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1. IDENTIFIKÁCIA 
 

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 samosprávny kraj  

Programové obdobie: 2007 - 2013 

Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI 2007 SK 05 UPO 002 

Názov operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

O VYKONÁVANÍ 

OPERAČNÉHO 

PROGRAMU 

Vykazovaný rok: 2013 

Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom: 24.6.2013 

 

 

 

 

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. CCI 2007 SK 05 UPO 002 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; 

4. zmenený a doplnený rozhodnutím Komisie č. C(2013) 8654 z 9.12. 2013. 

 

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  
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; 

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.  

 

Dňa 22.2.2012 MPSVR SR ako RO pre OP ZaSI uzatvorilo s FSR Splnomocnenie sprostredkovateľského 

orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh RO, ktoré v plnom rozsahu ruší a nahrádza Splnomocnenie o 

delegovaní právomocí riadiaceho orgánu zo dňa 02.11.2007. 

 

69,57%

18,51%

1,89%
6,11% 3,92%

Alokácia EU zdroje
PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

Obdobie oprávnenosti:  

01.01.2007 – 31.12.2015 

Územná koncentrácia príspevkov: 

 

Cieľ Konvergencia  

(Západné, východné a stredné Slovensko) – 

923 500 000 EUR 

 

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť  

(Bratislavský samosprávny kraj) – viac ako 

17 801 578 EUR. 

Finančná alokácia: 

Z ESF je na realizáciu aktivít OP ZaSI na 

roky 2007 – 2013 vyčlenených za EU 

zdroje 941 301 578 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/
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FSR realizuje dopytovo – orientované projekty v oblasti sociálnej inklúzie prostredníctvom výziev na 

predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok, FSR je tieţ realizátorom národných projektov. 

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: 

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. 

  

MPSVR SR ako RO pre OP ZaSI uzatvorilo dňa 22.2.2012  so SIA Splnomocnenie sprostredkovateľského 

orgánu pod RO na plnenie úloh RO, ktoré v plnom rozsahu ruší a nahrádza Splnomocnenie o delegovaní 

právomocí riadiaceho orgánu zo dňa 02.11.2007 v platnom znení.  

 

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

www.sia.gov.sk. 

 

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

(ďalej len „SIP“). SIP sú realizované v súlade s princípom 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 je realizované oddelene z ESF (OP ZaSI) a ERDF (OP KaHR). 

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. 

Princípom takýchto projektov 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 cieľov projektu a zjednodušuje sa tým postavenie 

prijímateľa v procese implementácie.  

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

a sekundárne aj DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP 

V roku 2013 sa v rámci medzirezortnej spolupráce realizoval koncept lokálnych stratégií komplexného 

prístupu, kde došlo ku koordinácii výzvy DOP–SIA-2013/1.2/LSKxP s Úradom splnomocnenca vlády pre 

rómske komunity, presnejšie s výzvou LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2, a s operačným programom KaHR, 

konkrétne s výzvou KaHR–111SP/LSKxP–1101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsr.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
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2. PREHĽAD  REALIZÁCIE OP ZaSI 

 

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

programu, ako aj vyhodnotenie o jeho finančnom napredovaní, a priniesť tak ucelené posúdenie 

implementácie operačného programu s dôrazom na rok 2013. 

Úvod tejto kapitoly prináša stručný prehľad o základných ukazovateľoch makroekonomického prostredia a 

východiskovú situáciu na trhu práce v roku 2013 na Slovensku a stručne hodnotí plnenie úloh a podiel 

jednotlivých útvarov na implementácii operačného programu. Kapitola sa súčasne zameriava na sledovanie 

vývoja implementácie operačného programu od začiatku programového obdobia a podáva stručnú 

informáciu o finančnej implementácii operačného programu, pričom sa zameriava aj na vyhodnotenie 

fyzickej a finančnej implementácie z regionálneho aspektu.   

Záver tejto kapitoly je venovaný taktieţ vyhodnoteniu jednotlivých auditných operácii počas  

implementácie operačného programu a to najmä v súvislosti s výkonom vládneho a systémového auditu, 

auditu EK, následnej finančnej kontroly a pod. Posledné časti kapitoly zahŕňajú zhodnotenie a informácie 

v rámci ďalšieho vyuţívania fondov a poskytovania príspevkov v súvislosti s ostatnými dokumentmi EK 

a SR.    

 

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Situácia na trhu práce v roku 2013 na Slovensku (UPSVR, ŠÚ SR) 

 

Vývoj trhu práce v SR v priebehu roku 2013 bol poznamenaný spomaľujúcou sa ekonomickou aktivitou, 

keď rast reálneho HDP v roku 2013 dosiahol 0,9 %, kým v rovnakom období roku 2012 to bolo 1,8 %. 

Celková zamestnanosť podľa údajov z výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v roku 2013 

stagnovala, keď počet pracujúcich sa zvýšil oproti roku 2012 o 0,3 tis. osôb na 2 329,3 tis. osôb. Miera 

zamestnanosti osôb vo veku 15-64 rokov sa v porovnaní s rokom 2012 zvýšila o 0,2 p. b. na 59,9 %.  

 

Na druhej strane počet nezamestnaných osôb za rovnaké obdobie podľa údajov z výberového zisťovania 

pracovných síl ŠÚ SR medziročne vzrástol o 8,5 tis. osôb, resp. o 2,3 % na 386,0 tis. osôb. Priemerná 

miera nezamestnanosti dosiahla úroveň 14,2 % a medziročne vzrástla o 0,2 p. b.  

