle vymedzenia v OP ZaSI, 

„počet projektov, ktoré boli úspešne ukončené“ 

**Spoločnosť INEKO nerealizovala hodnotenie roku 2009, hodnotenie 2007 a 2008 malo klesajúcu tendenciu     

***Uvedená hodnota je nameraná za 3. štvrťrok 2010 

2* Dôvodom niţšej hodnoty oproti roku 2009 je zavedenie systémového vyhodnotenia ukazovateľov a prechod z ručného   zberu ukazovateľov 

na elektronický 

 3* Hodnota ukotvená v roku 2006 

 [1] Platí aj pre BSK, keďţe rating sa robí pre celé SR 

 

Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v bode 4.5 „Hodnoty ukazovateľov za 

ukončené projekty“.  Príloha 7 uvádza cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv. 

 

Tabuľka č. 3.4/6: Cieľové hodnoty ukazovateľov s väzbou na globálny  cieľ stanovené prijímateľmi na 

základe zmlúv uzatvorených k 31.12.2012  (os 4) 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovate
ľa 

Merná 
jednot

ka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorenýc
h zmlúv 

Hodnota 
ukazovateľ

a k  
31. 12. 2012 

 
Cieľov

á 
hodnot

a  

Komentár
: Súčasné 
naplnenie 

Počet osôb cieľovej skupinyzapojených do realizovaných výstup počet 37 838 30 358 63 360 48% 

Počet vyškolených ţiadateľov   výsledok počet 19 960 17 391 24 436 71% 

Počet vyškolených ţiadateľov – verejná správa  výsledok počet 6 862 4 666 18 000 26% 

Počet vyškolených ţiadateľov – MVO  výsledok počet 13 098 12 725 6 436 198% 

Počet získaných certifikátov  výsledok počet  -        -       12 0% 

Zdroj: ITMS, monitorovacie správy z ITMS, ÚPSVR        

 

Do projektov zameraných na budovanie kapacít a na zlepšenie kvality verejnej správy bolo doposiaľ spolu 

zahrnutých viac ako 30 tisíc osôb cieľových skupín, čo predstavuje pribliţne 14%-ný medziročný nárast. 

V zostávajúcich rokoch programového obdobia moţno rátať s naplnením cieľa merateľného ukazovateľa na 

úrovni prioritnej osi. 
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Z OP ZaSI bolo do roku 2012 podporených 187 organizácií, čo predstavuje rovnakú hodnotu, ako 

v minulom roku. Z tohto počtu bolo 26 podporených organizácií vo verejnej správe a 161 mimovládnych 

organizácií.  

 

Do konca roku 2012 bolo spolu vyškolených viac ako 17 tisíc osôb cieľovej skupiny. RO pre OP ZaSI 

monitoruje v projektoch počet vyškolených osôb cieľových skupín, a nie počty ţiadateľov.  

 

V uplynulom období RO pre OP ZaSI pristúpil k mimoriadnemu ukončeniu projektu „Kvalifikovaný 

zamestnanec daňovej správy“, ktorého zrušením je spôsobený medziročný pokles v danom ukazovateli za 

verejnú správu. Tomuto projektu bol zazmluvnený nástupca, ktorý by mal zabezpečiť plnenie cieľov 

prioritnej osi v budúcnosti. Do konca programového obdobia by malo byť vyškolených pribliţne 7 tisíc 

osôb, čím by sa malo zabezpečiť plnenie ukazovateľa vo verejnej správe na pribliţne 30%, a pri 

mimovládnych organizáciách by malo dôjsť k výraznému presiahnutiu cieľovej hodnoty, ktoré je uţ 

v súčasnosti takmer dvojnásobkom. Nakoľko zostáva 10% finančných prostriedkov z alokácie na opatrení 

4.1, je moţné očakávať zvýšenie konečného plnenia tejto skupiny merateľných ukazovateľov. 

 

3.4.1.2.  Finančná implementácia prioritnej osi 4 

 

Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2012 je uvedený v tabuľke č. 50. 

 

Tabuľka č. 3.4/7: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2012 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               

za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012  
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Opatrenie 4.1 56 816 140,00 4 611 042,19 8,12 26 384 383,57 46,44 

Opatrenie 4.2 656 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritná os 4 57 472 800,00 4 611 042,19 8,02 26 384 383,57 45,91 

Zdroj: CO 

 

V rámci prioritnej osi 4 sa zvýšilo čerpanie oproti roku 2011 o 8,3 mil. EUR (za EÚ zdroje), čo predstavuje 

14,4 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

Čerpanie finančných prostriedkov zaznamenalo nárast oproti predchádzajúcim rokom ale aj tak bude musieť 

byť v nasledujúcich rokoch zvýšené aby bol celkový záväzok do konca roku 2015 vyčerpaný. 

 

V rámci prioritnej osi č. 4 sa vyuţíva aj tzv. kríţové financovanie. Limit pre prioritnú os na kapitálové 

výdavky je 10 % (6,7 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2012 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 944,1 tis. EUR čo tvorí  14% z limitu na prioritnú os 

č. 4.  

 

Z projektov realizovaných v rámci prioritnej osi 4 vyuţili v roku 2012 kríţové financovanie dvaja 

prijímatelia SIA a jeden prijímateľ RO. Pri všetkých uvedených projektoch bol dodrţaný limit kríţového 

financovania. Prehľad čerpania kríţového financovania za rok 2012 uvádza tabuľka č. 2.6/2. 

 

V „Indikatívnom časovom harmonograme vyzvaní na NP a PP OP ZaSI na rok 2013“  sú v opatrení 4.2 

naplánované dva pilotné projekty na  „Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality na FSR“ 

a „Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality na SIA“. Uvedené projekty sa priebeţne pripravujú a 

mali by sa zazmluvniť a začať realizovať koncom roka 2013. 

 

 

3.4.1.3.  Špecifiká pre programy ESF 

 

Pomoc podľa cieľových skupín pre programy ESF 
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Tabuľka č. 3.4/8: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 4 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok: 2012 

Prichádzajúci účastníci 
projektu 

Odchádzajúci účastníci 
projektu 

Účastníci pokračujúci z 
predchádzajúceho roku 

Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 2 513,00 1 608,00 10 482,00 7 175,00 6 257,00 3 579,00 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 2 502,00 1 600,00 10 415,00 7 130,00 6 198,00 3 540,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 2,00 1,00 61,00 32,00 64,00 36,00 

Nezamestnaní 2,00 2,00 22,00 14,00 25,00 17,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 2,00 

Neaktívne osoby 9,00 6,00 45,00 31,00 33,00 21,00 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 5,00 4,00 23,00 12,00 18,00 7,00 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15-24 rokov) 37,00 23,00 143,00 98,00 104,00 71,00 

Staršie osoby (55-64 rokov) 308,00 166,00 845,00 600,00 428,00 297,00 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menšiny 0,00 0,00 32,00 26,00 32,00 26,00 

Zdravotne postihnutí 7,00 6,00 122,00 99,00 51,00 38,00 

Iné znevýhodnené osoby 3,00 3,00 16,00 11,00 15,00 10,00 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 
2) 

10,00 6,00 69,00 54,00 78,00 63,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 455,00 348,00 2 779,00 1 595,00 1 866,00 794,00 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 103,00 81,00 358,00 277,00 140,00 95,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 1 944,00 1 170,00 7 268,00 5 249,00 4 172,00 2 627,00 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Z pohľadu cieľa prioritnej osi č. 4 sú aktivity osi zamerané na riešenie zlepšovania kvality poskytovaných 

verejných sluţieb. V  prioritnej osi č. 4 sú realizované prevaţne národné projekty štátnych a verejných 

inštitúcií, ktoré prostredníctvom podporených projektov zameraných na proklientsky orientovanú inštitúciu 

vzdelávajú svojich zamestnancov, čo potvrdzuje 99,56% podiel účastníkov z kategórie zamestnaných 

v skupine prichádzajúcich, pričom zastúpenie ţien je 63,99%. 

 

Vzdelanostná úroveň účastníkov projektov má najväčší podiel účastníkov s univerzitným vzdelaním 

(77,36%), čo súvisí so zameraním tejto prioritnej osi. 

 

Sumár: 

Spomedzi 618 predloţených ŢoNFP bolo v rámci prioritnej osi 4 schválených 192, čo predstavuje 31%.  

Z nich bolo 156 projektov (81%) zazmluvnených (po odpočítaní mimoriadne ukončených projektov). 

K 31.12.2012 bolo 48 (31%) zo zazmluvnených projektov riadne ukončených, s čerpaním NFP v sume  

10 627 594,46 EUR. V prioritnej osi 4 tým ostáva najvyššie percento projektov v realizácii (69%) v rámci 

OP ZaSI. 

 

3.4.2. Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Uvedené v kapitole „Prehľad realizácie operačného programu“ časti 2.3 „Závažné problémy, ktoré sa 

vyskytli  a opatrenia prijaté na ich odstránenie“. 

 

4. HORIZONTÁLNE PRIORITY 
 

Relevancia projektu k problematike horizontálnej priority (HP) vyjadruje ţiadateľ v rámci ţiadosti o NFP 

v časti Opis projektu, v bode „Hodnoty merateľných ukazovateľov“ a v bode „Súlad s horizontálnymi 

prioritami“, podľa  presných inštrukčných dokumentov jednotlivých  HP, na ktoré odkazuje Príručka pre 

ţiadateľa. V rámci formálnej kontroly ŢoNFP je posudzované ako vyplnenie uvedených informácií, tak aj 

obsahová súvislosť aktivít projektu s princípmi danej horizontálnej priority. Napĺňanie ukazovateľov 

horizontálnych priorít je sledované spolu s ostatnými ukazovateľmi projektu v rámci monitorovania 

priebehu jeho implementácie. 
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V časti 4 Horizontálne priority sa merateľné ukazovatele uvádzajú za zazmluvnené (teda projekty riadne 

ukončené a v realizácii). 

Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v bode 4.5 „Hodnoty ukazovateľov za 

ukončené projekty“.  Príloha 7 uvádza cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv. Body 4.1 

–  4.4 uvádzajú ukazovatele za zazmluvnené projekty (teda riadne ukončené a v realizácii). 

 

HP MRK rozlišuje projekty s priamym (prioritná os 2) a s nepriamym príspevkom k horizontálnej priorite, 

z pohľadu HP TUR, HP IS a HP RP sa v prípade OP ZaSI jedná len o projekty s priamym príspevkom 

k horizontálnej priorite. 

 

V texte k HP IS je pre kontinuitu informácie ponechaný výsledkový ukazovateľ „Počet zamestnancov 

vyuţívajúcich IKT*“, ktorý bol z ukazovateľov HP IS pre OP ZaSI vynechaný, pretoţe je koordinátorom 

HP sledovaný len ako dopadový ukazovateľ. 

 

V prípade HP IS a HP TUR koordinátor HP v minulosti pristúpil k posudzovaniu napĺňania ukazovateľov 

horizontálnej priority zohľadnením všetkých projektov, ktoré vykazujú príslušné ukazovatele bez ohľadu na 

ich vlastné prehlásenie o prináleţitosti k horizontálnej priorite z dôvodu, ţe veľa projektov si uviedlo túto 

prináleţitosť, ale nevykazujú príslušné ukazovatele a naopak, projekty vykazujúce ukazovatele neprehlásili 

o svojom projekte, ţe k horizontálnej priorite prispieva.  

 

4.1. Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) je podpora vyššej 

efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a vyuţívania 

prostriedkov IKT. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na informačnú gramotnosť, efektívnu elektronizáciu 

verejnej správy a širokú dostupnosť internetu. Implementácia HP IS posilňuje synergické prepojenie OP a 

zabezpečuje, aby aktivity podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali IS vo všetkých jej 

aspektoch. 

Koordinátor HP IS je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade 

s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym 

koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít,  ktorý v súlade s uplatňovaním princípu 

partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS vedie 

Pracovnú skupinu pre HP IS. 

 

Tabuľka č. 4.1/1: Zasadnutia a aktivity Pracovnej skupiny pre HP IS 
Dátum  Dôvod Závery 

28.02.2012 
zasadnutie PS 

aktualizácia webového sídla koordinátora, aktualizácia Systému riadenia ŠF 
a KF, verzia 4.5, časti týkajúce sa HP, monitorovanie projektov s príspevkom 
OP k HP IS, informácie k spracovaniu podkladov o príspevku OP k HP IS,  
princípy partnerstva a viacúrovňového riadenia pri realizácii politík Stratégie 
Európa 2020 a rozpočtu Stratégie Európa 2020 

s RO OP prediskutované zmeny v Systéme 
riadenia ŠF a KF a spolupráca pri príprave 
výročných správ OP / HP IS 2011  

30.07.2012 
rozhodovanie per-rollam 

aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 
2013, verzia 6.2  

schválenie SKI HP IS na roky 2007 – 2013, v. 
6.2 

12.12. 2012  príprava na 
rozhodovanie per-rollam 

koordinátor v spolupráci s RO OP aktualizoval prílohy č. 2 a 3 Systému 
koordinácie HP IS na roky 2007-2013. Návrh aktualizovaných príloh bol 
12.12.2012 zaslaný na pripomienkovanie členom pracovnej skupiny HP IS  

po zapracovaní pripomienok RO OP sa 
očakáva schválenie per-rollam v januári 2013 

 

Fond sociálneho rozvoja (FSR) spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority Informačná spoločnosť 

pri príprave výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP. Kaţdá výzva je predkladaná koordinátorovi na overenie 

súladu so systémom koordinácie implementácie HP IS. Vzhľadom na charakter aktivít v niektorých 

výzvach, udelil koordinátor HP IS pre FSR výnimku zo SKI HP IS pri uvádzaní relevancie a moţného 

príspevku k HP IS (v rámci vybraných výziev nebolo účelné podporovať aktivity, smerujúce k napĺňaniu 

HP IS). 

 

Sociálna implementačná agentúra (ďalej len SIA) postupuje pri implementácii HP IS podľa aktuálnych 

znení systému koordinácie implementácie horizontálnych priorít (ďalej len SKI HP).  Implementovanie 

projektov prebieha na základe výziev, do ktorých sú zakomponované aj prvky jednotlivých HP vo forme 

merateľných ukazovateľov výsledku s príspevkom pre relevantnú HP. Ţiadatelia mali moţnosť zvoliť  si aj 
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merateľné ukazovatele výsledku v relevancii na výzvou stanovené HP IS a preto prínos, resp. hodnotenie 

prínosu projektov k napĺňaniu cieľov HP sa odráţa v napĺňaní resp. nenapĺňaní plánovaných hodnôt 

merateľných ukazovateľov výsledku.  

Pracovné stretnutia s cieľom informovania o napĺňaní cieľov HP IS, ako aj o iných aspektoch SKI HP IS sa 

realizujú prostredníctvom informačných seminárov, aj za účasti pracovníkov SIA.   

 

Tabuľka č. 4.1/2: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP IS  podľa prioritných osí (metodika CKO) 

prioritná os 
Počet 

projektov 
celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 
k cieľom HP IS 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
projektov 

celkovo  (EU 
zdroje) EUR 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
projektov s 

príspevkom k HP 
IS  

1 Podpora rastu zamestnanosti 521 357 609 822 349,54 70 592 789,61 

2 Podpora sociálnej inklúzie 575 251 119 398 907,12 13 178 825,44 

3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 
v BSK  

67 16 15 000 778,82 2 572 832,43 

4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 156 129 48 507 285,05 43 419 129,79 

5 Technická pomoc 28 0 30 878 234,26 0 

celkom 1 347 753 823 607 554,79 129 763 577,27 

   55,90% 15,76% 

Zdroj: ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

 

Početnosťou predstavujú projekty s relevanciou k HP IS 55,90% všetkých zazmluvnených projektov, 

objemom zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje je to 15,76%. 

 

Tabuľka č. 4.1/3: Počet riadne ukončených projektov s deklarovaným príspevkom k HP IS  podľa opatrení 

(metodika CKO) 

 

opatrenie  počet 
Celková 

zazmluvnená 
suma EUR 

1.2 150 33 766 695,01 

2.1 216 12 019 175,45 

2.2 1 107 532,00 

3.1 3 379 260,53 

3.2 3 158 942,60 

3.3 1 317 543,70 

4.1 38 10 390 419,82 

Celkom 412 57 139 569,11 

 

 

 

 

Tabuľka č. 4.1/4: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS  k 31.12.2012  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet projektov 
s príspevkom 
k horizontálnej priorite IS 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 15 128 118* 753 N/A N/A N/A 753 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Objem finančných 
prostriedkov projektov 
s príspevkom 
k horizontálnej priorite IS 
(mil. EUR, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 20,16 37,48 28,90* 36,42 N/A N/A N/A 36,42 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO, KHP, ITMS  

* prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, ako aj kompetenčných zmien na  strane prijímateľa došlo 

v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu ukončeniu niektorých projektov, ktoré mohli vykazovať aj 

relevanciu k HP IS. Podobne zavedením niektorých racionalizačných opatrení zo strany RO (zavedenie limitov na vzdelávanie 

a pod.) došlo ku korekcii rozpočtov pri niektorých projektoch, čo môţe mať za následok, ţe niektoré kumulatívne hodnoty môţu 

vykazovať niţšie hodnoty oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

 
Metodikou podľa KHP (viď. úvod kapitoly 4): 140 projektov vykazuje ukazovatele HP IS, z toho je 32 riadne ukončených  
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Niţšie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých krajov 

k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť. V rámci OP ZaSI ide o projekty s nepriamym dopadom na 

HP IS, keďţe ich aktivity nie sú priamo orientované len na informačnú spoločnosť a zazmluvnené 

prostriedky nebudú v plnej výške vynaloţené na napĺňanie cieľov HP IS. 

 

Tabuľka č. 4.1/5: Stav zazmluvnených projektov s deklarovaným príspevkom k horizontálnej priorite 

Informačná spoločnosť podľa NUTS III k 31. 12. 2012 (metodika CKO) 

Územie NUTS III 

Počet 
zazmluvn

ených 
projektov  

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR (EÚ zdroje) 

Počet 
zazmluvnený
ch projektov 
s príspevkom 

k HP IS 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP IS (EÚ zdroje) 

% zazmluvnenia k 
HP IS z celkového 

objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov  

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 67 15 000 778,82 16 2 572 832,43 17,15 

Trnavský 67 10 246 906,09 43 6 645 385,03 64,85 

Trenčiansky 81 13 299 199,68 61 9 865 532,01 74,18 

Nitriansky 114 15 934 085,98 60 9 107 322,29 57,16 

Ţilinský 85 10 849 689,06 56 7 696 953,29 70,94 

Banskobystrický 219 23 782 797,38 121 13 602 231,52 57,19 

Prešovský 364 37 094 991,81 207 23 827 579,32 64,23 

Košický 176 22 680 814,53 111 16 528 250,39 72,87 

Projekty nezaradené do NUTS III 174 674 718 291,44 78 39 917 490,99 5,92 

Celkový počet 1347 823 607 554,79 753 129 763 577,27 15,76 

Zdroj: RO, ITMS (odrátané projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 1607 projektov v celkovej výške za EU zdroje 

940 656 892,10 EUR (1 347 projektov v celkovej výške 823 607 554,79 EUR pri odrátaní mimoriadne 

ukončených projektov), z ktorých 753 projektov deklarovalo príspevok k HP IS. Výška finančných 

prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP IS predstavuje sumu 129 763 577,27 EUR, čo 

predstavuje 15,76% zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP IS ku celkovému objemu 

zazmluvnených prostriedkov za OP ZaSI bez mimoriadne ukončených projektov. 

 

Najviac projektov bolo podporených v Prešovskom kraji (207) s celkovou alokáciou 23,82 mil. EUR, 

Banskobystrickom kraji (121) s celkovou alokáciou 13,60 mil. EUR a Košickom (111) s alokáciou 16,53 

mil. EUR. Práve tieto samosprávne kraje sú v rámci OP ZaSI povaţované za oblasti s výraznými 

negatívnymi regionálnymi rozdielmi (miera nezamestnanosti, prístup ku vzdelávacím aktivitám a pod.) 

a jednou z iniciatív OP ZaSI je práve odstraňovanie týchto rozdielov.  

 

Vzhľadom k obmedzenej alokácii pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  bolo v rámci 

Bratislavského kraja podporených 16 projektov v celkovej výške zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje 

2 572 832,43 EUR, čo predstavuje 17,15% zazmluvnenia z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov 

v Bratislavskom kraji, po odrátaní mimoriadne ukončených projektov. 
 

4.1.1. Plnenie ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi č. 1 

 

Tabuľka č. 4.1/6: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi  č. 1 – Podpora rastu 

zamestnanosti k 31.12.2012 (predbeţné) 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet účastníkov 
vzdelávacích 
aktivít 
zameraných na 
získanie IKT 
zručností (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 75 698 712 N/A N/A N/A 712 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 926 926 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
zamestnancov 
vyuţívajúcich 
IKT*(počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 7190 /0 N/A N/A N/A 7190 /0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10258 10258 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet Dosiahnutý 0 0 0 0 0 26 N/A N/A N/A 26 
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vyškolených 
účastníkov v IKT 
zručnostiach 
(počet, dopad) 

výsledok 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 846 846 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

* ukazovateľ je pre KHP akceptovateľný na úrovni projektu iba ako dopadový 

Zdroj: RO, KHP, ITMS 
 

V rámci prioritnej osi č. 1 (konkrétne v opatrení 1.2 OP ZaSI „Podpora tvorby a udrţania pracovných miest 

prostredníctvom adaptability pracovníkov a podpory podnikania“) sa na plnení fyzických merateľných 

ukazovateľov podieľa 357 projektov.  

 

4.1.2. Plnenie ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi č. 2 

 

Tabuľka č. 4.1/7: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi  č. 2 – Podpora sociálnej 

inklúzie k 31.12.2012  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet účastníkov 
vzdelávacích aktivít 
zameraných na 
získanie IKT 
zručností (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 197 161 174 N/A N/A N/A 174 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 199 199 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
zamestnancov 
vyuţívajúcich 
IKT*(počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vyškolených 
účastníkov v IKT 
zručnostiach 
(počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 163 163 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

* ukazovateľ je akceptovateľný na úrovni projektu iba ako dopadový 

Zdroj: RO, KHP, ITMS 

 

V rámci prioritnej osi č. 2 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP IS v opatreniach: 

 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo vylúčením prostredníctvom 

rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK, v počte 240; 

 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 

znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK, v počte 6; 

 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota (5 projektov). 

 

4.1.3. Plnenie ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi č. 3 

 

Tabuľka č. 4.1/8: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi  č. 3 – Podpora 

zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet účastníkov 
vzdelávacích 
aktivít zameraných 
na získanie IKT 
zručností (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
zamestnancov 
vyuţívajúcich 
IKT*(počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 1085 N/A N/A N/A 1085/0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 773 773 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vyškolených 
účastníkov v IKT 
zručnostiach 
(počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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* ukazovateľ je akceptovateľný na úrovni projektu iba ako dopadový 

Zdroj: RO, ITMS 

 

V rámci prioritnej osi č. 3 OP ZaSI boli projekty realizované: 

v opatrení  3.1 v počte 6 projektov; 

v opatrení  3.2 v počte 4 projekty; 

v opatrení  3.3 v počte 6 projektov. 