Celkovú situáciu v nezamestnanosti ovplyvnila skutočnosť, ţe viac ako 60 % nezamestnaných bolo bez 

práce 1 rok (dlhodobo nezamestnaní), avšak problémom bola predovšetkým veľmi dlhodobá 

nezamestnanosť (viac ako 2 roky).  

 

V roku 2013 bolo podľa údajov ŠÚ SR v hospodárstve SR k dispozícii v priemere 15 048 voľných 

pracovných miest. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 ich počet vzrástol o 6,9 %. 

 

V roku 2013 celkové zdroje pracovných síl podľa VZPS v SR (pracujúci plus nezamestnaní plus študujúci 

vo veku 15+) v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 poklesli o 7,6 tis. osôb na 3 194,3 tis. osôb. Na 

celkovom rozsahu zdrojov pracovných síl sa 72,9 % podieľali pracujúci, 12,1 % nezamestnané osoby a 15,0 

% študujúce osoby vo veku 15 a viac rokov. Medziročný pokles zdrojov pracovných síl v SR v tomto 

období bol ovplyvnený výlučne poklesom počtu študujúcich vo veku 15 a viac rokov, ktorých počet 

medziročne poklesol o 3,3 %. resp. o 16,4 tis. Počet ekonomicky aktívnych osôb medziročne vzrástol o 0,3 

%.   

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v SR podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahla 

v roku 2013 v priemere hodnotu 14,11 % (medziročný nárast o 0,52 p.b.). Z regionálneho hľadiska bola 

najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti v roku 2013 v Prešovskom (20,04 %), Banskobystrickom 

(19,20 %) a Košickom samosprávnom  kraji (18,29 %). Najniţšia miera evidovanej nezamestnanosti bola 

zaznamená v Bratislavskom  samosprávnom kraji (6,20 %). Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 

2013 v priemere evidovali 415 006 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), čo je o 9 117 UoZ viac ako v roku 

2012. 

 

Najpočetnejšou skupinou v rámci znevýhodnených UoZ na Slovensku boli podľa údajov Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny v roku 2013 dlhodobo nezamestnaní občania, vedení v evidencii UoZ najmenej 
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12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Na trhu práce majú sťaţené uplatnenie z toho dôvodu, ţe dlhodobou 

nezamestnanosťou postupne strácajú odborné vedomosti, pracovné zručnosti a pracovné návyky. Do tejto 

kategórie patria najmä ťaţko umiestniteľné osoby s nízkou vzdelanostnou úrovňou a bez kvalifikácie. 

V roku 2013 bolo v priemere v evidencii UoZ 213 591 dlhodobo nezamestnaných osôb (medziročný nárast 

o 7,8 %). Podiel dlhodobo nezamestnaných osôb na celkovom počte UoZ v roku 2013 predstavoval 

v priemere 51,47 %  

 

V roku 2013 bolo priemerne mesačne evidovaných 97 632 UoZ starších ako 50 rokov (medziročný  nárast 

o 3,3 %). Podiel UoZ starších ako 50 rokov na celkovom počte UoZ predstavoval 23,53 %.  

 

Priemerný počet UoZ z radov absolventov škôl v roku 2013 bol 27 085 osôb (medziročný  pokles o 5,29 

%) s podielom 6,53 % na celkovom počte UoZ.  

 

V priemere bolo v roku 2013 v evidencii UoZ 11 659 občanov so zdravotným postihnutím (medziročný  

pokles o 15,91 %) s podielom 2,81 % na celkovom počte UoZ.  

Pri porovnaní rokov 2012 a 2013 v rámci miery nezamestnanosti a počtu nezamestnaných moţno 

konštatovať, ţe vo vývoji evidovanej nezamestnanosti, po kulminácii v prvom kvartáli 2013 nastúpila 

stabilizácia, s mierne klesajúcim trendom. Aţ v štvrtom kvartáli 2013 bol zaznamenaný medziročný pokles 

evidovanej nezamestnanosti, ktorý reagoval na medziročný rast zamestnanosti v hospodárstve SR.  

 

Ilustračný dokument z oficiálnej stránky ÚPSVR (http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-

mesacne-statistiky/2013.html?page_id=268686) 

 
 

Implementácia OP ZaSI v roku 2013 

 

V roku 2013 pokračoval proces implementácie programu formou realizácie zazmluvnených projektov,  

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

ŢoNFP na národné projekty. 
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Preferované boli najmä cieľové skupiny, tvoriace najpočetnejšiu skupinu v rámci znevýhodnených na trhu 

práce na Slovensku v roku 2013, s dôrazom a zameraním  najmä na dlhodobo nezamestnaných občanov, 

mladých ľudí do 29 rokov, občanov so zdravotným postihnutím a i., kde významná bola práve realizácia 

národných  projektov  

 

Podrobnejšie informácie ohľadom  realizácie programu  prostredníctvom zazmluvnených projektov, 

vyhlásených výziev na dopytovo – orientované projekty a písomných vyzvaní k národným projektom sú 

popísané a vyhodnotené  v jednotlivých kapitolách výročnej správy. 

 

RO 

 

RO v roku 2013 vyhlásil 13 vyzvaní na NP, v celkovom objeme 134 723 311,78 EUR. Do konca roka bolo 

z týchto vyzvaní zazmluvnených 11 národných projektov, v sume NFP 133 649 627,18 EUR. Začiatkom 

roka 2014 došlo aj k podpisu zvyšných dvoch projektov (270 037,40 EUR), celková zazmluvnená suma je 

teda 133 919 664,58 EUR.  

Zároveň boli ukončené procedúry súvisiace s piatimi vyzvaniami z roku 2012, s celkovou alokáciou  

6 656 004,95 EUR. Dve vyzvania v celkovej hodnote 80 000 EUR boli zrušené a budú nanovo realizované 

v roku 2014. Zo zvyšných troch vyzvaní došlo k podpisu troch  národných projektov v celkovej hodnote 

zazmluvneného NFP 6 576 004,95 EUR. 

Celkovo bolo v roku 2013 zazmluvnených 14 NP v objeme NFP 140 225 632,13 EUR. 

 

SORO 

 

V priebehu roka 2013 boli Sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom OP ZaSI vyhlásené 2 

výzvy na DOP: 

- Výzva FSR v opatrení 2.1 – OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01, zameraná na podporu komunitnej práce a na 

vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity, s finančnou 

alokáciou 4 000 000 EUR, bola vyhlásená 22.03.2013, s termínom uzávierky 29.11.2013. 

- Výzva SIA v opatrení 1.2 - DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP, zameraná na podporu aktivít na zvýšenie miery 

zamestnanosti formou podpory tvorby nových pracovných miest, formou zvýšenia adaptability 

zamestnancov v zmysle pôvodnej výzvy LSKxP-ÚSVRK-2008/1.2, so zameraním na ohrozenú cieľovú 

skupinu marginalizované rómske komunity,  bola vyhlásená 22.3.2013, s termínom uzávierky 9.7.2013. 

Finančná alokácia vyčlenená na túto výzvu bola 2 649 824 EUR.  

FSR v roku 2013 okrem vyhlásenia vyššie uvedenej výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP naďalej 

zabezpečoval zazmluvňovanie projektov z výziev vyhlásených v rokoch 2010, 2011 a 2012. Spolu bolo v 

roku 2013 zazmluvnených 16 ţiadostí o NFP. 2 výzvy vyhlásené v roku 2012 číslo OP–ZaSI–FSR–

2012/2.2/01 a OP–ZaSI–FSR–2012/2.1/02 mali termín uzávierky predkladania ŢoNFP v roku 2013, čiţe 

konanie ţiadostí o NFP bolo realizované v priebehu roku 2013. 

 

Po finančnej stránke sa FSR podarilo vo väčšine prípadov dodrţať lehoty na spracúvanie 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.).  

FSR tieţ participuje ako prijímateľ na realizácii národných projektov. V roku 2013 bola schválená 

štandardná stupnica jednotkových výdavkov pre národné projekty 27120130553 Komunitné centrá 

a 27120130555 Podpora opatrovateľskej sluţby (národné projekty sa začali realizovať aţ v roku 2014). 

Aplikovaná bola štandardná stupnica jednotkových výdavkov v národnom projekte 27120130525  Terénna 

sociálna práca v obciach. Zavedenie štandardných stupníc FSR povaţuje za veľmi efektívny nástroj na 

predchádzanie neoprávnených výdavkov a urýchlenie administratívnej kontroly, čo má za následok 

zvýšenie čerpania finančných prostriedkov. Na prelome rokov bol zazmluvnený aj národný projekt 

27130230018 Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb BSK. 
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V máji 2013 FSR vykonal analýzu, na základe ktorej identifikoval aký príspevok priniesli aktivity FSR 

v oblasti terénnej sociálnej práce k tvorbe nových pracovných miest. Správa o počte pracovných miest v 

rámci realizácie projektov terénnej sociálnej práce spolufinancovaných ESF je zverejnená na adrese:  

http://www.iazasi.gov.sk/external/37/Sprava_o_pocte_pracovnych_miest_v_ramci_realizacie_projektov_ter

ennej_socialnej_prace_spolufinancovanych_ESF.pdf.  

 

SIA v roku 2013 pripravila 2 dopytovo-orientované výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP – v rámci 

opatrenia 1.2 s názvom Podpora tvorby a udrţania pracovných miest LSKxP a druhú v rámci opatrenia 2.3, 

nazvanú Zosúlaďovanie pracovného a rodinného ţivota. V roku 2013 bola vyhlásená len prvá z nich.  

 

Výzva DOP–SIA-2013/1.2/LSKxP bola zameraná na naplnenie záväzku Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR voči výzve s názvom:  „Pilotná Výzva na predkladanie Ţiadostí o poskytnutie podpory 

Lokálnej stratégie komplexného prístupu“, kód výzvy: LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2, ktorú vyhlásil Úrad  

splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity. Špecifikom výzvy DOP–SIA-2013/1.2/LSKxP je aj jej 

komplementarita k výzve MH SR v rámci OP KaHR, s kódom KaHR–111SP/LSKxP–1101, nakoľko 

oprávnenými ţiadateľmi boli aj subjekty podnikateľského sektora, ktoré sa stali prijímateľmi  v rámci 

spomínanej výzvy OP KaHR. Z uvedených dôvodov bola výzva DOP–SIA-2013/1.2/LSKxP pripravovaná 

v spolupráci so zástupcami zúčastnených strán - ÚSVRK a MH SR. V priebehu roku 2013 prebehol úspešne 

hodnotiaci proces predloţených ŢoNFP, pričom proces zazmluvňovania bude prebiehať začiatkom roka 

2014. 

 

Rovnako tak SIA v roku 2013 naďalej pokračovala v implementácii uţ zazmluvnených projektov v rámci 

opatrení v súlade so Splnomocnením delegovaných právomocí. SIA v roku 2013 pokračovala v trendoch 

akčného plánu z roku 2012 na podporu zvýšenia čerpania a zintenzívnila kontrolu lehôt na spracovanie ŢoP. 