 

 

4.1.4. Plnenie ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi č. 4 

 

Tabuľka č. 4.1/9: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 4 – Budovanie kapacít 

a zlepšenie kvality verejnej správy k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet účastníkov 
vzdelávacích 
aktivít zameraných 
na získanie IKT 
zručností (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 32 N/A N/A N/A 32 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 66 66 

            

Počet 
zamestnancov 
vyuţívajúcich 
IKT*(počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 5691/0 N/A N/A N/A 5691/0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vyškolených 
účastníkov v IKT 
zručnostiach 
(počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 87  N/A N/A N/A 87 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5694 5694 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

* ukazovateľ je akceptovateľný na úrovni projektu iba ako dopadový 

Zdroj: RO, KHP, ITMS 

 

V rámci prioritnej osi č. 4 OP ZaSI boli projekty realizované: 

v opatrení  4.1 v počte 129 projektov 

 

Ukazovateľ Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie IKT zručností dosiahol 71% 

naplnenosť v rámci prioritnej osi 1, 147% v prioritnej osi 2 a 140% v prioritnej osi 3 v rámci (počet, 

výsledok).  

 

Tabuľka č. 4.1/10: Výdavky zazmluvnené a čerpané v rámco OP ZaSI na IKT ZaSI k 31.12.2012  
Skupina výdavkov (IKT) 2012 Objem v zazmluvnených projektoch (EUR) Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 6375995,57 2888262,87 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 121834,82 23738,96 

633013 Materiál Softvér 2728686,03 1187364,51 

633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 

633 9 226 516,42 4 099 366,34 

711003  Nákup softvéru 4718451,51 4258549 

711 4 718 451,51 4 258 549,00 

713002  Nákup výpočtovej techniky 495308,73 189360,66 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 242544,88 71990,91 

713006  Nákup komunikačnej infraštruktúry  0,00 0,00 

713 737 853,61 261 351,57 

Celkom 14 682 821,54 8 619 266,91 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Podiel čerpanej sumy na sume zazmluvnenej v projektoch  predstavuje  58,70 % 

 

V rámci implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť boli podporované najmä aktivity v 

oblasti budovania kapacít a zlepšenia kvality verejnej správy s orientáciou na klienta pri pouţití 

informačných a komunikačných technológií, vychovávania flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily 

schopnej uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti a pod. Uvedené aktivity podporujú svojim 
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zameraním špecifický cieľ 1 - Informačná gramotnosť. Príspevok Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia  k napĺňaniu horizontálnej priority informačná spoločnosť je prostredníctvom aj tých 

projektov, ktorých súčasťou sú v súvislosti s realizáciou ich hlavného cieľa tieţ aktivity spojené s nákupom 

vývojom alebo prevádzkou hardware, software, zavádzaním a vyuţívaním informačno-komunikačných 

technológií, vyuţitím internetu a podporou šírenia informácií elektronickou formou. Jedná sa o aktivity 

v oblasti nákupu a prevádzky technologickej a aplikačnej infraštruktúry, rozvoj elektronických sluţieb 

v špecifických oblastiach. Uvedené aktivity podporujú svojim zameraním špecifický cieľ 2 „Efektívna 

elektronizácia verejnej správy“. 

 

Jednotlivé príklady dobrej praxe sú uvedené v prílohe č. 9.  

Spomedzi nich ide napríklad o národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny - Zlepšenie a 

zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti za SR, ITMS kód: 27110130005, ktorý ale neuviedol ţiaden 

indikátor pre HP IS. 

Projekt zabezpečil zvýšenie elektronizácie sluţieb zamestnanosti (SZ) a vyššiu kvalitu a flexibilitu sluţieb. 

Nadväzoval na dokument „Informatizácia spoločnosti ako súčasť národohospodárskej stratégie SR“, 

konkrétne na tieto hlavné ciele:  

- elektronizácia verejnej správy (t. j. prechod z prostredia papierových sluţieb do prostredia 

elektronických sluţieb), 

- rozvoj elektronických sluţieb  

 

V rámci projektu boli splnené tieto ciele: 

1.Zjednotenie procesov riadenia - Centralizovaný IS   

2.Centralizácia údajov do jednotnej centralizovanej databázy 

3. Racionalizácia a zvýšenie efektivity systému služieb zamestnanosti 

4. Vybudovanie prepojenia ISSZ medzi inými inštitúciami štátnej správy 

5. Vzdelávanie zamestnancov (podrobnejšie viď. príloha) 

 

Ţiadny z projektov s prináleţitosťou k HP IS nie je riadne ukončený, preto sme uviedli projekt s obsahovým 

zameraním na IS. 

 

4.2.  Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

 

Implementáciu dopytovo-orientovaných projektov, ako aj národných projektov, ktoré sa vyznačujú 

relevanciou k HP MRK v rámci OP ZaSI zabezpečujú dva sprostredkovateľské orgány: Sociálna 

implementačná agentúra a Fond sociálneho rozvoja.  V sledovanom období bolo spolu implementovaných 

623 projektov s relevanciou k HP MRK v rámci OP ZaSI. Uvedený ukazovateľ je k 31.12.2012 naplnený 

na viac neţ 200 %. V rámci realizácie aktivít projektov bolo vytvorených 572 pracovných miest cielene 

pre MRK, čo prekračuje stanovený cieľ pre tento indikátor horizontálnej priority o 322 PM. 

V systéme ITMS RO doposiaľ neeviduje zazmluvnenie dopadového projektového ukazovateľa 

prispievajúceho k HP MRK – počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK.  (ţiadny z projektov ešte 

nemal povinnosť predloţiť prvú následnú monitorovaciu správu). 

V budúcnosti je ešte moţné očakávať výraznejšie navýšenie finančných prostriedkov alokovaných na 

realizáciu projektov s príspevkom k HP MRK, nakoľko podľa harmonogramu vyzvaní RO plánuje podporiť 

viacero národných projektov v tejto oblasti. 

 

FSR spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity pri príprave 

výziev na predkladanie ţiadostí o NFP. Kaţdá výzva je predkladaná koordinátorovi na overenie súladu so 

systémom koordinácie implementácie HP MRK. 

Za najdôleţitejšie aktivity, zamerané na rozvoj MRK  povaţuje FSR výkon terénnej sociálnej práce. FSR 

začal koncom roku 2011 (zazmluvnený 28.12.2011)  realizovať národný projekt Terénna sociálna práca v 

obciach, ktorý výrazným spôsobom zjednodušuje a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce.  

Rozsah podpory terénnej sociálnej práce priamo závisí od počtu osôb cieľovej skupiny v mieste realizácie 

projektu, pričom cieľovou skupinou sú najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít.  
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Ako výrazný problém pri implementácii HP MRK sa nám javí nemoţnosť preukazovania príslušnosti k 

cieľovej skupine – Rómom, resp. obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít. Z dôvodu 

neaktuálnosti atlasu rómskych komunít nie je moţné odvolávať sa ani na tento dokument. 

 

Spolupráca SIA s koordinátorom HP MRK je v rovine pracovných stretnutí so zástupcami Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre MRK (ďalej len ÚSVRK), ako koordinátormi HP MRK. Výsledkom tejto 

spolupráce bolo vyhlásenie výzvy v roku 2012 s kódovým označením „DOP – SIA - 2012/1.2/LSKxP“. Je 

však nutné konštatovať, ţe táto výzva nebola úspešná, nakoľko nedošlo k uzatvoreniu ani jednej Zmluvy 

o NFP. Ambíciou tejto výzvy bolo synergicky prispievať k schváleným stratégiám LSKxP, ktoré má 

v gescii  vyššie spomínaný ÚSVRK. Táto výzva bola vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 v alokovanej sume 

1,6 mil. EUR. (podrobnejšie viď. bod 3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1) 

 

Tabuľka č. 4.2/1: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP MRK  podľa prioritných osí 

prioritná os 
Počet 

projektov 
celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 
k cieľom HP 

MRK 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
projektov 

celkovo  (EU 
zdroje) EUR 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
projektov s 

príspevkom k HP 
MRK  

prioritná os Počet 
zazmluvnených 
projektov - 
počet MU 

počet 
zazmluvnených 
projektov - počet 
MU s relevanciou 
k HP MRK 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov celkovo 
(zazmluvnené - 
MU, EU zdroje) 
EUR 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
relevanciou k HP 
MRK 
(zazmluvnené - 
MU, EU zdroje) 
EUR 

1 Podpora rastu zamestnanosti 521 71 609 822 349,54 11 420 951,23 

2 Podpora sociálnej inklúzie 575 521 119 398 907,12 75 549 418,41 

3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 
v BSK  

67 6 15 000 778,82 418 669,92 

4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 156 25 48 507 285,05 4 355 219,50 

5 Technická pomoc 28 0 30 878 234,26 0 

celkom 1 347,00 623 823 607 554,79 91 744 259,06 

   46,25 11,14 

Zdroj: RO, ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

 

Početnosťou predstavujú projekty s relevanciou k HP MRK 46,25% všetkých zazmluvnených projektov, 

objemom zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje je to 11,14%. 

 

Tabuľka č. 4.2/2: Počet riadne ukončených projektov s príspevkom k HP MRK  podľa opatrení 

 

 
 

Tabuľka č. 4.2/3:  HP MRK: Plnenie fyzických ukazovateľov vo vzťahu k NSRR k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Hodnota projektov cielene 
zameraných na MRK (EUR, 
výstup)  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
12,6 
mil.* 

51,4 
mil.** 

 
77,9 
mil. 
***  

 
75,3 
mil 
** 

N/A N/A N/A 75,3 

Cieľ 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 26,5 26,5 mil 

opatrenie  počet 
Celková 

zazmluvnená 
suma EUR 

1.2 37 7 043 856,77 

2.1 285 16 222 385,46 

2.2 20 3 934 088,87 

3.2 3 158 942,60 

4.1 20 4 112 438,70 

Celkom 365 31 471 712,40 
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mil 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov cielene 
zameraných na MRK 
(počet), (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 256 481 550***  521*** N/A N/A N/A 521 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 250 250 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest cielene 
pre MRK (počet, výsledok)  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 244 443 572 N/A N/A N/A 572 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 250 250 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Počet úspešných 
absolventov – obyvatelia 
MRK (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 370 370 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO, SORO 

* Zdroj ESF + ŠR 

** Zdroj ESF 

*** mimoriadne ukončené projekty sú odpočítané (podľa metodiky Úradu splnomocnenca vlády SR pre RK)  

 

Tabuľka č. 4.2/4: Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k horizontálnej priorite MRK podľa NUTS 

III k 31. 12. 2012  

Územie NUTS III  (s priamou 
podporou) 

Počet 
zazmluvn

ených 
projektov 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR (EÚ zdroje)  

Počet 
zazmluvnený
ch projektov 
s príspevkom 

k HP MRK  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP MRK P(EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia k 
HP MRK z 

celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov  

Priama + nepriama spolu B C D E F=E/C 

Bratislavský 67 15 000 778,82 6 418 669,92 2,79 

Trnavský 67 10 246 906,09 21 1 767 774,82 17,25 

Trenčiansky 81 13 299 199,68 19 3 127 699,66 23,52 

Nitriansky 114 15 934 085,98 60 5 739 397,03 36,02 

Ţilinský 85 10 849 689,06 18 1 871 582,85 17,25 

Banskobystrický 219 23 782 797,38 129 9 590 521,05 40,33 

Prešovský 364 37 094 991,81 250 18 757 289,22 50,57 

Košický 176 22 680 814,53 96 8 945 620,82 39,44 

Projekty nezaradené do NUTS III 174 674 718 291,44 24 41 525 703,69 6,15 

Celkový počet 1347 823 607 554,79 623 91 744 259,06 11,14 

Zdroj: RO, ITMS (všade sú odrátané projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 1607 projektov v celkovej výške za EU zdroje 

940 656 892,10 EUR (1 347 projektov v celkovej výške 823 607 554,79 EUR pri odrátaní mimoriadne 

ukončených projektov), z ktorých 623 projektov deklarovalo príspevok k HP MRK. Výška finančných 

prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP MRK predstavuje sumu 91 744 259,06 EUR, 

čo je 11,14 % zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP MRK ku celkovému objemu 

zazmluvnených prostriedkov za OP ZaSI bez mimoriadne ukončených projektov. 

 

Najviac projektov bolo podporených v Prešovskom kraji (250) s celkovou alokáciou za EU zdroje 18,76 

mil. EUR, Banskobystrickom kraji (129) s celkovou alokáciou 9,59 mil. EUR a Košickom (96) s alokáciou 

8,95 mil. EUR. Práve tieto samosprávne kraje sú v rámci OP ZaSI povaţované za oblasti s výraznými 

negatívnymi regionálnymi rozdielmi (miera nezamestnanosti, prístup ku vzdelávacím aktivitám a pod.) 

a jednou z iniciatív OP ZaSI je práve odstraňovanie týchto rozdielov.  

 

Vzhľadom k obmedzenej alokácii pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  bolo v rámci 

Bratislavského kraja podporených 6 projektov v celkovej výške zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje 

0,42 mil. EUR, čo predstavuje 2,79 % zazmluvnenia z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov 

v Bratislavskom kraji, po odrátaní mimoriadne ukončených projektov. 
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4.2.1. Plnenie ukazovateľov HP MRK pri projektoch s priamou podporou  

 

Pokrok v napĺňaní merateľných ukazovateľov v prioritnej osi 2 v sledovanom období  dokumentuje tab č. 

4.2/5. Tab. č. 4.2/5: OP ZaSI – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO2 k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet programov ďalšieho 
vzdelávania pre osoby podieľajúce 
sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 42 122 N/A N/A N/A 122 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Počet osídlení MRK, v ktorých boli 
realizované aktivity komunitného 
charakteru (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 356 475 724 779 N/A N/A N/A 779 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 350 350 

Východisko 187 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 187 

                        

Počet vytvorených pracovných miest 
cielene pre MRK (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 168 303 350 N/A N/A N/A 350 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 125 125 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 
vyuţívajú výsledky projektu (počet, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 157 136 533 N/A N/A N/A 533 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A 15 15 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Počet úspešných absolventov – 
obyvatelia MRK (počet, dopad)     

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 195 195 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Hodnota projektov cielene 
zameraných na MRK (mil. EUR, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
10,5 
mil.* 

51,4 
mil.** 

 
77,9 
mil. 
**  

 
75,3 
mil. 
*** 

N/A N/A N/A 75,3 mil. **  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
23,9 
mil. 

23,9 mil. 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Počet projektov cielene zameraných 
na MRK (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 227 481 550  517 N/A N/A N/A 517  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150 150 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZaSI 

* Zdroj ESF + ŠR 

** Zdroj ESF 

*** mimoriadne ukončené projekty sú odpočítané (podľa metodiky Úradu splnomocnenca vlády SR pre RK)  

 

Plnenie ukazovateľov OP ZaSI  na úrovni prioritnej osi č. 2  Podpora sociálnej inklúzie 

Pri projektoch zameraných na riešenie problematiky sociálnej inklúzie MRK boli doposiaľ implementované 

projekty, ktoré spolu realizovali 122 programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na 

sociálnej inklúzii osôb z MRK, čo prevyšuje cieľovú hodnotu o 107 vzdelávacích programov. 

Medziročne vzrástol počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru 

o 55 osídlení MRK. Hodnota tohto merateľného ukazovateľa  je v r. 2012 na úrovni 223 % voči plánovanej 

cieľovej hodnote ku koncu programového obdobia. 

Na úrovni  prioritnej osi 2 bolo  vytvorených 350 pracovných miest cielene pre MRK,  kumulatívna hodnota 

prevýšila pôvodné očakávanie vychádzajúce z cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa o  225 

vytvorených pracovných miest. 

V rámci projektov zameraných na riešenie problematiky sociálnej inklúzie MRK bolo doposiaľ 

zaznamenaných 533 obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu.  K výraznému 

medziročnému nárastu došlo najmä z dôvodu implementácie národného projektu Terénna sociálna práca 

v obciach. Doposiaľ nebol zaznamenaný fyzický pokrok pri dopadovom projektovom indikátore počet 

úspešných absolventov – obyvatelia MRK. Nakoľko ide o dopadový indikátor, je moţné očakávať jeho 

nenulové namerané hodnoty aţ po ukončení realizácie projektov. 
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K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 2  nakontrahovaných za zdroje EU 75 312 378,40  EUR a 

celkovo bolo podporených  517 projektov s priamou podporou HP MRK.  Znamená to, ţe sa tak výrazne 

prekročila pôvodná cieľová hodnota  počtu podporených projektov. 

Z charakteru opatrení, ktoré realizuje Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pre OP ZaSI  

v rámci prioritnej osi 2  je zrejmé, ţe projekty sú zamerané na rozvoj marginalizovaných rómskych 

komunít. Za najdôleţitejšie činnosti zamerané na rozvoj MRK  povaţuje FSR výkon terénnej sociálnej 

práce. Prostredníctvom aktivít TSP sú  napĺňané parciálne ciele  horizontálnej priority  MRK, najmä: 

o zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných sluţieb v sociálnej oblasti; 

o podpora podmienok na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť 

samostatný ţivot a podporiť ich integráciu do spoločnosti; 

o podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia príslušníkov MRK; 

o podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora 

senzibilizačných aktivít; 

o zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK; 

o uľahčenie prístupu k vzdelávaniu MRK; 

o riešenie zamestnanosti a vzdelávania pre trh práce príslušníkov MRK; 

o podpora bývania, eliminácia násilia páchaného na ţenách a deťoch, prevencia kriminality a smerovanie 

aktivít k výučbe zdravotnej výchovy. 

 

Rozsah podpory terénnej sociálnej práce priamo závisí od počtu osôb cieľovej skupiny v mieste realizácie 

projektu, pričom cieľovou skupinou sú najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít.  

Z uvedenej analýzy môţeme konštatovať, ţe v rámci OP ZaSI  dosiahnuté parciálne ciele HP MRK 

prispievajú k napĺňaniu špecifického cieľa HP MRK  „zamestnanosť“, a tým aj  k napĺňaniu  hlavného cieľa 

HP MRK, t.j. k „zvýšeniu zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšeniu ich životných 

podmienok“.  

 

Tabuľka č. 4.2/6: OP ZaSI projekty s priamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2012 

Územie NUTS III  (s priamou podporou) 
Počet 

zazmluvnených 
projektov  

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR (EÚ zdroje)  

Počet 
zazmluvnených 

projektov s 
príspevkom k HP 

MRK 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP MRK (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia k 
HP MRK z 

celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov  

(s priamou podporou) B C D E F=E/C 

Bratislavský 67 15 000 778,82 0 0 0,00 

Trnavský 67 10 246 906,09 15 1 229 885,30 12,00 

Trenčiansky 81 13 299 199,68 13 1 842 915,30 13,86 

Nitriansky 114 15 934 085,98 47 4 088 218,89 25,66 

Ţilinský 85 10 849 689,06 13 752 045,05 6,93 

Banskobystrický 219 23 782 797,38 112 6 692 763,97 28,14 

Prešovský 364 37 094 991,81 223 14 380 821,50 38,77 

Košický 176 22 680 814,53 84 6 895 757,92 30,40 

Projekty nezaradené do NUTS III 174 674 718 291,44 10 39 429 970,47 5,84 

Celkový počet 1347 823 607 554,79 517 75 312 378,40 9,14 

Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

 

4.2.2. Plnenie ukazovateľov HP MRK pri projektoch s nepriamou podporou 

 

Pokrok v napĺňaní merateľných ukazovateľov v prioritnej osi 1, 3 a 4  v sledovanom období  dokumentuje 

tab č. 4.2/7: 

 

Tabuľka. č. 4.2/7: OP ZaSI – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 1, 3 a 4 k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet obcí s osídlením MRK, 
v ktorých vyuţívajú výsledky 
projektu (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 350 350 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Počet vytvorených 
pracovných miest cielene pre 
MRK (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 76 140 222 N/A N/A N/A 222 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 125 125 
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Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Počet úspešných absolventov 
– obyvatelia MRK (počet, 
dopad)   

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 195 195 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Hodnota projektov cielene 
zameraných na MRK (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2,2 mil.* 
32,3 
mil.** 

23,1 
mil.*** 

 
16,4 
mil. 
*** 

N/A N/A N/A 16,4 mil.*** 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2,6 
mil. 

2,6 mil. 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Počet projektov cielene 
zameraných na MRK (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 29 89 89 106 N/A N/A N/A 106 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZaSI 

* Zdroj ESF + ŠR,  

** Zdroj ESF 

 *** mimoriadne ukončené projekty sú odpočítané (podľa metodiky Úradu splnomocnenca vlády SR pre RK) 

 

Plnenie ukazovateľov  OP ZaSI na úrovni  prioritných  osí  1, 3 a 4   

o Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti  

o Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  

o Prioritná os č. 4 Budovanie kapacít 

 

V rámci ţiadnej z prioritných osí 1, 3 a 4 nebol zazmluvnený  k 31.12.2012 merateľný ukazovateľ počet 

obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu, je však moţné predpokladať, ţe v budúcnosti 

dôjde  k čiastočnému naplneniu cieľovej hodnoty indikátora najmä prostredníctvom NP  Komunitné centrá. 

. 

V roku 2012 bolo podporených 222  novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK, čo  

predstavuje 178 %-né naplnenie cieľovej hodnoty daného indikátora.  

Doposiaľ nebol zaznamenaný fyzický pokrok pri dopadovom projektovom indikátore počet úspešných 

absolventov – obyvatelia MRK, nakoľko sa jedná o dopadový indikátor, je moţné očakávať jeho nenulové 

namerané hodnoty aţ po ukončení  realizácie projektov. 

K 31.12.2012  bolo pre účely HP MRK za zdroje EU nakontrahovaných  16 431 880,66  EUR finančných 

prostriedkov, čo uţ teraz predstavuje výrazné prevýšenie pôvodnej finančnej alokácie na projekty OP ZaSI s 

nepriamou podporou HP MRK v rámci prioritnej osi 1, 3 a 4.  

Celkovo bolo zazmluvnených  106 projektov s nepriamou podporou HP MRK ku koncu roka 2012, 

znamená to, ţe  hodnota indikátora počet projektov cielene zameraných n a MRK bola prekročená o 6 

projektov.  

 

Tabuľka  č. 4.2/8: OP ZaSI  projekty s nepriamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2012 

Územie NUTS III (s nepriamou 
podporou) 

Počet 
zazmluvn

ených 
projektov  

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR (EÚ zdroje)  

Počet 
zazmluvnený
ch projektov 
s príspevkom 

k HP MRK 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP MRK (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia k 
HP MRK z 

celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov  

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 67 15 000 778,82 6 418 669,92 2,79 

Trnavský 67 10 246 906,09 6 537 889,52 5,25 

Trenčiansky 81 13 299 199,68 6 1 284 784,36 9,66 

Nitriansky 114 15 934 085,98 13 1 651 178,14 10,36 

Ţilinský 85 10 849 689,06 5 1 119 537,80 10,32 

Banskobystrický 219 23 782 797,38 17 2 897 757,08 12,18 

Prešovský 364 37 094 991,81 27 4 376 467,72 11,80 

Košický 176 22 680 814,53 12 2 049 862,90 9,04 

Projekty nezaradené do NUTS III 174 674 718 291,44 14 2 095 733,22 0,31 

Celkový počet 1347 823 607 554,79 106 16 431 880,66 2,00 

Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 
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Ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK dosiahol v rámci projektov s priamou 

podporou takmer trojnásobné a v projektoch s nepriamou podporou viac neţ 1,5 násobné naplnenie 

záväzku.  