SIA naďalej uplatňovala v predloţených ŢoP krátenie výdavkov z dôvodu aplikácie „limitov“ školiacich 

aktivít podľa aktuálnej verzie usmernenia N3/2007.  

 

Na základe výsledkov efektívnejšej priebeţnej a následnej kontroly projektov v odôvodnených prípadoch 

pristúpil RO/SORO k mimoriadnym ukončeniam projektov formou dohody o ukončení zmluvného vzťahu, 

resp. odstúpením zo strany poskytovateľa. Príčinou ukončenia projektov bolo nasledovné: 

 projekt sa nezačal realizovať,  

 zmena podmienok plnenia Zmluvy o NFP, porušenie právnych predpisov SR, EU,  

 porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo 

nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy,   

 nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaţe, 

 porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, 

 porušenie relevantných článkov Zmluvy o poskytnutí NFP,   

 

Z dôvodu potreby racionalizácie a zefektívnenia procesov riadenia implementácie ŠF v rámci OP ZaSI 

došlo k organizačnej zmene SIA. Od 1.4.2013 boli vytvorené Oddelenie kontroly na mieste, Oddelenie 

nezrovnalostí a rovnako tak Útvar metodiky a programovania. Ďalším z krokov zefektívňovania kontroly 

projektov bolo v rámci novej organizačnej štruktúry zjednotenie a zosúladenie postupov Odboru 

implementácie projektov. 

 

Sociálna implementačná agentúra získala dňa 28.11.2013 medzinárodne uznávaný titul Efektívny 

pouţívateľ modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločný hodnotiaci rámec) na základe 

hodnotenia Externej spätnej väzby realizovaného externými hodnotiteľmi Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo SR. Externou spätnou väzbou sa oceňuje nielen zlepšenie organizácie, ale aj 

úplný súlad s predpísanými postupmi a správnosť nastavených a realizovaných zlepšovacích aktivít. 

Sociálna implementačná agentúra model CAF implementuje do vlastného systému riadenia od februára 

2013. 

 

Titul Efektívny pouţívateľ modelu CAF, ktorý je v členských krajinách EÚ udeľovaný z pozície 

Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA) so sídlom v Maastrichte prostredníctvom siete nezávislých 

http://www.iazasi.gov.sk/external/37/Sprava_o_pocte_pracovnych_miest_v_ramci_realizacie_projektov_terennej_socialnej_prace_spolufinancovanych_ESF.pdf
http://www.iazasi.gov.sk/external/37/Sprava_o_pocte_pracovnych_miest_v_ramci_realizacie_projektov_terennej_socialnej_prace_spolufinancovanych_ESF.pdf
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národných autorít, preukazuje schopnosť organizácie zaviesť trvalo udrţateľný vnútorný systém 

komplexného manaţérstva kvality smerujúci k rastu výkonnosti a zvyšovaniu kvality poskytovaných 

sluţieb.  

 

Získaním titulu Efektívny pouţívateľ modelu CAF sa Sociálna implementačná agentúra pripojila k piatim 

organizáciám verejnej správy v rámci SR, ktorým bol tento titul udelený. V rámci členských krajín EÚ 

doteraz titul získalo 59 organizácií z celkového počtu vyše 3000 pouţívateľov modelu CAF registrovaných 

v databáze Informačného centra EIPA v Maastrichte.  

 

Významnou aktivitou realizovanou v rámci Akčného plánu zlepšovania je zavádzanie procesného 

manaţérstva v organizácii. Boli identifikované všetky procesy organizácie a vypracované procesné mapy 

všetkých kľúčových procesov. V nadväznosti na spracované procesné mapy bola postupne pripravovaná 

aktualizácia Interného manuálu procedúr s cieľom jeho sprehľadnenia a zjednodušenia. 

 

Z oblasti aktivít smerujúcich na zamestnancov organizácie sa v roku 2013 zrealizovala príprava tvorby 

kompetenčného modelu podľa metodiky MOSAIC, ktorý má mať priamy dopad na systém hodnotenia 

zamestnancov a taktieţ na rozvoj ich kompetencií na individuálnej úrovni s nadväznosťou na plánovanie 

školení.  

 

Podrobnejšie informácie o aktivitách realizovaných v súvislosti so zavádzaním komplexného manaţérstva 

kvality v Sociálnej implementačnej agentúre prostredníctvom modelu CAF SIA boli zverejňované a 

aktualizované na webovej stránke SIA v súlade so schváleným Komunikačným plánom.  

SIA získala medzinárodne uznávaný titul na základe preukázania úplného dodrţania realizácie postupnosti 9 

Maastrichtom predpísaných podrobných krokov implementácie modelu v organizácii verejnej správy. 

Riešia vykonanie samohodnotenia a zavedenie akčného plánu zlepšovania a preukázania vlastnej 

spôsobilosti rozvíjania 8 predpísaných oblastí výnimočnosti (iniciácia manaţérstva podľa procesov a faktov 

je jednou z nich). SIA v procese Externej spätnej väzby predkladala dôkazy týkajúce sa začatia zavádzania 

procesného manaţérstva v organizácii vo forme mapovania kľúčových, riadiacich a podporných procesov 

organizácie. Aktivity CAF boli hradené zo štátneho rozpočtu. 

 

V oblasti spoločenskej zodpovednosti Sociálna implementačná agentúra zrealizovala viacero aktivít tak 

v oblasti ekonomickej, environmentálnej i sociálnej. V zmysle schváleného plánu aktivít pre rok 2013 to 

bola podpora útulku pre bezdomovcov, darcovstvo krvi, dobrovoľná zbierka gastrolístkov pre Centrum pre 

týrané ţeny s deťmi, neverejná zbierka pre Krízové centrum realizovaná prostredníctvom predaja 

nealkoholického vianočného punču a i.  

 

Revízia OP ZaSI 

 

V priebehu roku 2013 sa zrealizovala tretia revízia OP ZaSI. Bola vypracovaná v nadväznosti na účinnosť 

zákona č. 96/2013 Z.z., ktorým sa od 1.mája 2013 novelizoval zákon č. 5/2004 Z.z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 

aktívnu politiku trhu práce s dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie tak, ako to vyplýva 

z časti 3.1. Zamestnanosť „Aktualizácie Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2012“. 

 

Návrh revízie ďalej vychádzal z nedostatku zdrojov na zabezpečenie projektov aktívnej politiky trhu práce 

a technickej asistencie a viedol k realokácii finančných prostriedkov do prioritných osí 1 a 5 a k úprave 

textu formou aktualizácie OP ZaSI. Vnútorná realokácia 16 000 000 EUR (13 600 000 EUR za prostriedky 

EÚ a 2 400 000 EUR za prostriedky ŠR)  znamenala presun prostriedkov medzi opatreniami 2.3, 1.1 a 5.1. 

 

Tretia revízia OP ZaSI spočíva v nasledovných úpravách: 

1) realokácia finančných prostriedkov (zmeny v kapitole 5 a kapitole 8 OP ZaSI) 

- z prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie do prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti v  

objeme 14,7 mil. EUR, konkrétne z opatrenia 2.3 do opatrenia 1.1 (12 495 000 EUR za EÚ a 2 

205 000 EUR za ŠR zdroje) 
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- z prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie do prioritnej osi 5 Technická pomoc v  objeme 1,3 mil. 

EUR, konkrétne z opatrenia 2.3. do opatrenia 5.1  (1 105 000 EUR za EÚ a 195 000 EUR za 

zdroje ŠR).  

2) aktualizácia textu (zmeny v kapitolách 6, 9, 9.1.1 a 9.7 a v prílohe č. 1 OP ZaSI) z dôvodu 

- presunu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na Ministerstvo vnútra SR  

- presunu Centrálneho koordinačného orgánu na Úrad vlády SR 

- zmeny názvu organizačného útvaru Ministerstva financií SR, ktorý vykonáva úlohy Certifikačného 

orgánu 

- zmeny názvu Ministerstva školstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja SR v Zozname pouţitých skratiek 

3) úprava textu v snahe jednoznačne stanoviť hranicu pri vzdelávaní uchádzačov o zamestnanie 

(doplnenie v kapitole 4.4) 

4) úprava cieľových hodnôt indikátorov v nadväznosti na presun finančných prostriedkov podľa bodu1 

(zmeny v prílohe č. 4) 

5) úprava zamenených hodnôt v prílohe č. 4 Indikátory pre OP ZaSI (zmeny v prílohe č. 4). 

 

Monitorovací výbor pre OP ZaSI na 11. zasadnutí dňa 11.6.2013 schválil návrh revízie OP ZaSI 

s podmienkou jeho dopracovania a EK odobrila úpravu Rozhodnutím C2013 8654 z 9.12.2013. 

 

Výkon auditu v roku 2013 

 

V období júl 2012 – marec 2013 bol podľa plánu na rok 2012 vykonaný orgánom auditu (Ministerstvo 

financií SR) a spolupracujúcimi orgánmi (MPSVR SR, SFK KE, SFK BA) vládny audit č. A467. Vládny 

audit A467 bol vykonaný za účelom získania uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 

Audit A523 bol vykonaný v období február – december 2013 s cieľom získania uistenia o oprávnenosti 

výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci Operačného programu ZaSI. 

 

Audity A522 a A506 prebiehali v období február – december 2013, pričom ich hlavným cieľom bolo 

rovnako ako pri audite A523 získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 

Audit A482 bol vykonaný ako doplnková vzorka v období december 2012 – marec 2013 s cieľom získania 

uistenia o oprávnenosti výdavkov na doplnkovej vzorke operácií v rámci Operačného programu ZaSI. 

 

V 2. polroku 2013 bol vykonávaný audit operácií č. A539, ktorý nebol k 31.12.2013 ukončený.  

 

V dňoch 23.-27.09.2013 sa uskutočnil audit EK č. A-Rep 2013-1664 a v dňoch 9. – 13.12.2013 sa 

uskutočnil audit EK č. A-Rep 2013-1710, účelom ktorých bolo opätovné preverenie overovania prvého 

stupňa, ktoré vykonal riadiaci orgán v súvislosti s operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Oba vyššie uvedené audity EK vychádzali z auditu EK č. A-Rep. 2012-1516. 

 

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 941 301 578,00 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.“  

http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1
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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“.  

 

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 

 

K 31.12.2013 bolo v rámci OP ZaSI podporených 1640 projektov, v celkovej výške NFP 

1 240 393 391 EUR, za EU zdroje v sume 1 056 207 755 EUR (vrátane projektov Technickej pomoci 

a mimoriadne ukončených projektov, bez projektov ktoré majú následníka alebo zazmluvnenú nulovú 

sumu). Po odrátaní mimoriadne ukončených projektov je to 1336 projektov v celkovej výške NFP 

1 090 496 365,5 EUR.  

 

Z celkového počtu projektov bolo po odrátaní projektov s následníkom zazmluvnených 130  národných 

projektov. Po odrátaní mimoriadne ukončených je to 89 projektov so zazmluvneným NFP v hodnote 

870 300 757 EUR. 