 

Ukazovateľ Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru (počet, 

výsledok) v projektoch s priamou podporou presiahol svojou hodnotou záväzok viac neţ dvojnásobne. 

 

4.2.3. Lokálne stratégie komplexného prístupu   

 

Lokálne stratégie komplexného prístupu 

MPSVR SR uzavrelo s Úradom vlády SR, Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 

v roku 2008 Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK (a 

v roku 2009 dodatok k nej).  Dňa 1.9.2012 bola medzi MPSVR SR a MV SR uzatvorená Dohoda 

o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK z dôvodu prechodu 

pôsobnosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra 

SR. V dohode sa RO pre OP ZaSI zaviazal vyčleniť 26 500 000 EUR na implementáciu projektov zo 

schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu. 

 

V sledovanom období bola v príprave Výzva na opatrenie 1.2 ( Podpora tvorby a udrţania pracovných miest 

prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania ) určená pre 

prijímateľov oprávnených v rámci LSKxP s indikatívnou alokáciou 1 600 000  EUR. Výzva bola  SOROm  

- Sociálna implementačná agentúra   vyhlásená  dňa 6.2.2012.  Predmetná výzva bola   ukončená 

k 10.4.2012. SORO zaregistroval 3 ŢoNFP, avšak v rámci následnej kontroly formálnej správnosti 

a kontroly kritérií oprávnenosť komisia konštatovala nesplnenie podmienky povinnej aktivity, vyţadovanej 

vo výzve. Ţiadna ŢoNFP tak nevyhovela podmienkam výzvy. Opakované vyhlásenie výzvy  je plánované 

na I. štvrťrok 2013 (viď. komentár nad tabuľkou 3.1/4). 

 

FSR vyhlásil dňa 28.9.2012 v rámci LSKxP  výzvu OPZaSI-FSR-2012/2.2/02  na opatrenie: 2.2 Podpora 

vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh 

práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, s alokáciou 5 706 481 EUR. Prvé tri 

kolá výzvy sú zamerané výlučne na podporu ţiadateľov, ktorých ţiadosť tvorí súčasť schválenej lokálnej 

stratégie komplexného prístupu a ţiadateľov, ktorí sú uvedení ako partneri v schválených ţiadostiach o 

poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu. Alokácia na výzvu je 5 706 481,16 

EUR. K 31.12.2012 boli v rámci nej predloţené 4 ţiadosti o NFP. 

 

Stav zazmluvnenia projektov relevantných k LSPxP podľa NUTS III  dokumentuje tab. č. 6. 

 

Tabuľka č. 4.2/9: Stav zazmluvnenia projektov LSKxP podľa NUTS III k 31. 12. 2012 

Územie NUTS III 
Alokácie LSKxP 
v OP(EÚ zdroje+ 

ŠR) 

Počet zazmluvnených 
projektov LSKxP  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov LSKxP 
(EU zdroje+ ŠR) 

 Stav zazmluvnenia z alokácie 
(%) 

A B C D F=E/C 

Bratislavský - - - - 

Trnavský - 1 91 235,72 0 

Trenčiansky - 0 0 0 

Nitriansky - 1 74 240,55 0 

Ţilinský - 0 0 0 

Banskobystrický - 1 105 167,28 0 

Prešovský - 8 1 015 879,38 0 

Košický  5 904 173,71 0 

Projekty nezaradené do 
NUTS III 

- 1 4 000 655,06 0 

Spolu za OP ZaSI 26 500 000 17 6 191 351,70 23,36 

     

Zdroj: RO, ITMS  

 

K 31. 12. 2012 je zazmluvnených 17 projektov z podporených LSKxP v celkovej sume NFP 6 191 351,70 

EUR a čerpanie NFP dosiahlo hodnotu 746 816,40 EUR ( zdroj: USVRK, RO pre OP ZaSI, ITMS ). 
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Implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorého prijímateľom je Fond 

sociálneho rozvoja, prispieva  k napĺňaniu opatrenia 1.2.1.1.  priority Zamestnanosť Revidovaného 

národného akčného plánu Dekády začleňovania  rómskej populácie 2005-2015 na roky 2011-2015 
 s názvom  „Realizácia výzvy zameranej na podporu TSP v obciach s prítomnosťou MRK“ a opatrenia 

1.2.1.2. „Zabezpečiť efektívnu koordináciu terénnej sociálnej  práce“. Hlavným cieľom  národného projektu 

je podpora sociálnej inklúzie  prostredníctvom zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity sluţieb 

starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením alebo osoby sociálne vylúčené so zameraním na 

zvyšovanie ich zamestnateľnosti a predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov.  

 

Záverom uvádzame resumé národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“.   

 

Tabuľka č. 4.2/10: Príklad dobrej praxe - Terénna sociálna práca v obciach 

Prijímateľ:  Fond sociálneho rozvoja 

Názov projektu: Národný projekt: Terénna sociálna práca v obciach 

ITMS kód projektu: 27120130525          

Termín realizácie od - do: 12/2011 -  12/2015 

Cieľ projektu: NP je zameraný na podporu terénnej sociálnej práce. Jeho hlavným cieľom je podpora sociálnej inklúzie  
prostredníctvom zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity sluţieb starostlivosti pre osoby ohrozené 
sociálnym vylúčením alebo osoby sociálne vylúčené so zameraním na zvyšovanie ich zamestnateľnosti, 
pričom minimalizuje výskyt  sociálno-patologických javov. Terénna sociálna práca v MRK  je významným 
nástrojom sociálneho začleňovania jednotlivca, rodiny,  skupiny,  komunity a podporuje senzibilizáciu 
majority k potrebám MRK.  Prispieva  tieţ k posilneniu právneho vedomia a zmene hodnotovej orientácie 
cieľovej skupiny pôsobením výchovy a osvety. Permanentná činnosť terénnych sociálnych pracovníkov 
a ich asistentov  na lokálnej úrovni podporuje  komplexné zlepšenie postavenia rómskej menšiny v SR.   

Kumulovaný stav plnenia indikátorov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(plánovaná hodnota/dosiahnutá 
hodnota) k 31.12.2012 

Merateľné ukazovatele výsledku: 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov -  spolu: 86 872/45 704 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny: 44 727/ 24 222 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –  muţi: 42 145/ 21 482 
Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK: 860/640 
Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na MRK : 1/0 
Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb s osobitnými 
vzdelávacími potrebami:  1/0 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu : 872/0 
Počet osôb, ktoré vyuţívajú sluţby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK: 86 000/ 
33 950 
Počet osôb cieľov skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby: 750/1 
693 
Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu: 250/238 
Merateľné ukazovatele dopadu: 
Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania 
zamerané na zvýšenie kvality sociálnych sluţieb a SPO a SK a iných opatrení sociálnej inklúzie: 872/ 0 
V prospech cieľovej skupiny bolo realizovaných spolu  146 004 intervencií. 

Doterajší priebeh realizácie projektu  FSR vyhlásil  štyri výzvy na zapojenie obcí do NP: 
17.01.2012  - 10.02.2012  Výzva FSR-NP TSP-1/2012 
23.02.2012 – 23.03.2012  Výzva FSR-NP TSP-3/2012 
17.04.2012 -   9.05.2012  Výzva FSR-NP TSP- 4/2012 
24.07. 2012  – 16.09.2012   Výzva FSR-NP TSP-5/2012 
V rámci uverejnených výziev prejavilo záujem o spoluprácu na národnom projekte  doposiaľ  238 obcí. 
Aktuálne informácie sú dostupné na:  http://www.fsr.gov.sk/sk/narodny-projekt-tsp-v-obciach. 

 
Rok 2012 bol prioritne zameraný na dozazmluvňovanie miest a obcí zapojených do 

NP TSP. FSR  v rámci NP plánuje poskytnúť vzdelávanie pre všetkých podporených 

TSP a ATSP, koordinátorov a metodikov, čím zabezpečí rovnaké podmienky pre 

výkon terénnej sociálnej práce v rámci celého Slovenska. V roku 2012 usmerňovali  

a poskytovali odbornú pomoc pri výkone práce pre TSP a ATSP pridelení 

koordinátori. V prípade potreby sa stretnutí zúčastňovali aj hlavní metodici.  

V súčasnosti sa pripravuje obstaranie odborných vzdelávacích aktivít pre  

spomenutých zamestnancov,  predmet a rozsah zákazky na školenia je momentálne 

v štádiu prípravy. Okrem toho bude pre TSP a ATSP zabezpečená aj supervízia, ktorá 

je tieţ predpokladom kvalitného výkonu  terénnej sociálnej práce. 
Zdroj: RO 

 

Pre zvýšenie informovanosti sa v marci 2012 konali informačné semináre, ktorých cieľom bolo poskytnúť 

zástupcom obcí informácie o NP Terénna sociálna práca v obciach, odlišnosti národného projektu od 

dopytovo orientovaných projektov a vytvoriť široký priestor pre otázky zástupcov obcí k tejto tematike. 

http://www.fsr.gov.sk/sk/narodny-projekt-tsp-v-obciach
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Semináre boli určené všetkým zástupcom obcí, ktorí mali záujem o informácie k národnému projektu 

Terénna sociálna práca v obciach. 

 

Výzva na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory  LSKxP 

Koordinátor HP MRK vyhlásil dňa 29. 02. 2012 časovo obmedzenú výzvu na predkladanie ţiadostí na 

doplnenie projektových zámerov z operačných programov ROP, OP ŢP a OP ZaSI s termínom ukončenia 

15. apríla 2012, kód výzvy LSKxP-ÚSVRK-2012/03. Výzvu bolo potrebné vyhlásiť z dôvodu doplnenia 

oprávnených ţiadateľov o NFP pre alokácie na LSKxP, ktoré by zostali nevyčerpané. Oprávnení ţiadatelia 

boli tí, ktorým bola schválená ţiadosť o poskytnutie podpory LSKxP v rámci výziev LSKxP-ÚSVRK-

2008/01 a LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2. Výzva bola vyhlásená na opatrenie ROP 2.1 Infraštruktúra 

sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora komunitných centier 

zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie, opatrenie OP ŢP 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného 

zberu odpadov a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov a opatrenie OP ZaSI 2.2 Podpora 

vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín 

na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 

Na opatrenie OP ZaSI 2.2 bolo predloţených 11 projektových zámerov. Procesom kontroly formálnej 

správnosti prešlo  8 projektových zámerov OP ZaSI.  

MHaVK LSKxP na svojom zasadnutí dňa 28.06. 2012  aplikovala výberové kritéria a následné schválila 

spolu 42 ţiadostí o doplnenie projektových zámerov k schválenej ţiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a 

25 ţiadostí bolo schválených s podmienkou. Komisia neschválila jednu ţiadosť o doplnenie, ktorá 

pozostávala z 1 projektového zámeru z OP ŢP.  

Identifikácia vybraných problémov: 

Pri predkladaní ţiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo vo veľkej miere identifikované podceňovanie 

precízneho a dôsledného vypĺňania očakávaných hodnôt merateľných ukazovateľov v zmysle výzvy, časté 

boli chyby v rozpočte, ţiadatelia niekedy nerozlišovali povinné prílohy a doţiadateľné prílohy, pričom 

povinné prílohy chýbali. Vzhľadom na mnoţstvo otázok a nejasností týkajúcich sa povinných príloh 

ţiadostí o NFP a s prihliadnutím na počet ţiadostí zamietnutých pri formálnej kontrole je jednoznačné, ţe 

vytvorenie ţiadosti o NFP a jej následné predloţenie, je aj naďalej pre ţiadateľa administratívne a 

byrokraticky náročné.  

FSR uvedené problémy riešilo zintenzívneným úsilím poskytovať dostatok informácií počas seminárov 

a konzultácií k nasledujúcim výzvam (viď. bod 7.2). 

 

Prostredníctvom implementácie projektov ( DOP a národných ) s relevanciou k HP MRK OP Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia napĺňa hlavný cieľ HP MRK , ktorým  je  „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej 

úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich ţivotných podmienok“.   Projekty sú zamerané prioritne na  

podporu aktivít zameraných na parciálne ciele  HP MRK : 

o zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných sluţieb v sociálnej oblasti; 

o podpora podmienok na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť 

samostatný ţivot a podporiť ich integráciu do spoločnosti; 

o podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia príslušníkov MRK; 

o podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora 

senzibilizačných aktivít; 

o riešenie zamestnanosti a vzdelávania pre trh práce príslušníkov MRK; 

o eliminácia násilia páchaného na ţenách a deťoch, prevencia kriminality a smerovanie aktivít k výučbe 

zdravotnej výchovy. 

 

Jednotlivé príklady dobrej praxe sú uvedené v prílohe č. 9. 

 

4.3. Horizontálna priorita Rovnosť príleţitostí 

 

Hlavným cieľom horizontálnej priority rovnosť príleţitostí (ďalej „HP RP“) je podporovať a odsledovať  

dodrţiavanie rovnosti príleţitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. OP ZaSI 

najvýznamnejším spôsobom prispieva k cieľom HP RP a zahŕňa v sebe takmer všetky jej špecifické ciele. 
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Dôleţitým prvkom, ktorý je potrebné spomenúť, je príspevok OP ZaSI k napĺňaniu cieľov Lisabonskej 

stratégie v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí: 

 dosiahnuť priemernú zamestnanosť ţien vo výške 60%, 

 dosiahnuť priemernú zamestnanosť starších ľudí vo výške 50%, 

 zredukovať nezamestnanosť mladých, 

 zvýšiť participáciu ţien a zníţiť rozdiely medzi pohlaviami v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti 

a miezd, 

 podporiť zlepšenie zosúladenia pracovného a súkromného ţivota a zabezpečiť dostupnú starostlivosť 

o deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť, 

 zaistiť inkluzívne trhy práce so zameraním na zdravotne postihnuté osoby, 

 podporiť aktívne starnutie. 

 

Koordinátor HP RP má pre plánovanie strategických materiálov a postupov zriadenú pracovnú skupinu pri 

Výbore pre rodovú rovnosť vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá 

spolupôsobí pri nastavovaní stratégií. Členmi tejto skupiny sú najmä odborníčky na rodovú rovnosť 

a rovnosť príleţitostí z MVO.  

S odborníkmi z MVO koordinátor HP RP spolupracuje aj v oblasti hodnotenia. Priebeţné hodnotenie HP 

RP, ktoré bolo spracované v roku 2011, bolo uskutočnené externou firmou so zapojením odborníčok na 

rodovú rovnosť a rovnosť príleţitostí z MVO. 

Implementáciu projektov, ktorých zameraním je okrem iného aj podpora rovnosti príleţitostí zabezpečuje 

RO a taktieţ SORO.  

 

Tabuľka č. 4.3/1: Zasadnutia a aktivity Pracovnej skupiny pre HP RP (skrátená verzia) 
Dátum  Dôvod Závery 

08.02.2012 1. Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom pracovnej skupiny  
2. Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. A365 K2340 – HP 

RP. 
3. Schválenie nového Štatútu Pracovnej skupiny pre HP RP 
4. Schválenie materiálu „Systém koordinácie HP RP, verzia 7.0“. 
5. Informácia o materiáli „ Interný manuál procedúr koordinátora HP RP na 

roky 2007 – 2013 verzia  5.0“ a „Správa o implementácii a čerpaní ŠF a 
KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 01. 07. 2011 do 
31. 12. 2011“. 

6. Rôzne: 
a. informovanie členov a členiek PS o súčasnom stave, a nedostatkoch pri 

koordinácii HP RP, 
b. pravidelné informovanie zo strany členov a členiek PS o merateľných 

ukazovateľoch a počte zazmluvnených projektov relevantných k HP RP, 
c. informácia o plánovaní školení k HP RP na úrovni RO a SORO. 

 Pracovná skupina HP RP schválila  
aktualizovaný Štatút PS pre HP RP. 

 Kontrola riešenia nedostatkov a odporúčaní 
k výzvam vybraným RO OP (OP ZaSI – 
FSR, OP ŢP, OPV, OPVaV)  

 Zaslať členom a členkám PS pre HP RP 
dotazník aj s návrhmi okruhov tém školení, 
kde môţu vyjadriť a špecifikovať svoje 
poţiadavky na školenia. 

 Zaslanie vyplnených dotazníkov s návrhmi 
tém školení a školených osôb. 

 KO HP RP bude pravidelne informovaný zo 
strany RO o pripravovaných výzvach  

07.12. 2012 1. Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom pracovnej skupiny  
2. Návrh na zaradenie koordinátorov HP (VÚC) za stálych pozorovateľov  PS 

HP RP.  
3. Stav implementácie HP RP: pokrok, problémy v implementácii. 
o Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. A365 K2340 – HP 

RP, o začatí interného hodnotenia HP RP, o Výročnej správe HP RP, 
o projekte na publicitu 

 Členovia PS HP RP za RO odkontrolujú za 
svoj operačný program zoznam 
zverejnených merateľných ukazovateľov na 
stránke www.gender.gov.sk v časti HP RP; 
do apríla 2013 krátku informáciu o 
 pripravovaných výzvach na rok 2013, 
merateľných ukazovateľov a počte 
zazmluvnených projektov 

 Koordinátor HP RP v rámci interného 
hodnotenia vypracuje inštrukciu pre 
hodnotiteľov pri hodnotení projektov, ktoré 
nedeklarujú príspevok k HP RP. 

 Koordinátor HP RP vypracuje a následne 
zašle členom PS pre HP RP dotazník aj 
s návrhmi okruhov tém školení, kde môţu 
vyjadriť a špecifikovať svoje poţiadavky na 
školenia, návrhy tém ako aj pre koho by 
mali byť školenia realizované. 

Zdroj: KHP 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 1607 projektov v celkovej výške za EU zdroje 

940 656 892,10 EUR (1 347 projektov v celkovej výške 823 607 554,79 EUR pri odrátaní mimoriadne 

ukončených projektov), z ktorých 1 214 projektov deklarovalo príspevok k HP RP. Výška finančných 

prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP RP predstavuje sumu (zdroje EÚ) 770 198 

http://www.gender.gov.sk/
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097,49 EUR, čo je 93,52% zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP RP ku celkovému 

objemu zazmluvnených prostriedkov za OP ZaSI bez mimoriadne ukončených projektov.  

 

FSR spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí pri príprave výzvy na 

predkladanie ţiadostí o NFP. Kaţdá výzva je predkladaná koordinátorovi na overenie súladu so systémom 

koordinácie implementácie HP RP a zároveň je koordinátor HP RP zapojený do vnútorného 

pripomienkovania výzvy. FSR zverejnil v rámci špecifík výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 samostatnú 

časť, v ktorej sú popísané ciele HP RP, relevantné k výzve. 

FSR prispieva k cieľom HP RP napríklad prostredníctvom implementácie projektov vo výzve OP ZaSI – 

FSR – 2010/2.3/01 alebo OP ZaSI – FSR – 2009/2.3/03, ktoré boli zameraná na podporu zosúladenia 

rodinného a pracovného ţivota. Konkrétny príklad príspevku k HP RP je popísaný v príkladoch dobrej 

praxe (názov projektu „Nástroje podpory zosúladenia rodinného a pracovného ţivota“) v Prílohe č. 9. 

 

Ako uţ bolo spomenuté vyššie v texte, SIA implementuje dopytovo orientované projekty v súlade so 

systémom koordinácie implementácie HP RP, pričom relevancia k HP RP sa vykazuje prostredníctvom 

merateľných ukazovateľa výsledku. Údaje, ktoré máme k dispozícií sú čerpané z ITMS.  

 

Koordinovanie HP RP sa vykonáva prostredníctvom pripomienkového konania k výzve, kde sa koordinátor 

HP RP vyjadruje k merateľným ukazovateľom uvedeným vo výzve, ako aj k výzve samotnej. SIA poskytuje 

informácie o cieľoch HP RP na informačných seminároch, ako aj v samotnej výzve odkazom na existujúci 

aktuálny SKI HP RP, resp. formou FAQ k výzve, prípadne telefonicky. 

 

Tabuľka č.  4.3/2: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP podľa prioritných osí 

prioritná os 
Počet projektov 
celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 
k cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov celkovo  
(EU zdroje) EUR 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
RP  

1 Podpora rastu zamestnanosti 521 459 609 822 349,54 592 163 070,72 

2 Podpora sociálnej inklúzie 575 573 119 398 907,12 119 228 944,98 

3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 
v BSK  

67 39 15 000 778,82 12 374 649,92 

4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 156 143 48 507 285,05 46 431 431,87 

5 Technická pomoc 28 0 30 878 234,26 0 

celkom 1 347,00 1 214,00 823 607 554,79 770 198 097,49 

   90,13 93,52 

Zdroj: RO, ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

 

Početnosťou predstavujú projekty s relevanciou k HP RP 90,13% všetkých zazmluvnených projektov, 

objemom zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje je to 93,52%. 

 

Tabuľka č. 4.3/3: Počet riadne ukončených projektov s príspevkom k HP RP  podľa opatrení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31.12.2012 je uvedené v tabuľke č. 4.3/4. 

 

opatrenie  počet 
Celková 

zazmluvnená 
suma EUR 

1.1 5 80 134 062,29 

1.2 187 39 268 282,92 

2.1 290 18 553 455,71 

2.2 35 7 116 058,47 

2.3 8 733 928,28 

3.1 5 791 699,97 

3.2 4 436 519,06 

3.3 1 317 543,70 

4.1 43 12 012 124,95 

Celkom 578 159 363 675,35 
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Tabuľka č. 4.3/4: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP k 31. 12. 2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 5 265 1 236 1373 1214 N/A N/A N/A 1214 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Hodnota projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (EUR, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 

76 578 
413,69 

281 
636 

404,30 

604 42
1 857,2

2 

746 870 60
8,14 

770 
198 097,49 

N/A N/A N/A 
770 

198 097,4
9 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
muţi (počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 36 464 
156 
851 

230 
339 

471 081 695 905 N/A N/A N/A 695 905 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
ţeny (počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 37 502 
184 41

41 
199 
602 

339 257 547 043 N/A N/A N/A 547 043 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
vo veku 15 - 24 (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 39 524 1 843 3 286 4 676 N/A N/A N/A 4 676 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
vo veku 55-64 (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 64 077 1 569 3 124 3 880 N/A N/A N/A 3 880 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
zdravotne postihnuté 
osoby (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 18 183 335 8 501 10 870 N/A N/A N/A 10 870 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet opatrení 
zameraných na 
predchádzanie 
a elimináciu 
diskriminácie 
a zosúladenia 
pracovného a rodinného 
ţivota (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 10 93 73 N/A N/A N/A 73 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 20 19 321 2 997 11 042 17 420 N/A N/A N/A 17 420 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 108 14 728 2 317 7 488 12 449 N/A N/A N/A 12 449 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených Dosiahnutý 0 0 0 11 20 606 N/A N/A N/A 606 

                                                 

 

 

 

 

 
1
 Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- ţeny (počet)“ bola vypočítaná ako rozdiel hodnôt ukazovateľov 

„Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- spolu (počet)“ a „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi 

(počet)“, keďţe na projektovej úrovni ho nesledoval ani jeden podporený projekt.  
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pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie 
projektu (počet, výstup) 

výsledok 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali sa 
v zamestnaní – muţi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali sa 
v zamestnaní – ţeny 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb 
vyvzdelaných v oblasti 
problematiky násilia 
páchaného na ţenách 
a deťoch (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – 
ţeny (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     5 940 N/A N/A N/A 5 940 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – 
muţi (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet zamestnávateľov 
zúčastnených na 
projektoch prorodinne 
orientovaných politík a 
politík na podporu 
rodovej rovnosti na 
pracovisku (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, ktoré 
naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, ktoré 
naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

 
Počet osôb zaradených 
do projektov zameraných 
na rodovú rovnosť 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb – muţi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     39 N/A N/A N/A 39 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb – ţeny 

Dosiahnutý 
výsledok 

     88 N/A N/A N/A 88 
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(počet, výsledok) Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO, ITMS  

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota.  V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové 

hodnoty ukazovateľov HP RP. 