 

K 31.12.2013 bolo celkovo vyhlásených 40 výziev na dopytovo – orientované projekty s aspoň jednou 

predloţenou ŢoNFP (18 výziev SIA, 22 výziev FSR) a 117 písomných vyzvaní k národným projektom. 

 

Projektov technickej pomoci bolo zazmluvnených (bez projektov s následníkom) 53 v celkovej 

kontrahovanej sume 44 802 206 EUR (49 zazmluvnených v sume NFP 44 681 718 EUR po odrátaní 

mimoriadne ukončených projektov). 

 

K 31.12.2013 bolo celkovo odstúpené od zmlúv o poskytnutí NFP pri 318 projektoch v objeme 

zazmluvneného NFP 156 965 071 EUR. Z toho 87 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. 

 

V prípade jedenástich projektov (27130430014 uţ nepovaţujeme za následníka, pôvodný nesprávne zadaný 

projekt 27150130019 je vymazaný z ITMS) bol k existujúcemu projektu vytvorený následník. Dôvodom 

bola zmena kompetencií štátnych inštitúcií, zlúčenie spoločností, nesprávne zaradenie do štruktúry OP 
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ZaSI. Do vykazovania zazmluvnených projektov bol uvádzaný len následnícky projekt, tj. bolo vylúčené 

jeho opakované započítanie. 

 

Tabuľka č. 2.1/1: Prehľad projektov s následníkom k 31.12.2013 

 Pôvodný projekt Následník 

1 
 

1.2 DOP2010-SIP005 - Podpora tvorby nových 
pracovných miest vrátane pod 

regionálny 27110230509 MU Victoria - projekt tvorby a 
udrţania PM v CR_01 

27110230582 MU 

2 1.2 DOP2010-SIP005 - Podpora tvorby nových 
pracovných miest vrátane pod 

regionálny 27110230515 MU Zvýšenie investícií do 
ľudského kap_01 

27110230588 MU 

3 1.2 DOP-SIA-2009/1.2.1/01 - Podpora 
adaptability podnikov, podnikateľov,  

nadregionálny 27110230358 MU Firemná škola celoţivotného 
vzdelávania_01 

27110230631 MU 

4 1.2 DOP-SIA-2009/1.2.1/02 - Podpora 
špecifického a všeobecného vzdelávania  

regionálny 27110230593 RE Rozvoj zamestnancov – 
smerujeme vpred _01 

27110230630 RE 

5 1.2 DOP-SIA-2009/1.2.1/02 - Podpora 
špecifického a všeobecného vzdelávania  

nadregionálny 27110230600 MU Zvýšenie zručností a udrţanie 
zamestnateľnosti_01 

27110230603 MU 

6 1.2 DOP-SIA-2010/1.2.1/01 - Podpora 
adaptability podnikov, podnikateľov,  

nadregionálny 27110230616 MU Zvyšovanie adaptability 
zam_01 

27110230629 MU 

7 3.3 OP ZaSI NP 2009/3.3/02 - Zlepšenie kvality 
sluţieb poskytovaných verejnou s 

regionálny 27130330002 MU Správne vzdelávanie = 
kvalitné sluţby 

27130330027 RU 

8 3.3 OP ZaSI NP 2009/3.3/02 - Zlepšenie kvality 
sluţieb poskytovaných verejnou s 

regionálny 27130330007 MU Strom ţivota – vzdelávanie 
zamestnancov 

27130330024 RE 

9 4.1 OP ZaSI NP 2009/4.1/02 - Zlepšenie kvality 
sluţieb poskytovaných verejnou s 

národný 27140130052 MU Kvalifikovaný zamestnanec 
daňovej  správy_01 

27140130195 RU 

10 4.1 OP ZaSI NP 2009/4.1/02 - Zlepšenie kvality 
sluţieb poskytovaných verejnou s 

národný 27140130058 MU Zvyšovanie profesijných, 
manaţérskych vedomostí  CR 

27140130192 RE 

11 5.1 <Neznámy kód výzvy> - <Neznámy názov 
výzvy> 

regionálny 27150130008 MU TP 86/cieľ2/4/2008 Vzdelaným 
tímom k vyššej kvalite sluţieb 

27130430015  RU 

12 5.1 <Neznámy kód výzvy> - <Neznámy názov 
výzvy> 

regionálny 27150130019 ZR Asistent pre MRK 27130430014 RU 

Zdroj: RO, ITMS (MU – mimoriadne ukončený, RU – riadne ukončený, RE – v realizácii, ZR – zrušený) 

Poznámka: 27110230593 bol k 31.12.2013 v realizácii z dôvodu neukončenia finančných vzťahov. 

 

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

Prílohu č. 6 tejto výročnej správy. Pri jednotlivých projektoch je uvedená identifikácia zistení spolu 

s nápravnými opatreniami. 

 

Čerpanie zo záväzku 2007-2013 k 31.12.2013 bolo vo výške 574 803 821,86 EUR (za zdroj EÚ), čo 

predstavuje 61,06 % z celkovej upravenej alokácie na operačný program. 

 

Plnenie hlavných cieľov pre dosiahnutie globálneho cieľa OP ZaSI: 

 

1. Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a zniţovanie nezamestnanosti 
 

Hlavný cieľ 1 predstavuje prevenciu straty zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania udržateľnosti 

existujúcich pracovných miest. 

 

Druhým jeho zameraním je riešenie nezamestnanosti prostredníctvom tvorby pracovných miest 

a umiestnenia nezamestnaných osôb, resp. osôb, ktorým hrozí prepúšťanie. 

 

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 čerpaním išlo v oblasti zamestnanosti o projekty: 

27110130028 - Vybrané AOTP v rámci SR bez BSK 

27110130021 - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

27110130022 - Vybrané aktívne opatrenia trhu práce (Vytváranie nových záväzkov na predmetné AOTP 

bolo moţné iba do 31.10.2012, v roku 2013 prebieha financovanie) 
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27110130029 - Podpora vytvárania pracovných miest 

27110130016 - Príspevok na podporu zamestnanosti 

27110130018 - Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím 

27110130003 - Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 
 

27110130028 

Projekt bol zazmluvnený v októbri 2012. Jeho cieľom je podpora zamestnanosti, adaptability a zniţovania 

nezamestnanosti  UoZ a  ZUoZ prostredníctvom  poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP podľa §§ 

49, 50, 50a, 50c, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 56, 56a, 57,  59 a 60 zákona o sluţbách zamestnanosti. Všetky 

príspevky mali obligatórny charakter. V roku 2013 sa do projektu zapojilo 14 924 osôb cieľovej skupiny, 

bolo vytvorených 3 276 pracovných miest. 

 

27110130021  

Projekt prispieva k potieraniu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a k vytváraniu rovnosti 

príleţitostí v prístupe na trh práce pre uvedenú skupinu občanov. Náplňou projektu je podpora 

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. V roku 2013 sa do projektu zapojilo 302 osôb cieľovej 

skupiny, bolo vytvorených 23 pracovných miest.  

 

27110130029  

Projekt je zameraný na podporu  motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých UoZ do 29 rokov veku 

a ZUoZ nad 50 rokov veku. Projekt plní ciele Odporúčania Rady EK z 22.apríla 2013 o zavedení záruky pre 

mladých ľudí. V roku 2013 sa do projektu zapojilo 10 141 osôb cieľovej skupiny, bolo vytvorených 8 570 

pracovných miest.  

 

Ďalšie podrobnejšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 8. 

Poznámka: Analýzou účinnosti APTP sa zaoberalo Pilotné hodnotenie dopadov vybraných nástrojov APTP. 

V súčasnosti prebieha Kontrafaktuálne hodnotenie účinnosti vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu 

práce. (podrobnejšie bod 2.7.2 Hodnotenie) 

 

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 služieb starostlivosti 

s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.  

 

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

znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 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 na podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta 

týmto osobám.  

 

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

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

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

práce.  

 

Medzi projektmi sociálnej inklúzie bolo najvyššie čerpanie v roku 2013 na projekte: 

27120130525 - Terénna sociálna práca v obciach 

 

27120130525  

Uvedený projekt 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 

najmä dlhodobá nezamestnanosť a vysoká miera chudoby, s čím úzko súvisí vysoká miera sociálnej 

deprivácie, závislosť na sociálnej sieti a výskyt sociálno-patologických javov. Projekt má prispieť k 
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plnohodnotnej participácii ľudí ţijúcich v marginalizovaných komunitách na ţivote spoločnosti 

prostredníctvom sprístupnenia siete verejných sluţieb a aktivizáciou vlastného potenciálu sociálne 

vylúčených ľudí.  

NP zníţil administratívnu náročnosť pre obce a mestá. Aktuálne je do projektu zapojených 280 obcí, (74 

pribudlo v roku 2013), pričom sluţby projektu vyuţívajú celkovo klienti z 368 obcí. Zapojené obce sú obce, 

s ktorými má FSR uzatvorené zmluvy a v týchto obciach financuje TSP. Počet obcí, ktoré vyuţívajú sluţby 

projektu znamená, ţe TSP/ATSP z jednej obce poskytujú sluţby klientom, ktorí pochádzajú z inej obce. 

(nie je s ňou uzatvorená zmluva, t.j. nie je v nej financovaná TSP). 

V celoslovenskom priemere ide o cca 30 % navýšenie voči počtu obcí, v ktorých je zazmluvnená spolupráca 

s NP TSP.Celkovo v roku 2013 pribudlo 18 315 klientov, z toho bolo 1 804 osôb so zdravotným 

postihnutím. 

 

Zároveň sú realizované a v procese schvaľovania aj dopytovo orientované projekty, zamerané na podporu 

výkonu terénnej sociálnej práce. 

 

Výrazný príspevok k posilneniu integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených majú národné projekty Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti a Podpora 

deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb. 

 

27120130537 (SR) / 27130230014 (BSK)  
Východiskom NP UPSVR „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“, s celkovým NFP 

5 576 004,95 EUR, ako aj cieľom samotných aktivít národného projektu je zohľadnenie základného 

princípu ochrany dieťaťa - právo dieťaťa na to, aby svoje detstvo preţilo v starostlivosti svojich vlastných 

rodičov. Cieľom aktivít národného projektu je taktieţ systémová a komplexná podpora náhradných rodín za 

účelom zabezpečenia udrţateľnosti náhradného rodinného prostredia. Projekt vytvára podmienky aj na 

skvalitnenie výkonu profesionálneho rodičovstva prostredníctvom odbornej podpory profesionálnych 

rodičov. V sledovanom období sa do projektu zapojilo 126 / 10 osôb a bolo vytvorených 110 / 10 

pracovných miest. 

 

27120130534 (SK) / 27130230018 (BSK)  
Národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb“, 

v celkovej hodnote NFP 1 500 000 EUR je implementovaný Fondom sociálneho rozvoja. Cieľom tohto 

národného projektu je pilotne overiť proces prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v oblasti 

sociálnych sluţieb. V národnom projekte je zapojených šesť samosprávnych krajov (Trnavský, 

Banskobystrický, Nitriansky, Trenčiansky, Košický a Prešovský) a sedem zariadení sociálnych sluţieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti spomenutých krajov. Projekt vyhodnotí aktuálnu situáciu v poskytovaní 

sociálnych sluţieb a vedomostne pripraví personál a klientov vybraných zariadení sociálnych sluţieb, spolu 

so zamestnancami samosprávnych krajov na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. 