 

Z projektov čerpajúcich finančné prostriedky z  ESF bolo v roku 2012 zapojených do podporených 

projektov 695 905 (56%) muţov a 547 043 (44%) ţien. Z pohľadu vekových kategórií odzrkadľujú 

podporené projekty vyrovnanú účasť cieľovej skupiny vo veku 15 - 24  (4 676), ako aj cieľovej skupiny vo 

55-64 (3 880). V procese monitorovania bolo vyššie zastúpenie muţov na nových vytvorených pracovných 

miestach (17 420) v porovnaní s vytvorenými pracovnými miestami obsadenými ţenami (12 449), čo 

predstavuje pomer 60:40 nových pracovných miest v prospech muţov. V porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím (11 042 muţi/7 488 ţeny), nárast hodnoty uvedeného merateľného ukazovateľa je u ţien 

výraznejší.  

 

Tabuľka č. 4.3/5: Zazmluvnené projekty (na úrovni OP) s príspevkom k HP RP podľa regiónu k 31.12.2012 

Územie NUTS III 

Počet 
zazmluvn

ených 
projektov  

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR (EÚ zdroje)  

Počet 
zazmluvnený
ch projektov 
s príspevkom 

k HP RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP RP (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia k 
HP RP z 

celkového objemu 
zazmluvnených 
EU prostriedkov  

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 67 15 000 778,82 39 12 374 649,92 82,49 

Trnavský 67 10 246 906,09 61 9 514 265,67 92,85 

Trenčiansky 81 13 299 199,68 76 12 762 232,46 95,96 

Nitriansky 114 15 934 085,98 104 14 877 729,01 93,37 

Ţilinský 85 10 849 689,06 76 9 632 425,26 88,78 

Banskobystrický 219 23 782 797,38 207 22 875 993,91 96,19 

Prešovský 364 37 094 991,81 350 35 922 726,53 96,84 

Košický 176 22 680 814,53 169 22 223 961,59 97,99 

Projekty nezaradené do NUTS III 174 674 718 291,44 132 630 014 113,14 93,37 

Celkový počet 1347 823 607 554,79 1214 770 198 097,49 93,52 

Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

* Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov na vzdelávacie aktivity a personálne výdavky malo za následok zníţenie finančných 

prostriedkov pri niektorých projektoch s relevanciou k HP  

 

Podľa miesta realizácie bolo najviac projektov s relevanciou k HP RP zazmluvnených v rámci Prešovského 

kraja (350) vo výške 35 922 726,53 EUR, Banskobystrického kraja (207) vo výške 22 875 993,91 EUR 

a Košického kraja (169) vo výške 22 875 993,91 EUR. Práve tieto tri samosprávne kraje vykazujú v rámci 

OP ZaSI výrazné regionálne rozdiely (napr. prístup cieľovej skupiny ku vzdelávacím aktivitám, náročnejšie 

podmienky pri uplatňovaní sa na trhu práce a pod.)  

 

V rámci Bratislavského kraja vzhľadom k relatívne nízkej alokácii určenej na podporu cieľa Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť, orientáciu intervencie predovšetkým na budovanie kapacít je úroveň 

zazmluvnenia projektov s relevanciou k HP RP uspokojivá. Predstavuje sumu 12 374 649,92 EUR na 39 

zazmluvnených projektov, čo je 82,49% zo všetkých zazmluvnených projektov v Bratislavskom kraji bez 

mimoriadne ukončených projektov. 
 

 

4.3.1. Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 1 

 

V rámci prioritnej osi č. 1 bolo k  31.12.2012 podporených 459 projektov s relevanciou k HP RP, a to 

s celkovým objemom finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v sume  592 163 070,75 

EUR. Táto suma predstavuje 76,88% finančných prostriedkov zazmluvnených na projekty s s relevanciou 

k HP RP.  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2012 je uvedené v tabuľke č. 

61. 

 

Tabuľka č. 4.3/7: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 1 k 31.12.2012  
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Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet projektov 
s príspevkom 
k rovnosti príleţitostí 
(počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 2 8 508 538 459 N/A N/A N/A 1214 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Hodnota projektov 
s príspevkom 
k rovnosti príleţitostí 
(EUR, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 

7276
3983
,13 

182 
082021

,7 

423 348 8
94,40 

517 889 798,3
0 

592,16mi
l 

N/A N/A N/A 592,16 mil. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených 
do podporených 
projektov – muţi 
(počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 
37 
170 

108 
149 

164 437 415 409 592320 N/A N/A N/A 592320 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených 
do podporených 
projektov – ţeny 
(počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 
36 
300 

102 
327 

196 112 266 625 411145 N/A N/A N/A 411145 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených 
do podporených 
projektov – vo veku 
15 - 24 (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 N/A 5 101 778 1 365 1354 N/A N/A N/A 1354 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených 
do podporených 
projektov – vo veku 
55-64 (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 N/A 36 418 1 091 2 417 2508 N/A N/A N/A 2508 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených 
do podporených 
projektov – zdravotne 
postihnuté osoby 
(počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 N/A 12 407 203 7 257 7710 N/A N/A N/A 7710 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet opatrení 
zameraných na 
predchádzanie 
a elimináciu 
diskriminácie 
a zosúladenia 
pracovného 
a rodinného ţivota 
(počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 8 54 54 N/A N/A N/A 54 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok, 
core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 18 069 2951 10 918 17331 N/A N/A N/A 17331 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok, 
core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 13 344 2 315 7 437 12427 N/A N/A N/A 12427 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
znevýhodnené 
skupiny v dôsledku 
realizácie projektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 11 20 50 N/A N/A N/A 50 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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(počet, výstup) 

            

Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťami, ktorým 
sa poskytli aktivity na 
zosúladenie 
rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali 
sa v zamestnaní – 
muţi (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťami, ktorým 
sa poskytli aktivity na 
zosúladenie 
rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali 
sa v zamestnaní – 
ţeny (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb 
vyvzdelaných v 
oblasti problematiky 
násilia páchaného na 
ţenách a deťoch 
(počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – 
ţeny (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     5866 N/A N/A N/A 5866 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – 
muţi (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
zamestnávateľov 
zúčastnených na 
projektoch prorodinne 
orientovaných politík 
a politík na podporu 
rodovej rovnosti na 
pracovisku (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú dobu, 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú dobu, 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

 
Počet osôb 
zaradených do 
projektov 
zameraných na 
rodovú rovnosť 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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(počet, výsledok) 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb – 
muţi (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     2 N/A N/A N/A 2 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb – 
ţeny (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     35 N/A N/A N/A 35 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO, ITMS 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota. V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové 

hodnoty ukazovateľov HP RP. 

 

V porovnaní s hodnotami ostatných prioritných osí boli namerané výrazne vyššie hodnoty merateľných 

ukazovateľov. Podporou projektov v prioritnej osi č. 1 OP ZaSI sa podarilo vytvoriť 29 758 

novovytvorených pracovných miest (oproti predchádzajúcemu obdobiu je to nárast o 11 403 

novovytvorených pracovných miest), z čoho 41,76 % pripadá na novovytvorené pracovné miesta obsadené 

ţenami.  

Hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov v prioritnej osi 1 ovplyvňuje v prevaţnej miere realizácia 

národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú orientované na podporu jednotlivých 

ustanovení zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

4.3.2. Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 2 

 

V rámci prioritnej osi č. 2 bolo k 31.12.2012 podporených 573 projektov s relevanciou k HP RP, a to 

s celkovým objemom finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v sume  119 228 944,98 

EUR. Táto suma predstavuje 15,48% finančných prostriedkov zazmluvnených na projekty s s relevanciou 

k HP RP. Pokles hodnôt viacerých ukazovateľov oproti predošlému obdobiu súvisí s odpočítaním 

mimoriadne ukončených projektov. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2011 je uvedené v tabuľke č. 

62. 

 

Tabuľka č. 4.3/8: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 2 k 31.12.2012  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1 232 530 615 573 N/A N/A N/A 573 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Hodnota projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (EUR, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 
23279
65,18 

69352
515,73 

105 567 75
7,10 

152 298 61
0,17 

119,28 
mil. 

N/A N/A N/A 
119, 28 

mil. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
muţi (počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 52 260 30 632 49 646 67572 N/A N/A N/A 67572 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
ţeny (počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 69 959 22 220 53 263 75010 N/A N/A N/A 75010 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
vo veku 15 - 24 (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 N/A 34 193 1 065 1 745 3096 N/A N/A N/A 3096 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej Dosiahnutý 0 N/A 26 216 478 707 1372 N/A N/A N/A 1372 
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skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
vo veku 55-64 (počet, 
výstup) 

výsledok 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
zdravotne postihnuté 
osoby (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 N/A 4 977 132 241 2104 N/A N/A N/A 2104 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet opatrení 
zameraných na 
predchádzanie 
a elimináciu diskriminácie 
a zosúladenia pracovného 
a rodinného ţivota (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 2 37 18 N/A N/A N/A 18 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 18 31 46 115 81 N/A N/A N/A 81 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 90 147 2 36 2 N/A N/A N/A 2 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie 
projektu (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 506 634 556 N/A N/A N/A 556 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali sa v 
zamestnaní – muţi (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali sa v 
zamestnaní – ţeny (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb vyvzdelaných 
v oblasti problematiky 
násilia páchaného na 
ţenách a deťoch (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – 
ţeny (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     74 N/A N/A N/A 74 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – 
muţi (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet zamestnávateľov 
zúčastnených na 
projektoch prorodinne 
orientovaných politík a 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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politík na podporu rodovej 
rovnosti na pracovisku 
(počet, výsledok) 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, ktoré 
naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, ktoré 
naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

 
Počet osôb zaradených 
do projektov zameraných 
na rodovú rovnosť (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb – muţi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb – ţeny 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO, ITMS 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota. V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové 

hodnoty ukazovateľov HP RP 

 

Na realizácii podporených projektov s HP relevanciou sa zúčastnilo 75 010 ţien (52, 61%) a 67 572 muţov. 

 

Náročnosť cieľovej skupiny (nezamestnateľní a ohrození nezamestnanosťou, nízkopríjmové skupiny 

zamestnaných, drogovo a inak závislí, prepustení z výkonu trestu, mladí a dospelí a iné fyzické osoby pre 

ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnej kurately, občania s ťaţkým zdravotným postihnutím, občania 

s nepriaznivým zdravotným stavom, marginalizované skupiny atď.) môţe byť príčinou nízkych hodnôt 

nameraných ukazovateľov, napriek relatívne vysokému objemu finančných prostriedkov určených na 

podporu. Zároveň ale vyvstáva otázka, či nie je potrebné hľadať nové postupy pre riešenie problémov 

uvedenej cieľovej skupiny.  

 

 

4.3.3. Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 3 

 

Aj napriek nízkej alokácii finančných prostriedkov určených pre prioritnú os č. 3 bolo k 31.12.2011 

podporených 39 projektov s relevanciou k HP RP v celkovej výške 15.00 mil. EUR.  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 k 31.12.2012 je uvedené v tabuľke č. 

63. 

 

Tabuľka č. 4.3/9: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 č. k 31.12.2012  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 16 40 51 39 N/A N/A N/A 39 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Hodnota projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (EUR, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 
14864
65,38 

10542
179,81 

12 110 9
41,42 

13 746 0
80,24 

12,37 
mil. 

N/A N/A N/A 12,37 mil. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
muţi (počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 164 1 686 267 1259 31180 N/A N/A N/A 31180 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
ţeny (počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 332 2 972 1009 3 512 46413 N/A N/A N/A 46413 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
vo veku 15 - 24 (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 176 226 N/A N/A N/A 226 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
vo veku 55-64 (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 1 003 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
zdravotne postihnuté 
osoby (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 003 1056 N/A N/A N/A 1056 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet opatrení 
zameraných na 
predchádzanie 
a elimináciu diskriminácie 
a zosúladenia pracovného 
a rodinného ţivota (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 8 8 N/A N/A N/A 8 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 14 20 N/A N/A N/A 20 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 506 634 N/A N/A N/A N/A 634 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie 
projektu (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali sa 
v zamestnaní – muţi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali sa 
v zamestnaní – ţeny 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb vyvzdelaných 
v oblasti problematiky 
násilia páchaného na 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ţenách a deťoch (počet, 
výstup) 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – 
ţeny (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – 
muţi (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet zamestnávateľov 
zúčastnených na 
projektoch prorodinne 
orientovaných politík a 
politík na podporu 
rodovej rovnosti na 
pracovisku (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, ktoré 
naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, ktoré 
naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

 
Počet osôb zaradených 
do projektov zameraných 
na rodovú rovnosť 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb – muţi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO, ITMS 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota. V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové 

hodnoty ukazovateľov HP RP. 

 

Na realizácii podporených projektov s HP relevanciou sa zúčastnilo 46 413ţien (59,82%) a 31 180 muţov.  

 

4.3.4. Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 4 

 

V rámci prioritnej osi č. 4 bolo k  31.12.2012 podporených 143 projektov s relevanciou k HP RP. Hodnota 

týchto projektov predstavuje sumu 46 431 431,87 EUR.  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 k 31.12.2012 je uvedené v tabuľke č. 

64. 

 

Tabuľka č. 4.3/10: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 158 169 143 N/A N/A N/A 143 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Hodnota projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (EUR, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
19659687,

06 
63 394 
264,30 

62 936 11
9,43* 

46 431 
431,87 

N/A N/A N/A 46 431 431,87 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
muţi (počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 578 3 328 4 767 4833 N/A N/A N/A 4833 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
ţeny (počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 334 11 936 15 857 14475 N/A N/A N/A 14475 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 
Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
vo veku 15 - 24 (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
vo veku 55-64 (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do 
podporených projektov – 
zdravotne postihnuté 
osoby (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet opatrení 
zameraných na 
predchádzanie 
a elimináciu diskriminácie 
a zosúladenie 
pracovného a rodinného 
ţivota (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 2 1 N/A N/A N/A 1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A 1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A 1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie 
projektu (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 11 20 N/A N/A N/A N/A 20 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali sa v 
zamestnaní – muţi (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali sa v 
zamestnaní – ţeny (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb vyvzdelaných Dosiahnutý      N/A N/A N/A N/A  
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v oblasti problematiky 
násilia páchaného na 
ţenách a deťoch (počet, 
výstup) 

výsledok 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – ţeny 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
umiestnených UOZ – muţi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet zamestnávateľov 
zúčastnených na 
projektoch prorodinne 
orientovaných politík a 
politík na podporu rodovej 
rovnosti na pracovisku 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, ktoré 
naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených ţenami 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet udrţaných 
pracovných miest, ktoré 
naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených muţmi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

 
Počet osôb zaradených 
do projektov zameraných 
na rodovú rovnosť (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb – muţi 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     37 N/A N/A N/A 37 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb - ţeny 

Dosiahnutý 
výsledok 

     53 N/A N/A N/A 53 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO, ITMS 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota. V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové 

hodnoty ukazovateľov HP RP. 

* Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov na vzdelávacie aktivity a personálne výdavky malo za následok zníţenie finančných 

prostriedkov pri niektorých projektoch s relevanciou k HP RP 

 

Projektov prioritnej osi 4 s relevanciou k HP RP sa zúčastnilo 4 767 muţov a 15 857 (56,87%) ţien na 

vzdelávacích aktivitách prevaţne národných projektov zameraných na budovanie kapacít. Zároveň rovnako 

ako v prípade národných projektov realizovaných v prioritnej osi 3, zameraných na budovanie kapacít (ide 

o tzv. multicieľové projekty realizované súbeţne v opatrení 3.3 a 4.1 OP ZaSI), tak aj  v prioritnej osi 4 

prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, poprípade zmenou v rámci kompetenčných 

zákonov, boli niektoré projekty predčasne, mimoriadne ukončené (napr. projekty Ministerstva 

spravodlivosti SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národného kontrolného 

úradu, Úradu vlády SR, Kancelárie Národnej rady SR). 

 

OP ZaSI prispieva k implementácii Národnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 a 

Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013  realizáciou dvoch výziev FSR (OP 
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ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 a OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01), národného projektu Inštitút rodovej rovnosti 

a nepriamo aj realizáciou NP Stratégia aktívneho starnutia. 

 

Národné projekty ktoré napĺňajú daný záväzok (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 

27120230002 (SVK) / 

27130230003 (BSK) 

Inštitút rodovej rovnosti 3 935 241,30 €                     

493 344,46 € 

782 939,02 € 

102 652,34 € 

27120230107 (SVK) / 

27130230009 (BSK) 

Stratégia aktívneho starnutia 505 694,62 € 

63 396,77 € 

150 544,43 

18 087,87 € 

 

 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 

 

Rámcová aktivita: 2.3.1. Podpora uľahčenia vstupu a udrţania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými 

povinnosťami je implementovaná cez podaktivity: 

 podpora motivácie zamestnávateľov v záujme vytvárania flexibilných foriem pracovných miest;  

 podpora účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami;  

 podpora zabezpečenia inovatívnych foriem starostlivosti o blízke osoby počas školiacich a 

vzdelávacích aktivít;  

 podpora poskytovania informačných a poradenských sluţieb, tútorstvo (napr. prostredníctvom 

femkubátorov); 

 rozvoj sociálnych sluţieb so zameraním na zosúlaďovanie pracovného a rodinného ţivota v zmysle 

zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Spolu bolo  v rámci uvedenej výzvy podporených 11 dopytovo-orientovaných projektov v celkovej výške 

NFP 934 141,78 EUR, z ktorých bolo 8 riadne ukončených, 2  projekty sú v stave realizácie a 1  projekt bol 

ukončený mimoriadne:  

 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 

 

Rovnaká rámcová aktivita 2.3.1. sa realizuje aktivitami: 

  

 zriaďovanie femkubátorov s cieľom vytvoriť podmienky pre začatie podnikateľských aktivít ţien, 

 tútorstvo pre osoby s rodinnými povinnosťami (najmä ţeny) napr. pomoc pri zorientovaní sa na trhu 

práce, zosúladení pracovných a rodinných povinností;  

 poradenstvo pri rozhodovaní sa o vhodnom spôsobe rekvalifikácie; 

 podpora poskytovania informačných sluţieb a poradenstva napr. vybavovanie formalít spojených so 

zamestnávaním resp. starostlivosťou o deti a ďalšie závislé osoby; 

 účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami; 

 vzdelávacie aktivity zamerané na získanie a obnovu pracovných zručností potrebných pre uplatnenie 

na trhu práce; 

 psychologicko – motivačné tréningy zamerané na zručnosti potrebné k zosúladeniu pracovného a 

rodinného ţivota (práca s informáciami, vyhľadávanie zamestnaní, príprava na interview, 

manaţment času atď.); 

 podpora motivácie zamestnávateľov v záujme vytvárania flexibilných foriem pracovných miest 

(napr. telework, zdieľané pracovné miesto atď.); 

 podpora udrţania kontaktu osôb s rodinnými povinnosťami na rodičovskej dovolenke so 

zamestnávateľmi, 

 vzdelávacie a školiace aktivity o výhodách flexibilných foriem pracovných miest a ďalších opatrení 

zameraných na zosúlaďovanie pracovného a rodinného ţivota pre zamestnávateľov (workshopy, 

semináre), 

 analýzy a štúdie, zozbieranie dobrej praxe v oblasti vyuţívania flexibilných foriem pracovných 

miest, príprava a distribúcia informačných materiálov o flexibilných formách organizácie práce 

vrátane ich finančných výhod a úspor 
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 inovatívne formy starostlivosti o blízke osoby počas školiacich a vzdelávacích aktivít (ide o 

sprievodnú aktivitu projektu a nie o samostatnú aktivitu); 

 podpora rozvoja sluţieb zameraných na získavanie základných zručnosti ţien pre zabezpečovanie 

starostlivosti o rodinu, riešenie krízových a záťaţových rodinných situácií, poskytovanie tútorstva a 

mentorovania v tejto oblasti s dôrazom na ţeny z etnických minorít. 

 

Spolu bolo  v rámci uvedenej výzvy podporených 6 dopytovo-orientovaných projektov v celkovej výške 

NFP 432 972,02 EUR. K 31.12.2012 boli všetky v stave realizácie. 

 

Okrem toho vo  vzťahu  k zníţeniu rodových mzdových rozdielov Odbor rodovej rovnosti a rovnosti 

príleţitostí MPSVR SR odporúča v rámci tvorby výziev  OP ZaSI  do textov a najmä  cieľov výziev 

zapracovať opatrenia, ktoré sa týkajú mediálnych kampaní, vzdelávacích aktivít zameraných na 

problematiku zniţovania rodových rozdielov v odmeňovaní. 

 

Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti ( v BSK 493 344,46 Eur a SVK 3 935 241,3 Eur)  implementuje  

prijímateľ: Centrum vzdelávania MPSVR SR. Cieľom je vytvorenie e-systému uplatňovania rodovej 

rovnosti a jeho celoštátna koordinácia, zlepšenie databázy informácií a monitorovanie situácie v oblasti 

rodovej rovnosti na trhu práce, zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho povedomia v 

oblasti diskriminácie a v problematike rodovej rovnosti a zvýšenie odborných znalostí aktérov s dosahom 

na prevenciou a elimináciu diskriminácie a na riešenie problematiky rodovej rovnosti. Bliţšie informácie sú 

stránke www.institutrr.sk. 

 

Centrum vzdelávania MPSVR SR  realizuje aj Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia ( BSK 

63 396,77 Eur, SVK 505 694,62 Eur) ktorý je financovaný z prostriedkov ESF a spolufinancovaný zo 

štátneho rozpočtu. 

Cieľom projektu je analyzovať dôchodkový systém z hľadiska motivácie obyvateľstva vo vyšších vekových 

skupinách produktívneho veku udrţať sa a zotrvať na trhu práce, analyzovať prejavy vekovej diskriminácie 

v prístupe k zamestnaniu a udrţaniu sa v zamestnaní a pripraviť návrhy na elimináciu týchto prejavov, 

navrhnúť prístupy a opatrenia na zníţenie segmentácie na trhu práce a predchádzanie dlhodobej 

nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu s osobitným zreteľom na starších vo veku 55-64 rokov, pripraviť 

návrhy politických opatrení na zvýšenie zamestnanosti starších vo veku 55-64 rokov v nadväznosti na 

podporu prístupu k zamestnaniu počas celého obdobia produktívneho ţivota  

  

OP ZaSI prispieva k zníţeniu rodových nerovností z hľadiska veku. Dôsledkom nerovností sa čoraz 

viac ţien v porovnaní s muţmi ocitá pod hranicou chudoby, prípadne v závislosti na príjmoch partnera. 

K prehlbujúcej sa feminizácii chudoby prispievajú najmä diskriminácia pri vstupe na trh práce (napr. po 

dlhšom období starostlivosti o členov rodiny), nerovnosti v odmeňovaní, rodová horizontálna a vertikálna 

segregácia na trhu práce. Miera rizika chudoby dosiahla na Slovensku v roku 2011 úroveň 13,0% a 

(v prípade ţien 13,1%, čo bolo vyššie ako v prípade muţov (12,8%)) a podiel ţien, ktoré ţijú v domácnosti, 

kde nikto nepracuje (ţeny vo veku 18 – 59 rokov) predstavoval  9,1 %. Ide často o skupinu osamelých 

matiek s deťmi. Riziko chudoby sa zvyšuje rapídne u ţien v dôchodkovom veku. Priemerný mesačný  

starobný dôchodok v roku 2011 dosiahol hodnotu 411,5 Eur pre muţov a 321,9 Eur pre ţeny (Sociálny 

poisťovňa slovenskej republiky). V roku 2011 rodový  rozdiel v sólo starobných dôchodkoch dosiahol  

21,76 %. V roku 2010 to bolo 21,3 %, v roku 2005 dokonca 16,8 %. Súčasné nastavenie, aj napriek stále 

„dobiehajúcemu“ veku odchodu do dôchodku ţien k veku odchodu do dôchodku muţov na 62 rokov 

nezabránilo zvyšovaniu rodových rozdielov v starobných dôchodkoch. Výrazne viac ţien ako muţov poberá 

veľmi nízke dôchodky. Vo výškovom pásme do 185 Eur (pribliţne vo výške ţivotného minima, ktoré je v 

súčasnosti 194,58EUR) sa nachádza 15,3 tisíc ţien, ale len 4,8 tisíc muţov. Pričom dôchodok do 365 Eur 

poberá aţ 77 % ţien, ale iba 38 % muţov- dôchodcov. Muţov je výrazne viac vo vyšších  dôchodkových 

pásmach. Starobný dôchodok nad 780 Eur (pribliţná priemerná mzda v hospodárstve) poberá 5,5 tisíc 

muţov, ale len  1,4 tisíc ţien. 

 

V štádiu zámeru bol koncom roka NP Podpora prevencie a eliminácie násilia proti ţenám. Ţiadateľom je 

odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí MPSVR SR. Projekt predpokladá  pri  jeho realizácii uţ od 

http://www.institutrr.sk/
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štádia vypracovania metodickej časti projektu účasť partnera, ktorým bude Inštitút pre výskum práce 

a rodiny SR.  Projekt sa bude realizovať v rámci opatrení 2.1 a 3.2 s celkovým rozpočtom cca 4 mil. EUR. 

 

 

4.4. Horizontálna priorita Trvalo udrţateľný rozvoj 

 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) je odsledovanie 

zabezpečenia environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udrţateľnosti ekonomického rastu v rámci 

projektov ESF. Špecifické ciele HP TUR sú zamerané na štyri oblasti: na zvýšenie ekonomickej prosperity, 

zvýšenie kvality ţivotného prostredia, na sociálnu solidaritu a na inklúziu a vyrovnaný regionálny rozvoj. 

V rámci OP ZaSI ide o projekty s nepriamym dopadom na HP TUR, keďţe ich aktivity nie sú výhradne 

orientované len na trvalo udrţateľný rozvoj a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaloţené 

len na napĺňanie cieľov HP TUR. V rámci implementácie horizontálnej priority sú podporované najmä 

aktivity v oblasti zníţenia miery nezamestnanosti, v oblasti tvorby vhodných podmienok na udrţanie 

pracovného miesta, prehlbovania kvalifikácie, aktivity podporujúce integráciu znevýhodnených skupín na 

trh práce a iné. Predmetnými aktivitami tak OP ZaSI napomáha najmä k napĺňaniu špecifického cieľa 3 

Sociálna solidarita a inklúzia. Ide  predovšetkým o projekty realizované v prioritnej osi 1 „Podpora rastu 

zamestnanosti“ a v prioritnej osi 2 „Podpora sociálnej inklúzie“. 

 

Svojimi vzdelávacími aktivitami OP ZaSI prispieva k napĺňaniu cieľa 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity 

implementáciou projektov zameraných na adaptabilitu zamestnancov a podnikov, ako aj implementáciou 

projektov zameraných na budovanie kapacít (projekty realizované v prioritnej osi 3 „Podpora sociálnej 

inklúzie a budovanie kapacít v BSK“; a tieţ v prioritnej osi 4 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality 

verejnej správy“).  

 

Koordinátor HP TUR je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade 

s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym 

koordinátorom HP TUR je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít, ktorý v súlade s uplatňovaním 

princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP 

TUR vedie Pracovnú skupinu pre HP TUR. 

Tabuľka č. 4.4/1: Zasadnutia a aktivity Pracovnej skupiny pre HP TUR 
Dátum  Dôvod Závery 

28.02.2012 
zasadnutie PS 

aktualizácia webového sídla koordinátora, aktualizácia Systému 
riadenia ŠF a KF, verzia 4.5, časti týkajúce sa HP, monitorovanie 
projektov s príspevkom OP k HP TUR, informácie k spracovaniu 
podkladov o príspevku OP k HP TUR,  princípy partnerstva 
a viacúrovňového riadenia pri realizácii politík Stratégie Európa 2020 
a rozpočtu Stratégie Európa 2020 

s RO OP prediskutované zmeny v Systéme riadenia ŠF 
a KF a spolupráca pri príprave výročných správ OP / HP 
TUR 2011  

30.07.2012 
rozhodovanie 
per-rollam 

aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP TUR na roky 
2007 – 2013, verzia 6.2  

schválenie SKI HP TUR na roky 2007 – 2013, v. 6.2 

12.12. 2012  
príprava na 
rozhodovanie 
per-rollam 

koordinátor v spolupráci s RO OP aktualizoval prílohy č. 2 a 3 
Systému koordinácie HP TUR na roky 2007-2013. Návrh 
aktualizovaných príloh bol 12.12.2012 zaslaný na pripomienkovanie 
členom pracovnej skupiny HP TUR 

po zapracovaní pripomienok RO OP sa očakáva 
schválenie per-rollam v januári 2013 

Zdroj: KHP 

FSR spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj pri príprave výzvy na 

predkladanie ţiadostí o NFP. Kaţdá výzva je predkladaná koordinátorovi na overenie súladu so systémom 

koordinácie implementácie HP TUR. 

Konkrétny príklad príspevku k HP MRK je popísaný v príkladoch dobrej praxe (názov projektu „Alcatraz“) 

v Prílohe č. 9. 

 

SIA implementuje dopytovo orientované projekty, pričom pri implementácii HP TUR postupuje v súlade 

s aktuálnym znením SKI HP TUR. Implementovanie projektov prebieha na základe výziev, do ktorých sú 

zakomponované aj prvky HP TUR vo forme merateľných ukazovateľov výsledku s príspevkom HP TUR. 

Ţiadatelia mali moţnosť zvoliť  si aj merateľné ukazovatele výsledku v relevancii na výzvou stanovené  HP 
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TUR a preto prínos, resp. hodnotenie prínosu projektov k napĺňaniu cieľov HP sa odráţa  v napĺňaní resp. 

nenapĺňaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku.  

 

SIA prostredníctvom výziev so zameraním na priamu tvorbu pracovných miest (t.j. výzvy  DOP2008-

SIP001, DOP2009-SIP004 a DOP2010-SIP005) poskytla 180tim projektom v rámci týchto výziev (všetky 

výzvy vyhlásené v rámci prioritnej osi 1) finančné prostriedky na vytvorenie 1201,5 pracovného miest. 

K záveru roka 2012 SIA eviduje vytvorenie 1140,5 novovytvorených pracovných miest, čo je takmer 95 

percentná úspešnosť plánovaných hodnôt, pričom niektoré projekty k 31.12.2012 ešte nie sú ukončené.  

 

Tabuľka č. 4.4/2: Zazmluvnené projekty s deklarovaným príspevkom k HP TUR podľa prioritných osí 

(metodika CKO) 

prioritná os 
Počet 

projektov 
celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 

k cieľom HP TUR 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
projektov 

celkovo  (EU 
zdroje) EUR 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
projektov s 

príspevkom k HP 
TUR  

1 Podpora rastu zamestnanosti 521 461 609 822 349,54 323 096 468,42 

2 Podpora sociálnej inklúzie 575 295 119 398 907,12 48 951 808,49 

3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 
v BSK  

67 27 15 000 778,82 4 891 568,17 

4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 156 142 48 507 285,05 45 724 646,92 

5 Technická pomoc 28 0 30 878 234,26 0 

 celkom 1 347,00 925 823 607 554,79 422 664 492,00 

   68,67 51,32 

Zdroj: RO,  ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

 

Početnosťou predstavujú projekty s relevanciou k HP TUR 68,67% všetkých zazmluvnených projektov, 

objemom zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje je to 51,32%. 

 

Tabuľka č. 4.4/3: Počet riadne ukončených projektov s príspevkom k HP TUR  podľa opatrení (metodika 

CKO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 4.4/4: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni OP ZaSI k 31. 12. 2012  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Miera zamestnanosti 
(15-64) vo vzťahu 
k EU-15 (%, kontext) 

Dosiahnutý 
výsledok  SR 

60,7 62,3 60,2 58,8 59,5 59,7 N/A N/A N/A 59,7 

Dosiahnutý 
výsledok  EU-
15 

66,8 67,1 65,8 65,4 65,5 65,2 N/A N/A N/A 65,2 

Pomer SR:EU-
15 

90,87 92,85 91,49 89,91 90,84 91,56 N/A N/A N/A 91,56 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 59,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 59,4 

            

Miera rizika chudoby 
po sociálnych 
dávkach (%, kontext) 

Dosiahnutý 
výsledok 

10.5  10.9  11.0  12,0 13,00 N/A* N/A N/A N/A 13,00 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 N/A N/A 9,2 

opatrenie  počet 
Celková 

zazmluvnená 
suma EUR 

1.1 1 30 918 000,00 

1.2 196 41 034 449,72 

2.1 239 15 471 482,13 

2.2 1 264 412,00 

3.1 5 817 905,53 

3.2 4 436 519,06 

3.3 1 317 543,70 

4.1 46 12 011 795,59 

Celkom 493 101 272 107,73 
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Východisko 13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 

            

Miera dlhodobej 
nezamestnanosti (%, 
kontext) 

Dosiahnutý 
výsledok 

8,3 6,6 6,5 9,2 9,2 9,4 N/A N/A N/A 9,4 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 N/A N/A 9,2 

Východisko 10,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,2 

            

Podiel obyvateľov 
zapojených do 
celoţivotného 
vzdelávania na 100 
obyvateľov vo veku 
25-64 rokov (%, 
kontext) 

Dosiahnutý 
výsledok 

3,9 3,3 2,8 2,8 3,9 N/A* N/A N/A N/A 3,9 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,5 N/A N/A 12,5 

Východisko 

4,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,6 

            

Počet projektov 
s príspevkom 
k horizontálnej 
priorite trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 129 746 674** 868 N/A N/A N/A 868*** 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov 
s príspevkom 
k horizontálnej 
priorite trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(mil. EUR, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 57,4 264,06 306,27 566,55 N/A N/A N/A 566,55 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

* údaje za príslušné obdobie nie sú zverejnené na Eurostate (plánovaný termín september 2013) 

Zdroj: ITMS, EUROSTAT, KHP 

** prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, ako aj kompetenčných zmien na  strane prijímateľa došlo 

v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu ukončeniu niektorých projektov, ktoré mohli vykazovať aj 

relevanciu k HP TUR. Podobne zavedením niektorých racionalizačných opatrení zo strany RO (zavedenie limitov na vzdelávanie 

a pod.) došlo ku korekcii rozpočtov pri niektorých projektoch, čo môţe mať za následok, ţe niektoré kumulatívne hodnoty môţu 

vykazovať niţšie hodnoty oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

*** Podľa metodiky koordinátora HP TUR (viď. úvod kapitoly 4, str. 128) ukazovatele horizontálnej priority aktuálne reálne 

vykazuje 868 projektov,  z toho je 343 riadne ukončených. 

 

Niţšie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých krajov 

a národných projektov k horizontálnej priorite Trvalo-udrţateľný rozvoj. V rámci OP ZaSI ide o projekty 

s nepriamym dopadom na HP TUR, keďţe ich aktivity nie sú priamo orientované len na uvedenú 

problematiku. 
 

Tabuľka č. 4.4/5: Zazmluvnené projekty (na úrovni OP) s deklarovaným príspevkom k HP TUR podľa 

regiónu k 31.12.2012 (metodika CKO) 

Územie NUTS III 

Počet 
zazmluvn

ených 
projektov  

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR (EÚ zdroje)  

Počet 
zazmluvnený
ch projektov 
s príspevkom 

k HP TUR 

*Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP TUR (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia k 
HP TUR z 

celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov  

A B C  D E F=E/C´ 

Bratislavský 67 15 000 778,82 27 4 891 568,17 32,61 

Trnavský 67 10 246 906,09 52 8 498 812,56 82,94 

Trenčiansky 81 13 299 199,68 71 11 666 164,87 87,72 

Nitriansky 114 15 934 085,98 73 11 585 128,44 72,71 

Ţilinský 85 10 849 689,06 71 9 688 113,32 89,29 

Banskobystrický 219 23 782 797,38 147 18 314 736,15 77,01 

Prešovský 364 37 094 991,81 249 27 612 159,57 74,44 

Košický 176 22 680 814,53 129 18 442 625,28 81,31 

Projekty nezaradené do NUTS III 174 674 718 291,44 106 311 965 183,65 46,24 

Celkový počet 1347 823 607 554,79 925 422 664 492,01 51,32 

Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka, mimoriadne ukončené projekty a projekty TA) 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 1607 projektov v celkovej výške za EU zdroje 

940 656 892,10 EUR (1 347 projektov v celkovej výške 823 607 554,79 EUR pri odrátaní mimoriadne 

ukončených projektov), z ktorých 925 projektov deklarovalo príspevok k HP TUR. Výška finančných 
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prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP TUR predstavuje sumu 422 664 492,01 EUR 

čo je 51,32% zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP TUR ku celkovému objemu 

zazmluvnených prostriedkov za OP ZaSI bez mimoriadne ukončených projektov.   

 

Vyššie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých krajov 

a národných projektov k horizontálnej priorite Trvalo-udrţateľný rozvoj. V rámci OP ZaSI ide o projekty 

s nepriamym dopadom na HP TUR, keďţe ich aktivity nie sú priamo orientované len na uvedenú 

problematiku. 

 

Najviac projektov bolo podporených v Prešovskom kraji (249) s celkovou alokáciou 27,61 mil. EUR, 

Banskobystrickom kraji (147) s celkovou alokáciou 18,31 mil. EUR a Košickom (129), s alokáciou 18,44 

mil. EUR. Práve tieto samosprávne kraje sú v rámci OP ZaSI povaţované za oblasti s výraznými 

negatívnymi regionálnymi rozdielmi (miera nezamestnanosti, prístup ku vzdelávacím aktivitám a pod.) 

a jednou z iniciatív OP ZaSI je odstránenie týchto rozdielov.  

 

Vzhľadom k obmedzenej alokácii pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  bolo v rámci 

Bratislavského kraja podporených 27 projektov v celkovej výške zazmluvnených prostriedkov 4 891 568,17 

EUR, čo predstavuje 32,61 % z celkového zazmluvnenia pre Bratislavský kraj bez mimoriadne ukončených 

projektov. 

 

4.4.1. Plnenie ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi č. 1 Podpora zamestnanosti 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi  č. 1 – Podpora rastu zamestnanosti 

k 31.12.2012 (predbeţné) 

 

Tabuľka č. 4.4/6: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 1 k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 244 6183 17 099 54191 N/A N/A N/A 54191 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

37 
000 

37 000 

Východisko 15672 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 672 

            

Počet 
zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávacích 
aktivít projektu 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 10291 30 479 30752 N/A N/A N/A 30752 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

16 
800 

16 800 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb 
vyškolených 
v projekte (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 48 664 14417 11 633 43650 N/A N/A N/A 43650 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

16 
970 

16 970 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených 
osôb (počet, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 157 257 366 1387 N/A N/A N/A 
1387 

 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

27 
055 

27 055 

Východisko 5 411 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 411 

Zdroj: RO, KHP, ITMS 

 

Prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, ako aj kompetenčných zmien na  strane 

prijímateľa došlo v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu ukončeniu niektorých 

projektov, ktoré mohli vykazovať aj relevanciu k HP TUR. Podobne zavedením niektorých 

racionalizačných opatrení zo strany RO (zavedenie limitov na vzdelávanie a pod.) došlo ku korekcii 

rozpočtov pri niektorých projektoch, čo môţe mať za následok, ţe niektoré kumulatívne hodnoty môţu 

vykazovať niţšie hodnoty oproti predchádzajúcemu obdobiu. 
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Prioritná os č. 1 je zameraná na prevenciu straty zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest 

nezamestnaných osôb (resp. osôb, ktorým hrozí prepúšťanie z pracovného pomeru) na voľné pracovné 

miesta. V rámci prioritnej osi sú podporované všetky ľudské zdroje nachádzajúce sa na trhu práce ako aj 

podniky, ktoré poskytujú pracovné miesta pracovnej sile v čom napĺňajú ciele v rámci špecifického cieľa 3 

HP TUR.  

 

V rámci prioritnej osi č. 1 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP TUR v opatreniach: 

 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnateľnosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej 

nezamestnanosti.  

 1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, 

podnikov a podpory zamestnania. 

 

Merané hodnoty fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi ovplyvnila najmä realizácia národných 

projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

 

4.4.2. Plnenie ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie 

 

Tabuľka č. 4.4/7: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 2 k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 108 180 294 401 1217 N/A N/A N/A 1217 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 0672 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávacích aktivít 
projektu (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 4 636* 64 78 160 N/A N/A N/A 160 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 000 11 000 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb 
vyškolených 
v projekte (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 407* 339 1124 9976 N/A N/A N/A 9976 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 200 11 200 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb 
(počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 160 N/A N/A N/A 160 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 860 11 860 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

* chybný údaj, poskytnutý na základe ručného agregovania údajov  

Zdroj: RO, KHP, ITMS 

 

Prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, ako aj kompetenčných zmien na  strane 

prijímateľa došlo v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu ukončeniu niektorých 

projektov, ktoré mohli vykazovať aj relevanciu k HP TUR. Podobne zavedením niektorých 

racionalizačných opatrení zo strany RO (zavedenie limitov na vzdelávanie a pod.) došlo ku korekcii 

rozpočtov pri niektorých projektoch, čo môţe mať za následok, ţe niektoré kumulatívne hodnoty môţu 

vykazovať niţšie hodnoty oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

 

Prioritná os č. 2 – v rámci tejto prioritnej osi sú podporené všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré 

sa nachádzajú na a mimo trhu práce ako aj podniky a subjekty, ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto 

osobám, ako aj ľudské zdroje vykonávajúce aktivity a opatrenia per cieľové skupiny, v čom sa napĺňa cieľ 

v rámci špecifického cieľa 3 HP TUR. 

 

V rámci prioritnej osi č. 2 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP TUR najmä 

v opatreniach: 

 

 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo vylúčením 

prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK   
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Opatrenie má podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a 

ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať sprievodným 

negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu resp. zotrvaniu ohrozeným a  marginalizovaným skupinám 

na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických osôb, rodín a komunít, a to najmä 

prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj 

rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov sluţieb starostlivosti a opatrení.  

 Opatrenie má predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych sluţieb a 

opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovania sociálneho poradenstva. 

V rámci tohto opatrenia sa bude podporovať aj zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu 

k marginalizovaným komunitám a iným marginalizovaným skupinám populácie.  

 

 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 

znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK   
Cieľom opatrenia 2.2 je Zvyšovanie moţností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. 

Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. pre 

nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky ktoré vytvárajú 

pracovné miesta týmto osobám. 

 

 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota   
Opatrenie je zamerané na riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti 

a skvalitňovania sluţieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného ţivota, 

 

Ťaţisko implementácie je na dopytovo-orientovaných projektoch FSR. 

 

 

4.4.3. Plnenie ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi č. 3 Podpora zamestnanosti, 

sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

 

Tabuľka č. 4.4/8: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 3 k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 20 29 47 92 632 N/A N/A N/A 632 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 999 7 999 

Východisko 1 599 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 599 

            

Počet 
zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávacích 
aktivít projektu 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 171 1 186* 1166 1357 1096 N/A N/A N/A 1096 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 900 900 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb 
vyškolených 
v projekte (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 62 543 244 1184 N/A N/A N/A 1184 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 950 950 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených osôb 
(počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 99 N/A N/A N/A 99 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 955 7 955 

Východisko 1 187 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 187 

* chybný údaj, poskytnutý na základe ručného agregovania údajov  

Zdroj: RO, KHP, ITMS 

 

Prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, ako aj kompetenčných zmien na  strane 

prijímateľa došlo v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu ukončeniu niektorých 

projektov, ktoré mohli vykazovať aj relevanciu k HP TUR. Podobne zavedením niektorých 

racionalizačných opatrení zo strany RO (zavedenie limitov na vzdelávanie a pod.) došlo ku korekcii 

rozpočtov pri niektorých projektoch, čo môţe mať za následok, ţe niektoré kumulatívne hodnoty môţu 

vykazovať niţšie hodnoty oproti predchádzajúcemu obdobiu. 
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Prioritná os č. 3 - Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  je zameraná na 

tvorbu pracovných miest s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť, na podporu sociálnej inklúzie 

a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota, budovanie kapacít a technickú pomoc. V rámci prioritnej osi 

sú podporované všetky ľudské zdroj nachádzajúce sa na trhu práce ako aj podniky, ktoré poskytujú 

pracovné miesta pracovnej sile v čom napĺňa ciele v rámci špecifického cieľa 3 HP TUR. Zároveň 

vzdelávacími aktivitami implementáciou projektov zameraných na budovanie kapacít (realizované projekty 

OP ZaSI v prioritnej osi 3 Podpora sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK a prioritnej osi 4 

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy) napĺňaniu cieľa 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity. 

 

V rámci prioritnej osi č. 3 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP TUR v opatreniach: 

 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú 

spoločnosť   

 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v BSK   

 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK, 

  

a to realizáciou dopytovo-orientovaných projektov na základe vyhlásených výziev FSR A SIA. 

 

4.4.4. Plnenie ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi č. 4 

Tabuľke č. 4.4/9: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 4 – Budovanie kapacít 

k 31.12.2011 (predbeţné)  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet 
zamestnancov 
zapojených do 
vzdelávacích 
aktivít projektu 
(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3910 12272 15 535 13722 N/A N/A N/A 13722 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1500 1 500 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet osôb 
vyškolených 
v projekte (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4870 8607 17391 N/A N/A N/A 17391 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 520 1 520 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 
vyškolených 
osôb (počet, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 3613 4 138 3238 N/A N/A N/A 3238 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 900 2 900 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO, KHP, ITMS 

Prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, ako aj kompetenčných zmien na strane 

prijímateľa došlo v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu ukončeniu niektorých 

projektov, ktoré mohli vykazovať aj relevanciu k HP TUR. Podobne zavedením niektorých 

racionalizačných opatrení zo strany RO (zavedenie limitov na vzdelávanie a pod.) došlo ku korekcii 

rozpočtov pri niektorých projektoch, čo môţe mať za následok, ţe niektoré kumulatívne hodnoty môţu 

vykazovať niţšie hodnoty oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

 

Prioritná os č. 4  je zameraná na postupné zlepšovanie kvality poskytovaných verejných sluţieb a zároveň aj 

na ich postupné zlepšovanie na základe procesného riadenia organizácie. V rámci prioritnej osi budú 

podporené organizácie poskytujúce verejné sluţby alebo sluţby, ktoré majú verejný (neziskový) charakter 

v čom sa napĺňa cieľ v rámci špecifického cieľa 1 HP TUR. 

 

V rámci prioritnej osi č. 4 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP TUR v opatrení 4.1 

Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami realizáciou  

dopytovo-orientovaných projektov realizovaných na základe vyhlásených výziev DOP-SIA-

2008/4.1.3/01 DOP-SIA-2009/4.1.3/01 a DOP-SIA-2010/4.1.3/01  Sociálnej implementačnej agentúry 

a národnými projektami. 

 

Ukazovateľ Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (metodikou CKO) 

dosiahol 44% naplnenosť v rámci prioritnej osi 1, 5,5-násobne prekročil záväzok v prioritnej osi 2, má 1% 

naplnenosť v prioritnej osi 3 a v rámci prioritnej osi 4 bol záväzok prekročený štvornásobne. Uvedená 
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nerovnováha v naplnenosti záväzkov ale môţe súvisieť s neadekvátnosťou predpokladov, z ktorých boli 

odvodené čísla o budúcej naplnenosti, preto by zrejme záväzky mali byť prehodnotené. 

  

Jednotlivé príklady dobrej praxe sú uvedené v prílohe č. 9. 

 

4.5. Hodnoty ukazovateľov za ukončené projekty 

 

Tabuľka č. 4.5/1 :Hodnoty ukazovateľov za ukončené projekty na úrovni OP ZaSI 
Opatrenie Názov ukazovateľa Nameraná hodnota 

1,01 Počet osôb zapojených do podporených projektov  33 715 

1,01 Počet vytvorených pracovných miest  8 768 

1,01 Počet vytvorených pracovných miest - muţi 4 926 

1,01 Počet vytvorených pracovných miest - ţeny 3 842 

1,01 Počet úspešne umiestnených osôb  13 362 

1,01 Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny 0 

1,01 Počet osôb, ktoré si udrţali pracovné miesto 4 780 

    Nameraná hodnota 

1,02 Počet osôb zapojených do podporených projektov  13 871 

1,02 Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny 13 856 

1,02 Počet vytvorených pracovných miest 526 

1,02 Počet vytvorených pracovných miest - muţi 17 

1,02 Počet vytvorených pracovných miest - ţeny 15 

1,02 Počet udrţaných pracovných miest 82 

    Nameraná hodnota 

2,01 Počet osôb zapojených do podporených projektov 193 747 

2,01 Počet oblastí výkonu so zavedeným systémom prehlbovania kvalifikácie  0 

2,01 Počet úspešne podporovaných osôb  1 024 

2,01 Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít  22 

2,01 Počet úspešne umiestnených osôb  0 

2,01 Počet vytvorených pracovných miest  457 

2,01 Počet vytvorených pracovných miest - muţi 82 

2,01 Počet vytvorených pracovných miest - ţeny 369 

2,01 Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po skončení projektu 22 

    Nameraná hodnota 

2,02 Počet osôb zapojených do podporených projektov 5 597 

2,02 Počet úspešne podporovaných osôb  4 010 

2,02 Počet vytvorených pracovných miest  292 

2,02 Počet vytvorených pracovných miest - muţi 0 

2,02 Počet vytvorených pracovných miest - ţeny 5 

2,02 Počet úspešne umiestnených osôb  72 

2,02 Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po skončení projektu 0 

    Nameraná hodnota 

2,03 Počet osôb zapojených do podporených projektov 579 

2,03 Počet úspešne podporovaných osôb  501 

2,03 Počet vytvorených pracovných miest  2 

2,03 Počet vytvorených pracovných miest - muţi 0 

2,03 Počet vytvorených pracovných miest - ţeny 2 

2,03 Počet zamestnávateľov, ktorí vytvorili podmienky pre rodinne orientované zamestnanie 0 

2,03 Počet úspešne umiestnených osôb  73 

    Nameraná hodnota 

3,01 Počet osôb zapojených do podporených projektov 423 

3,01 Počet vytvorených pracovných miest  0 

3,01 Počet vytvorených pracovných miest -muţi 0 

3,01 Počet vytvorených pracovných miest -ţeny 0 

3,01 Počet úspešne umiestnených osôb 0 

3,01 Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny 287 

3,01 Počet udrţaných pracovných miest  0 

    Nameraná hodnota 

3,02 Počet osôb zapojených do podporených projektov 191 

3,02 Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít 0 

3,02 Počet vytvorených pracovných miest  68 

3,02 Počet vytvorených pracovných miest -muţi 8 

3,02 Počet vytvorených pracovných miest -ţeny 60 

3,02 Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny 129 

3,02 Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po skončení projektu 0 

3,02 
Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania zamerané na 
zvýšenie kvality sociálnych sluţieb a SPO a SK a iných opatrení sociálnej inklúzie 0 

    Nameraná hodnota 

3,03 Počet osôb zapojených do podporených projektov 35 
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3,03 Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny 35 

3,03 Počet získaných certifikátov  0 

3,03 Miera úspešnosti získaných certifikátov 0 

    Nameraná hodnota 

4,01 Počet osôb zapojených do podporených projektov 10 727 

4,01 Počet podporených organizácií   

4,01 Počet podporených organizácií - verejná správa   

4,01 Počet podporených organizácií - MVO   

4,01 Počet vyškolených ţiadateľov - spolu 10 538 

4,01 Počet vyškolených ţiadateľov - MVO 6 362 

4,01 Počet vyškolených ţiadateľov - verejná správa 4 176 

    Nameraná hodnota 

4,02 Počet osôb zapojených do podporených projektov 0 

4,02 Počet vyškolených ţiadateľov  0 

4,02 Počet získaných certifikátov  0 

4,02 Miera úspešnosti získaných certifikátov 0 

4,02 Počet vyškolených ţiadateľov - MVO 0 

4,02 Počet vyškolených ţiadateľov - verejná správa 0 

 

Tabuľka č. 4.5/2: Hodnoty ukazovateľov za ukončené projekty na úrovni HP IS 
Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti 2012 

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie IKT zručností (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 243 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 26 

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie 2012 

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie IKT zručností (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 174 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  2012 

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie IKT zručností (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Prioritná os č. 4 Budovanie kapacít 2012 

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie IKT zručností (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 87 

Prioritná os 1 – 4 spolu 2012 

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie IKT zručností (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 417 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 113 

Za lomítkom sú uvedené hodnoty podľa metodiky koordinátora HP IS a TUR (viď. úvod kapitoly 4, str. 128), podľa ktorej je 

aktuálne 32 riadne ukončených projektov reálne vykazujúcich ukazovatele HP IS. 

 

Tabuľka č. 4.5/3: Hodnoty ukazovateľov za ukončené projekty na úrovni HP MRK 
Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti 2012 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK  9 

Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK 0 

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie 2012 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK  173 

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru  594 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít 20 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu 208 

Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK 108 

Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 2012 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK  0 

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru  2 

Prioritná os č. 4 Budovanie kapacít 2012 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK  0 

Prioritná os 1 – 4 spolu 2012 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK  182 

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru  596 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít 20 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu 208 

Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK 0 

 

Tabuľka č. 4.5/4: Hodnoty ukazovateľov za ukončené projekty na úrovni HP RP 
Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti 2012 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 20984 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 20435 
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Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 1243 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 – 64 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 2057 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 474 

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 0 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výstup/ výsledok) (počet) 4943 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4,výstup/výsledok) (počet) 3857 

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 4 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní - muţi (prioritná os 1 - 3, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní - ţeny (prioritná os 1 - 3, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ţenách a deťoch (prioritná os 1 - 3, výstup) (počet) 0 

Počet úspešne umiestnených UOZ – ţeny (prioritná os 1 a 3, výsledok) (počet) 5866 

Počet úspešne umiestnených UOZ – muţi (prioritná os 1 a 3, výsledok) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť (prioritná os 1 - 4,výsledok) (počet) 0 

Počet úspešne vyškolených osôb – muţi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 2 

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 35 

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie 2012 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 23031 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 29344 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 1290 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 – 64 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 211 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 31 

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 17 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výstup/ výsledok) (počet) 81 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4,výstup/výsledok) (počet) 2 

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 154 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní - muţi (prioritná os 1 - 3, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní - ţeny (prioritná os 1 - 3, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ţenách a deťoch (prioritná os 1 - 3, výstup) (počet) 0 

Počet úspešne umiestnených UOZ – ţeny (prioritná os 1 a 3, výsledok) (počet) 74 

Počet úspešne umiestnených UOZ – muţi (prioritná os 1 a 3, výsledok) (počet) 0 

Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na 
pracovisku (prioritná os 2 a 3, výsledok) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť (prioritná os 1 - 4,výsledok) (počet) 0 

Počet úspešne vyškolených osôb – muţi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 2012 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 190 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 76 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 – 64 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 0 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výstup/ výsledok) (počet) 0 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4,výstup/výsledok) (počet) 0 

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní - muţi (prioritná os 1 - 3, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní - ţeny (prioritná os 1 - 3, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ţenách a deťoch (prioritná os 1 - 3, výstup) (počet) 0 

Počet úspešne umiestnených UOZ – ţeny (prioritná os 1 a 3, výsledok) (počet) 0 

Počet úspešne umiestnených UOZ – muţi (prioritná os 1 a 3, výsledok) (počet) 0 

Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na 
pracovisku (prioritná os 2 a 3, výsledok) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť (prioritná os 1 - 4,výsledok) (počet) 0 

Počet úspešne vyškolených osôb – muţi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Prioritná os č. 4 Budovanie kapacít 2012 
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Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 3592 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 1635 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 – 64 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 0 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výstup/ výsledok) (počet) 0 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4,výstup/výsledok) (počet) 0 

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť (prioritná os 1 - 4,výsledok) (počet) 0 

Počet úspešne vyškolených osôb – muţi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 17 

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 33 

Prioritná os 1 – 4 spolu 2012 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 47797 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 51490 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 2533 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 – 64 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 2268 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 505 

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 17 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výstup/ výsledok) (počet) 5024 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4,výstup/výsledok) (počet) 3859 

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 158 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní - muţi (prioritná os 1 - 3, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní - ţeny (prioritná os 1 - 3, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ţenách a deťoch (prioritná os 1 - 3, výstup) (počet) 0 

Počet úspešne umiestnených UOZ – ţeny (prioritná os 1 a 3, výsledok) (počet) 5940 

Počet úspešne umiestnených UOZ – muţi (prioritná os 1 a 3, výsledok) (počet) 0 

Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na 
pracovisku (prioritná os 2 a 3, výsledok) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 0 

Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť (prioritná os 1 - 4,výsledok) (počet) 0 

Počet úspešne vyškolených osôb – muţi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 19 

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 68 

 

Tabuľka č. 4.5/5: Hodnoty ukazovateľov za ukončené projekty na úrovni HP TUR 
 Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti 

 Počet novovytvorených pracovných miest (prioritná os 1 - 3, výstup) (počet) 9075 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 8356 

Počet osôb vyškolených v projekte (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 13687 

Počet úspešne vyškolených osôb (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 1387 

 Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie 
 Počet novovytvorených pracovných miest (prioritná os 1 - 3, výstup) (počet) 474 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 24 

Počet osôb vyškolených v projekte (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 4561 

Počet úspešne vyškolených osôb (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 160 

 Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 
 Počet novovytvorených pracovných miest (prioritná os 1 - 3, výstup) (počet) 68 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 184 

Počet osôb vyškolených v projekte (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 287 

Počet úspešne vyškolených osôb (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 99 

 Prioritná os č. 4 Budovanie kapacít 
 Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 1261 

Počet osôb vyškolených v projekte (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 10262 

Počet úspešne vyškolených osôb (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 3238 

 Prioritná os 1 – 4 spolu 
 Počet novovytvorených pracovných miest (prioritná os 1 - 3, výstup) (počet) 9617 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 9825 

Počet osôb vyškolených v projekte (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 28797 

Počet úspešne vyškolených osôb (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 4884 

Za lomítkom sú uvedené hodnoty podľa metodiky koordinátora HP IS a TUR (viď. úvod kapitoly 4, str. 128), podľa ktorej je 

aktuálne 343 riadne ukončených projektov reálne vykazujúcich ukazovatele HP TUR. 
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5. PROGRAMY  ESF: Koherencia a koncentrácia 
 

5.1. Európska stratégia zamestnanosti a národný program reforiem 

 

Príspevok OP ZaSI k riešeniu nezamestnanosti 

 

Na účely podpory zamestnanosti mladých uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo dva projekty (Podpora zamestnávania nezamestnaných 

v samospráve, Podpora vytvárania pracovných miest) zamerané na podporu vytvárania pracovných miest vo 

verejnom a súkromnom sektore pre mladých nezamestnaných do 29 rokov s celkovou alokáciou 70 mil. eur 

z OPZaSI. 

 

Projekty sa realizujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky 

okrem Bratislavského kraja od novembra 2012. Realizáciou projektov sa do roku 2015 predpokladá 

vytvorenie takmer 14 tis. pracovných miest.  

 

Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve (20 mil. eur)  

- Oprávnení ţiadatelia - obec, mesto alebo samosprávny kraj. Zamestnávateľmi môţu byť aj príspevkové 

alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávou 

- Príspevok na vytvorenie pracovného miesta (PM) sa poskytuje počas min. 6, max. 9 mesiacov  

- Charakteristika vytvoreného PM - riadny pracovný pomer na plný pracovný úväzok, na dobu určitú min. 

na 12 max. na 18 mesiacov; alebo na dobu neurčitú 

- Príspevok na úhradu časti mzdových nákladov – max. 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo 

výške 456,57 eur. Jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na pracovný odev, pracovnú obuv a 

osobné ochranné pracovné pomôcky, a to max. 95 % nákladov, najviac vo výške 40 eur na jedno 

vytvorené pracovné miesto. 

 

Podpora vytvárania pracovných miest (50 mil. eur) 

Aktivita č. 1: 

- Oprávnení ţiadatelia - podnikatelia (mikro, malé, stredné alebo veľké podniky), neziskové organizácie s 

výstupom hospodárskej činnosti 

- Príspevok na vytvorenie PM bude poskytovaný počas 12 mesiacov 

- Charakteristika vytvoreného PM - riadny pracovný pomer min. 18 mesiacov 

- Príspevok na úhradu časti mzdových nákladov - max. 90 % celkovej ceny práce zamestnanca,  najviac vo 

výške 456,57 eur 

Aktivita č. 2: 

- Oprávnení ţiadatelia – podnikatelia, ktorých prevaţujúca činnosť je v rámci nákladnej cestnej dopravy 

resp. ostatnej osobnej pozemnej dopravy. Za vytvorené PM sa povaţuje iba PM - vodič a závozník 

- Príspevok na vytvorenie PM bude poskytovaný počas 9 mesiacov  

- Charakteristika vytvoreného PM - riadny pracovný pomer min. 30 mesiacov 

- Príspevok na úhradu časti mzdových nákladov - max. 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo 

výške 547,88 EUR. 

 

5.2. Národný program reforiem SR (ďalej aj NPR“) na roky 2011 – 2014 

 

Iniciatívy a aktivity OP ZaSI – prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie nadväzujú na ciele Národného 

programu reforiem zamerané na zníženie rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia s cieľom „Vymaniť 

najmenej 170 tis. ľudí z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia do roku 2020“, okrem iného aj cez 

nasledujúce národné projekty: 

 

Národné projekty ktoré napĺňajú daný záväzok (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 
27120330001 (SVK) / 

27130230002 (BSK) 
Príspevok na sluţbu starostlivosti 

o dieťa      
    32 166 474,00  €                     

3 406 711,00 € 
7 698 394,91 € 

3 339 925,11 € 
27120130525 Terénna sociálna práca v obciach 29 999 999,46 € 588 219,47 € 
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27120130217 (SVK) / 

27130230001 (BSK) 

Zvyšovanie zamestnateľnosti 

profesionálnych rodičov 

2 008 042,65€                     

277 576,46 
1 491 692,01 € 

193 738,36 € 

Nasledujúce projekty sú uvedené aj v časti o budovaní kapacít: 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 
27110130023 PIN – Komplexný program integrácie 

obyvateľov sociálne vylúčených 

rómskych lokalít na trh práce 

299 903 € 
 

27 616,68 € 

27110130024 Cesta z bludného kruhu 308 505 € 70 470,21 € 

 

Podpora deinštitucionalizácie v oblasti sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti  
  

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 761/2011 zo dňa 30. novembra 2011 Stratégiu 

deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. V rámci 

úloh tejto stratégie sú dve opatrenia zamerané na prípravu národných projektov v oblasti 

deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti, ktoré budú financované zo 

zdrojov ZaSI. V roku 2012 pripravovala Sekcia sociálnej a rodinnej politiky v spolupráci s Sociálnou 

implementačnou agentúrou a Fondom sociálneho rozvoja Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie 

a transformácie systému sociálnych sluţieb a v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti Oba národné 

projekty boli zazmluvnené začiatkom roku 2013 a v roku 2013 začne ich implementácia. Projekty boli 

pripravované v synergii s Regionálnym operačným programom.  
 

Realizácia, resp. účasť v národnom projekte na podporu procesu deinštitucionalizácie a transformácie 

systému sociálnych sluţieb je základným kritériom oprávnenosti ţiadateľa v rámci pripravovanej výzvy 

financovanej z prostriedkov ERDF. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude dávať písomné 

vyjadrenie k ţiadostiam o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku z  prostriedkov ERDF. 

 

Stanovisko MPSVR SR nesúvisí priamo s konkrétnymi  hodnotiacimi kritériami transformačných plánov, 

ale vyjadruje súlad celého projektového zámeru ROP (ERDF) s národnými dokumentmi a legislatívou SR. 

Ţiadatelia o nenávratný finančný príspevok z ERDF musia predloţiť  predmetné písomné súhlasné 

vyjadrenie MPSVR SR na Riadiaci orgán pre ERDF. 

 

Obdobne v prípade pilotného projektu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych sluţieb 

a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

ROP sú oprávnenými ţiadateľmi výlučne ţiadatelia, ktorí predloţia kladné vyjadrenie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR k súladu projektu s príslušnou legislatívou a strategickými dokumentmi, 

ktorými sú najmä Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v 

Slovenskej republike; Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme 

sociálnych sluţieb na roky 2012 – 2015; Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských 

domovoch na roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 - Plán transformácie a deinštitucionalizácie 

náhradnej starostlivosti. 

 

Národný projekt Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa podporuje zosúlaďovanie pracovného a 

rodinného ţivota. Tento príspevok je upravený v zákone č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o 

dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok je sociálna dávka 

určená rodičom, ktorí začnú vykonávať zárobkovú činnosť alebo sa vrátia späť do práce skôr, ako dieťa 

dovŕši vek tri roky, resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a v čase 

výkonu pracovnej činnosti zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa inou právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou, napr. umiestením dieťaťa v zariadení (materská škola, detské jasle).Štát s podporou zdrojov ESF 

prispieva rodičom na výdavky za túto starostlivosť na kaţdé dieťa na základe preukázaných výdavkov. V 

záujme zvýšenia dostupnosti flexibilnejších foriem sluţieb pre deti predovšetkým pre rodičov s nízkymi 

príjmami a vzhľadom na ich vysokú finančnú náročnosť sa v súlade s Programovým vyhlásením vlády 

Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2011 upravila horná hranica príspevku na starostlivosť o 

dieťa, ktorá môţe dosiahnuť sumu maximálne 230 eur mesačne na základe preukázaných výdavkov rodiča. 

Z pohľadu charakteristík stratégie Europa 2020 OP ZaSI svojimi prioritnými osami prispieva k dvom 

cieľom smerujúcim k vyššej zamestnanosti a ku podpore sociálneho začleňovania a boja proti chudobe. 
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Lokálne stratégie komplexného prístupu: 

 

Aktivity sú obsiahnuté v dvoch NP:  

NP Terénna sociálna práca v obciach, ktorý prispieva k sociálnej inklúzii osôb sociálne vylúčených alebo 

sociálnym vylúčením ohrozených v prirodzenom prostredí. Realizácia NP  začala 16. 01. 2012, ukončenie 

je plánované do konca roka 2015. NP je po dopytovo orientovaných projektoch nastavený efektívnejšie, pre 

obce je administratívne jednoduchší a počíta sa so skvalitňovaním sluţieb. NP je spolufinancovaný zo 

zdrojov ESF a štátneho rozpočtu vo výške 29 999 999,46,- EUR. K 31.12.2012 bolo do NP zapojených 238 

obcí, 288 terénnych sociálnych pracovníkov, 330 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov a 14 

regionálnych koordinátorov. Počet osôb cieľovej skupiny zúčastnených na aktivitách projektu dosiahol 

45 070 a prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov bolo poskytnutých 146 004 

intervencií v prospech cieľovej skupiny. 

  

NP Komunitné centrá – systémové nastavenie, podpora a rozvoj činnosti.  

 

V roku 2012 sa pripravovala realizácia národného projektu Komunitné centrá – systémové nastavenie, 

podpora a rozvoj činnosti (ďalej KC) – pôvodný projekt „Štandardizácia sluţieb a rozširovanie siete 

komunitných centier najmä pre marginalizované rómske komunity“, ITMS kód 27120130533, bol 

mimoriadne ukončený dohodou s prijímateľom dňa 14. 6. 2012, keďţe do projektu neboli zapojené obce, 

ktorým výkon komunitnej práce vyplýva zo zákona ako originálna kompetencia. Alokácia ostáva v pôvodne 

plánovanej výške 17 970 000 EUR.  

Projektom sa vytvoria predpoklady pre budovanie siete komunitných centier pre osoby sociálne vylúčené 

alebo sociálnym vylúčením ohrozené, najmä pre obyvateľov z MRK. Predpokladom NP Komunitné centrá 

je zniţovanie chudoby a miery sociálneho vylúčenia. Hlavným cieľom je podpora sociálnej inklúzie 

a pozitívnych zmien v komunitách s osobitným dôrazom na marginalizované rómske komunity 

prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách. Výsledkom projektu bude najmä 

rozšírenie výkonu sociálnej a komunitnej práce, štandardizácia výkonu činnosti komunitných centier, čo 

skvalitní poskytovanie sluţieb klientom a zvýši rozsah aktivít realizovaných v oblasti podpory sociálnej 

inklúzie a tieţ zvýši počet osôb sociálne vylúčených alebo sociálnym vylúčením ohrozených, ktorým budú 

poskytované sluţby v KC, ktoré sú inak nedostatkové alebo nie sú poskytované cieľovej skupine vôbec. 

Zároveň dôjde k systemizácii komunitných centier a k príprave predpokladov pre ich legislatívne ukotvenie. 

V rámci projektu sa predpokladá podpora cca 120 komunitných centier. Prijímateľ tieţ zjednoduší 

implementáciu projektu prostredníctvom vyuţitia štandardnej stupnice jednotkových výdavkov.        

 

Začiatok realizácie nového projektu je plánovaný na 03/2013. V projekte nebudú participovať partneri 

projektu (zmena oproti predchádzajúcemu návrhu projektu). 

Svojím charakterom bol projektový zámer pre NP Komunitné centrá oproti pôvodnej verzii zásadne 

prepracovaný. 

 

Pre účel špecifikácie primeranej mzdy na pozícii  „pracovník poverený riadením KC“ bol oslovený Úrad 

vlády SR, ktorý poskytol písomne potrebné komparatívne údaje projektu „Komunita na ceste k prosperite“ 

realizovanom na základe zmluvy uzatvorenej medzi Úradom vlády SR a Občianskym zdruţením ETP 

Slovensko – Centrum pre udrţateľný rozvoj realizovanom v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej 

spolupráce.  

 

Pre potrebu implementácie národného projektu bolo tieţ potrebné negociovať s CKO moţnosť uplatnenia 

transferov pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby a transfery cirkvi, 

náboţenskej spoločnosti a cirkevnej charite. Taktieţ bolo nevyhnuté zapracovať do projektového zámeru 

novelu zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a nastaviť budúcu optimálnu vzájomnú spoluprácu obcí, 

miest, mimovládnych neziskových organizácii a charít.  

 

Príspevok OP ZaSI k oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí je podrobnejšie uvedený v závere časti 

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí. 
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OP ZaSI prispieva k posilneniu administratívnych kapacít mimovládnych organizácií a organizácií 

sociálnych partnerov. 

 

Národné projekty ktoré napĺňajú daný záväzok (podrobnejšie viď. Príloha č. 8) 
ITMS kód Názov projektu Rozpočet Čerpanie 

27140130053 (SVK) Vzdelávanie odborárov v SR 894 632 € 415 792,49 € 

 

27140130129 (SVK) / 

27130330014 (BSK) 

Centrum sociálneho dialógu Slovenskej republiky SVK: 5 708 766,53 €                     

BSK:715 684,34 € 

971 023,37 € 

121 731,59 € 

 

27110130023 PIN – Komplexný program integrácie obyvateľov 

sociálne vylúčených rómskych lokalít na trh práce 

299 903 € 27 616,68 € 

27110130024 Cesta z bludného kruhu 308 505 € 70 470,21 € 

Národné projekty kapacít štátnej správy 
27140130192 (SVK) 

27130330024 

Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových 

vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej 

správy pre celé územie SR 

2 346 272,15 €                      

294 142,16 € 

1 072 314,71 €  

134 431,44 € 

27140130195 (SVK) 

27130330027 

Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre 

celú spoločnosť 

4 011 472,00 €                 

502 900,00 € 

3 318 829,25 € 

285 761,12 € 

27140130190 (SVK) /   

27130330022  (BSK) 

Vzdelávanie ako nástroj rozvoja modernej štatistiky v 

BSK 

401 982,20 €                           

50 394, 80 € 

0 

27130330020 (BSK)  /  

27140130188  (SVK) 

Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie zručností 

a vedomostí zamestnancov MF SR 

20 901,09 €              

166 720,91 € 

2 578,45 € 

323,25 € 

27140130193  (SVK) / 

27130330025 (BSK) 

Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej 

samosprávy 

1 696 317,44 €                     

212 660,10 €                

17 311,11 € 

2 170,22 € 

27140130191 (SVK) / 

27130330023 (BSK) 

Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov 

Slovenskej republiky 

SVK 331 749,49 €                    

BSK 41 590 € 

6 838,62 € 

857,19 € 

27130330026 (BSK) / 

27140130194 (SVK) 

Sociálna ekonomika – podpora inkluzívneho rastu 72 744,20 €                          

580 255,80 € 

0 

27140130057 (SVK) 

/ 27130330006 (BSK) 

Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické 

prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 

27140130057 (SVK) 

 27130330006 (BSK) 

7 428 056,98 € 

369 419,50 € 

27140130059 (SVK) / 

27130330008 (BSK) 

Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj 

legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov 

pre národnú úroveň SR 

SVK: 493 439.27 €                       

61 860.38 € 

 

393 226,30 € 

50 618,18 € 

27140130061 Podpora zdravotníckym zariadeniam 2 429 117,70 € 746 073,30 € 

27140130065 Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na 

podporu človeka v tiesni a úlohy 

v oblasti bezpečnostného systému štátu 

3 483 833,40 € 3 483 833,4 € 

27140130147 Národný projekt – Budovanie kapacít regionálnej 

samosprávy pre implementáciu verejných politík 

prostredníctvom programov a projektov financovaných 

EÚ 

2 615 001,78 € 0 

27140130189 (SVK) / 

27130330021 (BSK) 

Zvyšovanie kvality verejnej správy vzdelávaním 

zamestnancov inšpekcie práce 

245 313,12 €                           

30 753,86 € 

0 

27140130063 Múzeá tretej generácie na Slovensku 627 780,00  € 251 640,09 € 

27140130055 (SVK) / 

27130330004 (BSK) 

Moderný a flexibilný  úrad – budovanie kapacít 

ľudských zdrojov NKÚ 

2 532 938,34 €                   

317 543,70 € 

2 197 459,04  € 

275 485,27  € 

 

V rámci OP ZaSI implementuje 2 projekty na podporu MVO v hodnote 299 903,00Eur a 308 505EUR. 

Obidva sa implementujú v prioritnej osi 1. Ide o projekty prijímateľa Člověk v tísni, o.p.s. s názvom „PIN – 

„Komplexný program integrácie obyvateľov sociálne vylúčených rómskych lokalít na trh práce“, 

zámerom ktorého je prepájaním sluţieb zamestnanosti a sociálnych sluţieb umoţniť nezamestnaným 

z vylúčených rómskych lokalít uplatnenie na trhu práce ako kľúčového faktora ich inklúzie 

Projekt prijímateľa APZ Somotor, n.o. s názvom „Cesta z bludného kruhu“, má za cieľ prepájanie sluţieb 

zamestnanosti so sociálnymi sluţbami pre extrémne dlhodobo nezamestnaných zo sociálne vylúčených 

spoločenstiev.  

Oba projekty sú na začiatku implementácie, preto nie je v tomto období moţné vyhodnotiť dosiahnutie 

cieľov, ukazovatele a pouţitý rozpočet. V projekte prijímateľa Člověk v tísni, o.p.s. bude vytvorených 6 

pracovných miest (detailnejšie v tabuľke niţšie) a v projekte APZ Somotor, n.o. 110 pracovných miest (z 

toho 80 ÚoZ), pričom ide o zamestnanie dlhodobo nezamestnaných osôb zo sociálne vylúčených 

spoločenstiev. 
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S podporou Európskeho sociálneho fondu začalo Centrum vzdelávania MPSVR SR ďalej len „CSD“, 

implementovať  Národný projekt „Centrum sociálneho dialógu Slovenskej republiky, podporujúci 

sociálnych partnerov v hodnote 6 424 450,87 Eur (5 708 766,53 Eur SVK + 715 684,34 Eur BSK)..“ 

Obdobie implementácie projektu je od 4/2010 do 9/2014. Národný projekt Centrum sociálneho dialógu 

Slovenskej republiky sa implementuje v prioritnej osi 3 a 4.  

 

Cieľom projektu je podporovať a posilňovať všetky formy sociálneho dialógu - tripartitného a bipartitného. 

Zároveň prispieva k posilňovaniu tripartitných konzultácií na celoštátnej, odvetvovej, príp. aj regionálnej 

úrovni, ale aj bipartitného sociálneho dialógu - kolektívneho vyjednávania na odvetvovej a podnikovej 

úrovni. Projekt podporuje expertné kapacity sociálnych partnerov tak, aby boli schopní spolupracovať pri 

tvorbe príslušných právnych noriem, koncepcií, stratégií, ktoré sa týkajú ekonomického a sociálneho 

rozvoja, so zreteľom na problematiku trhu práce.   

V súvislosti so zmenou pohľadu na spôsob a formu plnenia vecného obsahu jednotlivých aktivít národného 

projektu sa v priebehu roka 2011 pristúpilo aj k zmenám v procesoch verejného obstarania, predovšetkým v 

prípade realizácie aktivity č. 2 a 3. RO OP ZaSI identifikoval najväčšie riziká realizácie projektu, pozastavil  

jeho realizáciu a prijal opatrenia, ktoré umoţnia jeho riadne ukončenie v schválenom termíne október 2014.  

 

Do tejto skupiny projektov spadá aj úspešne ukončený projekt Konfederácie odborových zväzov SR 

„Vzdelávanie odborárov v SR“. V rámci projektu sa zapojilo do školení 4089 osôb. Cieľom bolo zvýšenie 

rozsahu a kvality poznatkov odborárov z vybraných oblastí riadenia spoločnosti formou inovácie systému ich vzdelávania.  

Šírenie týchto poznatkov odbory zabezpečia napr. aj prostredníctvom lektorov vyškolených v Ústave celoţivotného 

vzdelávania odborov pri Vysokej škole Višegrádu, s. r. o. Vysoká škola v Sládkovičove ( ďalej ÚCVO). 

 

SIA implementuje tri výzvy pre prioritnú os 4 – zamerané na podporu udrţania zamestnanosti v NGO, alebo 

v štátnom/verejnom sektore. Ide o tieto tri výzvy s kódovým označením:  DOP-SIA-2008/4.1.3/01, DOP-

SIA-2009/4.1.3/01, DOP-SIA-2010/4.1.3/01.  

 

 

6. TECHNICKÁ  POMOC 
 

Technická pomoc je implementovaná cez prioritnú os 5 „Technická pomoc“ a cez opatrenie 3.4 Technická 

pomoc pre BSK. Cieľom je podpora programovania, implementácie a hodnotenia OP ZaSI formou 

nenávratnej dotácie. Implementáciu zabezpečuje RO a obe SORO na základe Splnomocnenia o delegovaní 

právomocí RO. 

 

Technická pomoc bola v sledovanom období implementovaná na RO a SORO v rámci dvoch prioritných 

tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia. 

Uvedené aktivity sú zamerané na riadenie, monitorovanie, kontrolu, poskytovanie informácií, propagáciu, 

vyhodnocovanie. Hlavným cieľom je zabezpečiť efektívnu implementáciu OP ZaSI. 

Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi Technická pomoc k 31.12.2012 je uvedené v tabuľke č. 79. 

 

Tabuľka č. 6TA/1: Sledovanie vývoja implementácie Technickej pomoci OP ZaSI k 31.12.2012 

Opatrenie 
Počet výziev 
DOP/vyzvaní 

NP 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet 
zazmluvnených 

- MU 

Počet riadne 
ukončených 

Počet MU 

3.4 1 15 15 15 15 12 0 

PO 3 1 15 15 15 15 12 0 

5.1 1 32 32 31 28 20 3 

PO 5 1 32 32 31 28 20 3 

celkom 2 47 47 46 43 32 3 

Finančné vyčíslenie v EUR         

Opatrenie 
Alokácia FP na 
výzvu v EUR 

(ŠF +ŠR) 

Výška 
ţiadaného NFP 

Výška 
schváleného 

NFP  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
EU+ŠR 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
EU+ŠR - 

zazmluvnené 
na MU 

Čerpané NFP 
riadne 

ukončených 

Čerpané 
EU+ŠR 

MU 

3.4 0 830 095,67 802 722,10 772 722,09 772 722,09 495 126,74 0 
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PO 3 0,00 830 095,67 802 722,10 772 722,09 772 722,09 495 126,74 0,00 

5.1 0 35 992 438,97 36 933 784,42 36 433 801,02 36 327 334,44 13 435 807,88 0 

PO 5 0 35 992 438,97 36 933 784,42 36 433 801,02 36 327 334,44 13 435 807,88 0 

celkom 0 36 822 534,64 37 736 506,52 37 206 523,11 37 100 056,53 13 930 934,62 0 

\ Zdroj: RO, ITMS (odrátané projekty s následníkom, MU = mimoriadne ukončené) 

Do 

 

Zhodnotenie za rok 2012 

 

Prehľad o projektoch TA v roku 2012 je uvedený v tabuľke č. 26. 

 

Tabuľka č. 6TA/2: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní prioritnej osi 5 od 01.01.2012 - 31.12.2012  
Výzva počet výziev / 

vyzvaní 
počet prijatých 
ŢoNFP 

počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Počet 
riadne 
/mimoriadne 
ukončených 

TP OP ZaSI, cieľ Konvergencia 1 7 7 6 0   

Finančné vyčíslenie v EUR    
Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 5 
Technická pomoc 

alokovaná 
suma na výzvy 
/ vyzvania 

Výška 
ţiadaného NFP 

Výška 
schváleného 
NFP  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
EU+ŠR 

Dátum 
vyhlásenia 
vyzvania 

Dátum 
ukončenia 
vyzvania 

TP OP ZaSI, cieľ Konvergencia 42 158 824,00 8 122 480,00 8 122 480,00 7 622 480,00 1.1.2007 30.9.2015 

Zdroj: ITMS, RO 

 

V roku 2012 nebola v rámci prioritnej osi 5 vyhlásená výzva. Zazmluvnených bolo 6 projektov technickej 

pomoci. Prehľad týchto projektov je uvedený v tabuľke č. 6TA/3. 

 

Tabuľka č. 6TA/3: Prehľad projektov prioritnej osi 5 zazmluvnených v roku 2012  

Kód Názov 
Prijím
ateľ 

Dátum 
vyhlásen

ia 

Dátum 
ukončeni

a 

alokov
aný 

finanč
ný 

objem 

kód projektu 
ak bolo 

zazmluvnené 

dátum 
zazmluvn

enia 

zazmluvnen
ý NFP 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

Zabezpečenie činnosti SIA ako 
SORO 

SIA 1.1.2007 30.9.2015   27150130029   2 756 250,00 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

Zabezpečenie činnosti SIA ako 
SORO - publicita 

SIA 1.1.2007 30.9.2015   27150130030   14 000,00 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

00001 Technická pomoc/prioritná 
téma 85/cieľ 1 

RO 1.1.2007 30.9.2015   27150130033   1 871 730,00 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

00001 Technická pomoc/prioritná 
téma 86/cieľ 1 

RO 1.1.2007 30.9.2015   27150130034   15 000,00 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

TP 2012/85/K RO 1.1.2007 30.9.2015   27110130031   2 530 000,00 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

TP 2012/86/K RO 1.1.2007 30.9.2015   27110130032   435 500,00 

 celkom           7 622 480,00 

Zdroj: RO 

 

Tabuľka č. 6TA/4 Prehľad vyuţitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31. 12. 

2012 (RO + SIA + FSR) 

Prioritné činnosti 

Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

v EUR ako % z alokácie na TP 
programu 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej sumy na TP 
programu 

Mzdy (len platy zamestnancov) 24 901 737,47 57,92 67,12 

Školenia, kurzy, semináre, výmena skúseností 769 959,37  1,79  2,08 

Materiálno - technické zabezpečenie 1 138 632,89 2,65 3,07 

Reţijné výdavky 2 364 925,76  5,50  6,37 

Príprava, implementácia, monitorovanie 2 266 426,90 5,27 6,11  

Kontrola a audit 810 801,94 1,89 2,19  

Informovanie a publicita 3 428 579,52 7,97 9,24  

Hodnotenie a štúdie 1 418 992,73 3,30 3,82 

Spolu 37 100 056,58 86,29 100,00 

Zdroj: ITMS 
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RO  

 

Hlavným cieľom technickej pomoci ( ďalej „TP“)  je zabezpečiť efektívnu implementáciu operačného 

programu (ďalej „OP“) v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry, zodpovedné 

za realizáciu OP.  

Maximálna výška finančných prostriedkov na TP pre jednotlivé operačné programy predstavuje objem 4% 

z celkovej sumy alokovanej pridelenej v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencie 

schopnosť a zamestnanosť.  

 

Subjekty oprávnené čerpať prostriedky TP sú riadiaci orgán (ďalej „RO“) – MPSVR SR 

a sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej „SORO“) – Sociálna implementačná agentúra 

a Fond sociálneho rozvoja. 

Cieľovými skupinami v rámci TP sú: 

 zamestnanci štátnej a verejnej správy na RO a SORO. V štruktúre MPSVR SR sú to: oprávnení 

zamestnanci sekcie riadenia ESF, pomerne oprávnení zamestnanci ostatných organizačných 

útvarov MPSVR SR, pričom pomernosť sa určí na základe pomeru vykonanej práce pre jednotlivé 

operačné programy a ciele (Konvergencia; Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť), 

 ďalší personál zabezpečujúci implementáciu OP (externí zamestnanci podľa Zákonníka práce, 

príp. zmluvne dohodnuté subjekty). 

 

V roku 2012  boli finančné prostriedky v rámci TP čerpané na oprávnené aktivity v rámci prioritných tém 

85 a 86 v celkovej sume 2 287 581,06 EUR: 

v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania v celkovej sume 87 327,37 EUR:  

- aktivity súvisiace s procesom implementácie OP vrátane oblasti programovania, finančného 

riadenia, monitorovania a kontroly, 

- aktivity zamerané na prípravu a realizáciu finančného a vecného  riadenia OP spojené s hodnotením 

a monitorovaním realizácie projektov a OP, ako i na aktivity zamerané na oblasť tvorby 

a aktualizácie strategických a metodických dokumentov oprávnených subjektov, na aktivity 

súvisiace s monitorovaním realizácie horizontálnych priorít OP, 

- na rokovanie monitorovacích výborov OP, 

- aktivity súvisiace s prípravou a zabezpečením výkonu kompetencií monitorovacieho výboru, 

pracovných, koordinačných skupín a výborov v pôsobnosti RO, 

- na posilnenie správnej (administratívnej) kapacity pre vykonávanie pomoci z Fondov EÚ, 

organizácia a technická podpora rokovania pracovných skupín a komisií, zabezpečovanie odborných 

prekladov materiálov, odborného poradenstva pre implementačné štruktúry, 

v oblasti informovania a publicity v celkovej sume 2 891,86 EUR:  

- aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, propagáciou OP,  šírením povedomia o OP a aktivity 

súvisiace so zabezpečením publicity OP na primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych 

prijímateľov a verejnosť, 

- aktivity súvisiace s  vytváraním sietí kontaktných miest a informačných kanálov, 

- aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného plánu, 

v personálnej oblasti v celkovej sume 2 118 665,73 EUR: 

- mzdové zabezpečenie všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci 

zo ŠF v rámci OP (na hrubú mzdu vrátane prémií resp. odmien, zákonných odvodov zamestnávateľa 

na sociálne, dôchodkové a zdravotné poistenie a prípadných ďalších odvodov, ku ktorým je 

zamestnávateľ povinný na základe právnych predpisov za tých zamestnancov, ktorí boli príslušným 

orgánom verejnej správy určení k vykonávaniu aktivít uvedených v ostatných bodoch), v celkovej 

výške  2 099 562,68 EUR, 

- aktivity súvisiace s procesom interného a externého vzdelávania zamestnancov zapojených do 

implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP (semináre, školenia, kurzy, odborné stáţe, pracovné cesty, 

a pod.), v celkovej výške 19 103,05 EUR, 

v oblasti reţijných výdavkov v celkovej sume 32 165,19 EUR: 

-  aktivity priamo súvisiace s  prevádzkovým zabezpečením implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP, 

napr. nákup kancelárskych potrieb, papiera, tonerov, prevádzka a údrţba automobilov, 

v oblasti kontroly a auditu v celkovej sume 310,39 EUR: 
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- na vykonávanie auditov a kontroly realizácie projektov a OP (t.j. výdavky spojené napr. 

s vykonávanými kontrolami na mieste, na kontrolu dokladov a na prípravu a koordináciu systému 

zabezpečenia kontrol a ďalšie). 

 

FSR 

 

V roku 2012 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 85 schválená suma 1 871 

730,00 EUR (suma je vyčíslená zo zdrojov EÚ 85%   a zo ŠR 15%)  z toho: 

 1 598 400,00 EUR mzdové náklady a ostatné zákonné príspevky 

 40 000,00  EUR na rozvoj ľudských zdrojov 

 15 000,00  EUR na technické vybavenie  

 167 500,00  EUR na reţijné výdavky 

 28 130,00  EUR na prípravu implementáciu a monitorovanie, 

 22 700,00 EUR na kontrolu a audit ( kontroly na mieste) 

 

Mzdové náklady a ostatné zákonné príspevky boli čerpané v sume 1 289 484,62 EUR,   z toho na mzdy 959 

825,76 EUR a na odvody 328 090,19 EUR. Na  rozvoj ľudských zdrojov (školenia, semináre) boli pouţité 

finančné prostriedky v sume 1 568,67 EUR. 

 

V rámci technického vybavenia boli finančné prostriedky čerpané vo výške 754,80 EUR,  

na výpočtovú techniku. 

 

Na reţijné výdavky bolo vynaloţených 144 479,59 EUR z toho na:  

• administratívno/obsluţný personál zabezpečovaný prostredníctvom dohôd (dohody o vykonaní 

práce, brigádnická práca študentov)  38 380,30 EUR 

• nájomné 53 249,06  EUR 

• papier a kancelárske potreby 6 038,15 EUR 

• upratovanie 8 458,32 EUR 

• telekomunikačné sluţby 14 707,30 EUR  

• poštovné, zberné jazdy  5 212,22 EUR 

• tonery 8 497,56 EUR 

• PHM  6 594,24 EUR 

 

Výdavky na prípravu, implementáciu a monitorovanie bolo vyčerpaných 7 882,72 EUR z toho na posúdenie 

zmlúv 5 760 EUR,  na hodnotiteľov  1 790,15 EUR a na notára 332,57 EUR. Na monitorovanie  neboli 

schválené finančné prostriedky. 

Na kontrolu a audit boli pouţité finančné prostriedky v sume 8 168,51 EUR.  A to na cestovné, ubytovanie 

a stravné pri kontrolách na mieste.  

 

Celkovo bolo zo schváleného rozpočtu čerpané 1 450 770,24 EUR čo je 77,51 %. 

 

V roku 2012 pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 86 – bola  schválená suma 15 

000,00 EUR (suma je vyčíslená zo zdrojov EÚ 85%   a zo ŠR 15%) z toho: 

 

Výdavky na informovanie a publicitu 15 000,00 EUR, finančné prostriedky boli pouţité na informačné 

semináre 1 913,60 EUR, tlač kalendárov a diárov 1 862,46 EUR, tlač vizitiek 32,90 EUR a zber a 

spracovanie podkladov k napísaniu krátkych reportáţí a portrétov – príbehov dobrej praxe pre web stránku 

101,78  spolu 3 910,74 EUR. 

FSR na hodnotenie a štúdie neboli pridelené finančné prostriedky. 

 

Celkovo bolo čerpaných 3 910,74 EUR, čo predstavuje 26,07 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 
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SIA 

 

V roku 2012 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 85 - Príprava 

a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit - schválená suma 2 756 250,00 EUR (suma je vyčíslená zo 

zdrojov EÚ a zo ŠR) z toho: 

 

 2 227 500,00 EUR na personálne zabezpečenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon 

implementácie OP ZaSI 

 25 000, 00 EUR na školenia, kurzy, semináre, konferencie 

 48 000,00 EUR na materiálno-technické vybavenie zamestnancov 

 290 750,00 EUR na reţijné výdavky 

 165 000,00 EUR na prípravu a vykonávanie, finančné riadenie, monitorovanie, (vrátane kontroly na 

mieste) 

 

Finančné prostriedky boli pouţité na pokrytie personálnych výdavkov – miezd, odmien a odvodov 

zamestnávateľa vo výške 2 032 792,20 EUR. Na zabezpečenie školení zamestnancov zabezpečujúcich 

priamy výkon implementácie OP ZaSI a na účasť zamestnanca na konferencii v zahraničí boli pouţité 

finančné prostriedky v hodnote 10 333,78 EUR. 

 

Na technické vybavenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon implementácie OP ZaSI neboli 

pouţité ţiadne finančné prostriedky. 

 

Reţijné výdavky (198 577,45 EUR) boli pouţité na mzdové zabezpečenie vrátane odmien a odvodov a 

vzdelávanie zamestnancov, ktorý zabezpečujú podporné činnosti implementácie, potom na prevádzkové 

zabezpečenie chodu agentúry. Finančné prostriedky boli tieţ pouţité na nájom nebytových priestorov 

agentúry SIA. 

 

Finančné prostriedky vo výške 44 337,56 EUR boli vyuţité na výdavky pre proces implementácie, vrátane 

finančného riadenia, monitorovania (zasadnutí výberových komisií, cestovné náklady na kontroly na mieste, 

dodávateľské sluţby súvisiace s kontrolami na mieste, odmeny brigádnikov a právne poradenstvo). 

 

Z celkovej sumy 2 756 250,00 EUR bolo čerpaných 2 286 040,99 EUR finančných prostriedkov, čo 

predstavuje 82,94 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 

  

V roku 2012 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 86 – Hodnotenie a štúdie, 

informovanie a publicita - schválená suma 14 000 EUR (suma je vyčíslená zo zdrojov EÚ a zo ŠR).  

 

Prostriedky sa pouţili na spolufinancovanie aktivít v oblasti informovania a publicity v rámci prioritnej 

témy. Finančné prostriedky boli pouţité na zabezpečenie informačného seminára pre ţiadateľov o NFP 

a všeobecné odborné semináre pre prijímateľov v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP v programovom 

období 2007-2013, na cestovné náklady pre zamestnancov SIA a na dodávateľské sluţby súvisiace so 

seminárom. Ďalej boli finančné prostriedky pouţité na monitoring médií a na zakúpenie propagačných 

materiálov. 

 

Celkovo bolo čerpaných 6 558,85 EUR, čo predstavuje 46,85 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 

 

Tabuľka č. 6TA/5: Informácia o účastníkoch projektov TA za rok 2012 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok: 2012 

Prichádzajúci účastníci 
projektu 

Odchádzajúci účastníci 
projektu 

Účastníci pokračujúci z 
predchádzajúceho roku 

Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 111,00 82,00 111,00 82,00 0,00 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 111,00 82,00 111,00 82,00 0,00 0,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nezamestnaní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Neaktívne osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15-24 rokov) 4,00 3,00 4,00 3,00 0,00 0,00 

Staršie osoby (55-64 rokov) 5,00 3,00 5,00 3,00 0,00 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menšiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdravotne postihnutí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iné znevýhodnené osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 106,00 77,00 106,00 77,00 0,00 0,00 

Zdroj: RO, SORO, monitorovacie správy,  ITMS 

 

 

7. INFORMOVANOSŤ  A  PUBLICITA 
 

7.1. Riadiaci orgán 

 

Komunikačné a informačné aktivity boli zamerané na realizáciu publicity v rámci programového obdobia 

2007 – 2013, a informovanie výsledkov pôsobenia Európskeho sociálneho fondu (ESF).  

 

Ťaţisko prác riadiaceho orgánu v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom  

spočíva v realizácii Komunikačného plánu a aktivít Ročného operatívneho plánu informovania a publicity 

pre príslušný rok.  

 

Cieľom komunikačnej stratégie je zvýšenie povedomia o ESF a Operačnom programe Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia (OP ZaSI) ako aj o pridanej hodnote  Európskej únie a zabezpečenie transparentnosti 

pomoci poskytovanej z ESF pre všetky cieľové skupiny prostredníctvom zabezpečenia širokej publicity na 

všetkých úrovniach implementácie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni za pouţitia širokého spektra 

nástrojov komunikácie. 

 

Štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o EÚ, OP ZaSI a ESF, záväzné pre 

všetkých prijímateľov pomoci z ESF, definuje Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov 

v rámci ESF (2007-2013) zverejnený na informačnom portáli www.esf.gov.sk.  

 

Na úrovni OP ZaSI je zriadená Pracovná skupina pre publicitu, ktorej členmi sú zástupcovia RO, 

SORO, podľa potreby zástupcovia komunikačného odboru rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny a zástupca horizontálnej priority rovnosti príleţitostí. Na zasadnutia sú podľa potreby prizývaný aj 

zástupcovia za  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

Sociálna implementačná agentúra (SIA) a Fond sociálneho rozvoja (FSR) v rámci informovanosti 

a publicity samostatne zabezpečujú informovanie verejnosti o moţnostiach a spôsobe čerpania finančných 

prostriedkov z ESF a vybraných úspešne realizovaných projektov v rámci OP ZaSI v rozsahu uvedenom 

v Splnomocnení o delegovaní právomocí RO na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Informácie 

o vydaných a aktualizovaných metodických dokumentoch RO/SORO sú dostupné na webovom sídle RO 

www.esf.gov.sk a webových sídlach SORO www.sia.gov.sk a www.fsr.gov.sk.  

 

Opatrenia na informovanie a publicitu boli priebeţne aktualizované v súlade so zmenami v nariadeniach 

(ES), zmenami komunikačnej stratégie EK a v súlade so zmenami relevantných právnych predpisov. 

 

Tabuľka č. 7.1/1: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2012 pre oblasť informovanosti a publicity 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár* 

 Objem 
finančných 
prostriedkov 
vynaloţených 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A 935 762 1 477 
264 

1 566 242 N/A N/A N/A 1 566 
242 

1 598 850 (1 
projekt) 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A 1 598 850 N/A N/A N/A N/A  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A 1 563 350 N/A N/A N/A 0  

http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
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na publicitu 
(Eur) 

             Počet 
prístupov na 
oficiálnu 
webovú 
stránku 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A 1 133 
051 

1 485 914 N/A N/A N/A 1 383 
000 

1 500 000 (8 
projektov) 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A 1 500 000 N/A N/A N/A N/A  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A 1 383 000 N/A N/A N/A 0  

Zdroj: RO 

* V stĺpci komentár sú uvedené cieľové hodnoty projektov a ich počet. 

 

Metodika: 

 Usmernenie RO č. N6/2007, aktualizácia č.4 (marec 2011) 

 Manuál pre informovanosť a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) – aktualizácia 

(marec 2011): ako príloha usmernenia č. N6/2007  

 Interný manuál procedúr SORO/SIA  

 Interný manuál procedúr SORO/FSR  

 

Spolupráca:  
Spolupráca s CKO – Členstvo v pracovnej skupine pre publicitu na CKO, Poskytovanie podkladov a 

informácií; aktuálne informácie pre webové sídlo www.nsrr.sk;  

 

Spolupráca s OCKÚ OLAF – Členstvo v pracovnej skupine pre komunikáciu.  

 

Spolupráca so SORO - Poskytovanie informácií, spoločné aktivity, základné informácie o SORO 

a aktivitách SORO na webovom sídle RO. Informovanie účastníkov seminárov a iných akcií, poskytovanie 

poradenstva nielen o moţnostiach získania nenávratného finančného príspevku z ESF v rámci OP ZaSI ale 

aj o aktuálnych a pripravovaných výzvach a o výsledkoch implementácie pomoci z ESF, distribúcia 

materiálov.  

 

Spolupráca s ÚPSVR SR - Poskytovanie  informácií, podľa potreby prizývanie zástupcu na zasadnutia 

pracovnej skupiny pre publicitu pri RO. 

  

Spolupráca s HP RP – Poskytovanie základných informácií o HP RP na portáli RO; podľa potreby 

prizývanie zástupcu na zasadnutia pracovnej skupiny pre publicitu pri RO.  

Komunikačné nástroje:  

Komunikačné nástroje sú zamerané predovšetkým na propagáciu pomoci a podpory z ESF a na propagáciu 

OP ZaSI 2007 - 2013; 

 

 Mapa projektov ESF – grafický prehľad podporených projektov OP ZaSI s moţnosťou 

jednotlivého vyhľadávania. Mapa zobrazuje podporu a pomoc z ESF a z národných zdrojov a to 

dokonca podľa jednotlivých prioritných osí ako aj za celý OP ZaSI; po rozkliknutí nájde uţívateľ 

všetky potrebné informácie o projekte (prijímateľa, výšku NFP, cieľ projektu a iné), mapa projektov  

je dostupná na odkaze:  

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?snapid=S347298fl09. 

 

Webové sídlo: 

 zabezpečenie informovanosti cez webové sídlo www.esf.gov.sk; RO a SORO priebeţne aktualizujú 

zoznam prijímateľov po podpise zmluvy o poskytnutí NFP na svojich webových sídlach: 

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk, www.fsr.gov.sk  

 počet prístupov na webové sídlo za obdobie od 01.01.- 31.12.2012: 352863 

 preklad základných informácií do anglického jazyka 

 

Odpovede na otázky občanov/inštitúcií  - 30, vrátane odpovedí v zmysle zákona                  č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám 

 

Konferencie/semináre/besedy/workshopy a iné akcie:  

http://www.nsrr.sk/
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?snapid=S347298fl09
http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
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Informovanie účastníkov, poskytovanie poradenstva nielen o moţnostiach získania nenávratného 

finančného príspevku z ESF v rámci OP ZaSI ale aj o aktuálnych a pripravovaných výzvach a o výsledkoch 

implementácie pomoci z ESF, distribúcia materiálov.  

 

 V termíne  od 3.- 4. mája 2012 sekcia riadenia ESF v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre 

rómske komunity realizovala riadne zasadnutie Riadiaceho výboru Európskej siete pre rómske 

komunity a sociálnu inklúziu. Riadnymi členmi európskej siete je  okrem Slovenska 11 členských 

krajín EÚ ( Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, 

Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko). V úlohe pozorovateľov permanentne pracuje zástupca 

Európskej Komisie, DG Employment, Social Affairs and Inclusion a DG REGIO. Témou podujatia 

bol príspevok štrukturálnych fondov k implementácii národných stratégií inklúzie Rómov, najnovší 

vývoj v príprave nariadení Rady pre programové obdobie 2014-2020 s dôrazom na začleňovanie 

marginalizovaných komunít a prezentácia Príručky pre tvorbu operačných programov. Tradične bol 

blok 2. konferenčného dňa venovaný prezentácii  problematiky sociálnej inklúzie a zamestnateľnosti 

cieľovej skupiny ohrozenej na trhu práce, ktorú zabezpečila hostiteľská krajina ( Slovenská 

republika ) vstupmi odborníkov Odboru sociálnej inklúzie MPSVR SR,  Fondu sociálneho rozvoja, 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a UNDP. Prezentácie a závery zasadnutia sú 

dostupné na http://www.euromanet.eu/ 

 Dňa 9. novembra 2012  sa v priestoroch MPSVaR  pod záštitou ministra JUDr. Jána RICHTERA 

uskutočnila tlačová beseda „raňajky s novinármi", ktorú organizovali pracovníci ESF v spolupráci 

s riaditeľom tlačového odboru Mgr. Michalom Stuškom. Tlačová beseda sa týkala nenávratného 

finančného príspevku v hodnote 70 mil. eur zameraného na podporu vytvárania nových pracovných 

miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov v rámci dvoch projektov, a to: Podpora 

zamestnávania nezamestnaných v samospráve - projekt zameraný na podporu vytvárania nových 

pracovných miest v samospráve a Podpora vytvárania pracovných miest - projekt zameraný na 

podporu vytvárania nových pracovných miest v súkromnom sektore. 

 

 

7.2. Fond sociálneho rozvoja 

 

FSR zabezpečuje informovanosť cez webové sídlo www.fsr.gov.sk.  Počet prístupov na webovú stránku 

FSR za obdobie od 1.5.2012 - 31.12.2012 bol 263068. Návštevnosť webstránky začal FSR oddelene 

sledovať aţ od 1.5.2012. Dovtedy sa sledovala návštevnosť celého servera. 

 

Úlohou FSR ako SORO v oblasti Informovanosti a publicity je predovšetkým zabezpečovať poskytovanie 

informácií verejnosti o výzvach na predkladanie projektov, výške poskytnutých finančných prostriedkov, o 

usmerneniach a pokynoch, o úspešne realizovaných projektoch na celoštátnej, regionálnej i miestnej úrovni 

prostredníctvom internetovej stránky, informáciách na Facebooku, telefonických, emailových a  osobných 

konzultácií. 

 

FSR v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. zverejňuje zmluvy v centrálnom registri zmlúv a objednávky na 

internetovej stránke FSR. FSR postupuje v tejto oblasti plne v súlade so zákonom. 

 

FSR priebeţne aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam projektov a zoznam neschválených ţiadostí 

o NFP s moţnosťou vyhľadávania podľa rôznych kritérií, s uvádzaním informácií nad rámec poţiadaviek 

riadiacej dokumentácie a zákonov, tak, aby mal ktokoľvek komfortný prístup k informáciám o projektoch. 

 

FSR na svojom webovom sídle ďalej zverejňuje napríklad: 

- Zoznam dlţníkov; 

- počet spracovaných ţiadostí o platbu za predchádzajúci mesiac; 

- fotogalérie z projektov  a pod. 

 

Koncom roka bol vytvorený účet na Facebookovej stránke, ktorý sa priebeţne aktualizuje. FSR sa snaţí o 

zviditeľnenie aj formou sociálnej siete, lebo si uvedomujeme pokrok doby a snaţíme sa tomu prispôsobiť. 

Cieľom vytvorenia bolo aj zdokonaliť a spriehľadniť informačný servis pre ţiadateľov, prijímateľov a 

http://www.euromanet.eu/
http://www.fsr.gov.sk/
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verejnosť, priamo reagovať na ich potreby (otázky a odpovede formou chatu alebo skrytých správ), zrýchliť 

a zefektívniť im prístup k relevantným informáciám (linky na aktualizácie zo stránky FSR).  

 

V roku 2012 sa uskutočnil pre prijímateľov workshop Finančné riadenie a vecná realizácia projektov 

podporených v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu s kódom výzvy  OP ZaSI – 

FSR 2010/2.2/04. Workshop sa uskutočnil dňa 27. júna 2012 v zasadačke FSR. Bol určený zástupcom 

inštitúcií – prijímateľom NFP v rámci danej výzvy. 

 

K výzvam OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 prebehli informačné semináre 

(30.01.2012) za účasti takmer sto potenciálnych ţiadateľov a to v štyroch slovenských mestách - v Banskej 

Bystrici, Prešove, Košiciach a v Bratislave. Ich cieľom bolo poskytnúť potenciálnym ţiadateľom dôleţité 

informácie o procese predkladania ţiadostí o NFP a prispieť tak k zvýšeniu kvality predkladaných 

projektov. V diskusii sa najviac účastníkov zaujímalo o problematiku akreditácie a registrácie ţiadateľov a 

ich partnerov a o otázky súvisiace s rozpočtom. V rámci daných výziev sú podporené aktivity a programy s 

cieľom pomôcť deťom a mladým dospelým viesť samostatný ţivot, uplatniť sa v spoločnosti, získať a 

udrţať si bývanie a prácu. Informačné semináre boli uskutočnené v úzkej spolupráci a za účasti zástupcov 

sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR, ktorý sú vecným gestorom aktivít, zahrnutých v týchto 

výzvach. 

 

FSR zorganizoval konzultácie k výzve na predkladanie ţiadosti o NFP OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01. Dňa 23. 

10. 2012 sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov Fondu sociálneho rozvoja a projektových manaţérov/ 

konzultantov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Stretnutie bolo zamerané na 

prezentáciu výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01, s 

cieľom zabezpečiť priebeţnú a adresnú pomoc/poradenstvo pre potenciálnych oprávnených ţiadateľov pri 

príprave ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prvých troch kôl tejto výzvy. ÚSVRK SR 

identifikoval, ţe ţiadatelia majú problém vyplniť maticu projektu (súčasť opisu projektu, ktorý je prílohou 

Ţiadosti o NFP) k výzve OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01. FSR pripravil a zverejnil na svojom webovom sídle 

vzorovú maticu projektu, v ktorej postačuje zmeniť informácie o počte vytvorených pracovných miest a s 

tým súvisiac údaje. 

 

V rámci kaţdej výzvy sú pre potenciálnych ţiadateľov uvedené kontaktné telefónne čísla pre poskytovanie 

informácií a e-mailová adresa vyzva@fsr.gov.sk na poskytovanie poradenstva k výzvam. 

 

Nad rámec činností SORO FSR v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach uskutočnil 

informačné semináre. Cieľom seminárov bolo poskytnúť zástupcom obcí informácie o NP Terénna sociálna 

práca v obciach, odlišnosti národného projektu od dopytovo orientovaných projektov a vytvoriť široký 

priestor pre otázky zástupcov obcí k tejto tematike. Informačné semináre sa uskutočnili v mestách . Poprad, 

Prešov, Košice a Zvolen a to v termíne od 14.3.2012 do 20.3.2012. 

 

Predstavitelia Európskej komisie vyuţili svoju pracovnú návštevu Slovenska k návšteve jedného z miest, v 

ktorom je realizovaný národný projekt Terénna sociálna práca v obciach. Delegácia vedená Zoltánom 

Kazatsayom, vysokým predstaviteľom Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu 

EK, navštívila 19. júna Nitru, kde sa v sprievode predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR a generálnej riaditeľky Fondu sociálneho rozvoja Aleny Bašistovej stretla so zástupcami mesta a 

terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Po prezentácii projektu mali predstavitelia EK moţnosť presvedčiť sa o 

aktuálnej situácii sociálne znevýhodnených návštevou lokalít, v ktorých terénni sociálni pracovníci pôsobia. 

 

Úlohou FSR ako SORO v oblasti Informovanosti a publicity je zároveň zabezpečovať poskytovanie 

informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. V roku 2012 bolo na 

FSR doručených 36 ţiadostí o sprístupnenie informácií. Najčastejšie sa ţiadosti o sprístupnenie informácií 

týkali: 

Poţadované informácie o: 

-  Výzve OP ZaSI- FSR-2009/2.1/09, OP ZaSI - FSR-2009/2.1/07 

-  ţiadosti o zaslanie stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie 

-  početnosti TSP a ATSP podľa jednotlivých obci zapojených do národného projektu terénna sociálna práca  

v obciach terénnej sociálnej práci 

mailto:vyzva@fsr.gov.sk
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-  Národnom programe podpory opatrovateľskej starostlivosti 

 

Počet doručených ţiadostí 36: 

- z toho 0 telefonicky, 25 e-mailom, 10 písomne/poštou a 1 osobne.  

Počet postúpených ţiadostí iným subjektom: 11 

Počet ţiadostí, ktorým FSR vyhovel: 14 

Počet ţiadostí, ktorým FSR vyhovel čiastočne: 10 

Počet ţiadostí, pri ktorých FSR rozhodol, ţe ţiadanú informáciu neposkytne: 0 

Počet ţiadostí, pri ktorých ţiadateľ podal proti rozhodnutiu odvolanie: 1 

Počet ţiadostí, pri ktorých odvolací orgán (MPSVR SR) rozhodol, ţe informáciu je ţiadateľovi FSR 

povinný poskytnúť: 0 

           

7.3. Sociálna implementačná agentúra 

 

Všeobecný informačný seminár pre prijímateľov k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP: 
Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov 

Prešov 13.3.2012 9 

Prešov 10.12.2012 19 

Banská Bystrica 11.12.2012 15 

 

Informácia o konaní všeobecného informačného seminára bola zverejnená aj na webovom sídle SIA 

(www.sia.gov.sk).  

 

Webové sídlo Sociálnej implementačnej agentúry bolo aktualizované (vypracovanie novej štruktúry stránky 

podľa potrieb za účelom väčšej interaktívnosti pre uţívateľov ako dizajn, tvorba a úprava aplikácií 

v prostredí webu) a následne od apríla 2012 pravidelne aktualizované. 

SIA zaznamenala 172 063 návštev od apríla 2012 do decembra 2012. 

 

V roku 2012 sa pokračovalo vo vzťahu ku značke BLIND FRIENDLY  - verzia stránky pre zrakovo 

postihnutých, a zároveň Sociálna implementačná agentúra sprostredkovala vţdy aktuálne informácie 

relevantné usmernenia, súvisiace s jej pôsobením. 

Webové sídlo spĺňalo všetky štandardy zverejňovania dokumentov, bolo doplnené aj o zverejnenie 

prijímateľov jednotlivých výziev formou Formulárov príkladov dobrej praxe a) i b) na začiatku realizácie 

aktivít a po ukončení realizácie projektu a pod. Všetky informácie poskytované širšej verejnosti sú súčasťou 

archívu, ktorý je k dispozícii na webovom sídle. 

 

Tabuľka č. 81: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2011 pre oblasť informovanosti a publicity 

 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár* 

Počet zverejnených správ, 
rozhovorov, príspevkov, 
inzerátov vo všetkých 
druhoch médií (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 57 90 90 90 N/A N/A N/A 90 90 (4 projekty) 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 87  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0   

             
Objem finančných 
prostriedkov 
vynaloţených na publicitu 
(Eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A 935 
762     

1477 264     1566 242 N/A N/A N/A 1 477 264 1 598 850 (1 projekt) 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0   

             
Počet účastníkov akcií 
určených na informovanie 
verejnosti (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1331  1 711          1 711     1804 N/A N/A N/A 1 711 5 500 (4 projekty) 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1500  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0   

             
Počet uskutočnených 
informačných akcií 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 27            
39     

              
40     

48 N/A N/A N/A 40 86 (6 projektov) 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0   

             
Počet prístupov na 
oficiálnu webovú stránku 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A 1133 051 1485 914 N/A N/A N/A 1 133 051 1 698 400 (8 
projektov) 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0   

Zdroj: RO 
* V stĺpci komentár sú uvedené cieľové hodnoty projektov a ich počet. 

http://www.sia.gov.sk/
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