Vzhľadom na štádium realizácie zatiaľ nie sú vykázané výsledky. 

 

Aktivity oboch národných projektov deinštitucionalizácie sú zároveň previazané s aktivitami Regionálneho 

operačného programu, z ktorého je financované utvorenie nových priestorových podmienok na 

transformáciu a deinštitucionalizáciu detských domovov. 

 

3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Prioritná os tri je zameraná na Bratislavský samosprávny kraj a na napĺňanie predsavzatí troch hlavných 

cieľov OP ZaSI v tomto regióne. (Poznámka: viď. aj predošlé dva projekty deinštitucionalizácie) 

 

27130230016 (BSK) „Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa“ V roku 2013 bol spustený Národný 

projekt ÚPSVR, číslo XXXII-2 BSK, ktorého doba realizácie je od 1.6.2013 do 30.6.2014. Celkový NFP na 

NP predstavuje 1 150 000,00 EUR a k dnešnému dňu, t.j. obdobie 9/2013 - 12/2013, boli čerpané finančné 

prostriedky v sume 679 469,29 EUR. Predmetné opatrenie zamerané na podporu starostlivosti o dieťa do 

troch rokov jeho veku, konkrétne príspevku na starostlivosť o dieťa, je najviac uplatňované v BSK - 31,1% 

oproti ostatným siedmim krajom SR, čo je čiastočne ovplyvnené aj miestnou mierou nezamestnanosti. 

V roku 2013 bol počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu 879.  
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Cieľom príspevku je prispieť rodičom na výdavky súvisiace so starostlivosťou o maloleté deti, vytvoriť 

podmienky pre moţnosť návratu rodičov maloletých detí späť do práce. Stimuluje zároveň vytváranie 

sluţieb starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktoré sú veľmi nedostatkové. 

Príspevok zároveň napomáha tvorbe nových pracovných miest v oblasti poskytovania sluţieb starostlivosti 

o dieťa.  

 

4. 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 služieb s orientáciou na klienta pri 

použití 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. 

 

K projektom s najvyšším čerpaním za rok 2013 z oblasti rozvoja ľudských zdrojov a z oblasti verejnej 

politiky patria: 

27130330014 (BSK) /  27140130129 (SVK) - Centrum sociálneho dialógu Slovenskej republiky 

27130330027 - Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy_01 

27140130191 - Systematické prehlbovanie kvalifikácie ÚV SR 

27140130061 - Podpora zdravotníckym zariadeniam 

27140130094 - Ďalší rozvoj ľudských zdrojov a profesionalizácia 

27140130071 - Rozvoj ľudských zdrojov  

27140130063 - Múzeá tretej generácie na Slovensku 

27140130084 - Strom ţivota – vzdelávanie zamestnancov 
 

27130330014 (BSK) /  27140130129 (SVK)  

Cieľom projektu je podporiť a posilniť všetky formy sociálneho dialógu (tripartitného a bipartitného) - 

tripartitných konzultácií na celoštátnej, odvetvovej, príp. aj regionálnej úrovni, ale aj bipartitného 

sociálneho dialógu (kolektívneho vyjednávania) na odvetvovej (sektorovej), podnikovej úrovni. 

Taktieţ má kvantitatívne a kvalitatívne podporiť expertné kapacity sociálnych partnerov na všetkých 

úrovniach tak, aby boli schopní so znalosťou veci účinne a bezproblémovo spolupracovať pri tvorbe 

príslušných právnych noriem, koncepcií, stratégií, týkajúcich sa ekonomického a sociálneho rozvoja 

s osobitným zreteľom na riešenie problémov trhu práce. V roku 2013 pribudlo 44 osôb cieľovej skupiny. 

 

27130330027  

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov za účelom transformácie daňovej správy na pro-

klientsky orientovanú inštitúciu a poskytovanie kvalitatívne vyšších sluţieb Prijímateľ ukončil realizáciu 

projektu ku dňu 31.10.2011, avšak projekt  nie je ešte finančne vysporiadaný. Oneskorenie súvisí 

s kompetenčnými zmenami, nakoľko Daňové riaditeľstvo SR sa v dôsledku zmeny zákona č. 333/2011 Z.z. 

pretransformovalo na Finančné riaditeľstvo SR k 1.1.2012. 

Systémový audit EK uloţil korekciu vo výške 10% z výdavkov na dodávky prác, tovaru a sluţieb, ktoré boli 

zrealizované prostredníctvom dodávateľa. 

 

27140130191  

Projekt nadväzuje na projekt „Efektívny štátny zamestnanec“. Začiatok hlavnej aktivity bol pôvodne 

naplánovaný na 1.3.2012, ale v skutočnosti nastal aţ dňa 13.8.2012, kedy bola uzavretá zmluva s 

dodávateľom jazykového vzdelávania. 

Všetky školenia v oblasti informačných technológií boli úspešne ukončené (150 vyškolených). Prebiehajú 

školenia jazykových vzdelávaní a školenia v oblasti diplomatického a spoločenského protokolu. Celkovo je 

zapojených 268 osôb, z toho v roku 2013 ich počet vzrástol o 60 osôb. 
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Pripravovaný projekt OP ZaSI NP 2013/3.3/01 by mal napomôcť vzdelávaniu zamestnancov aj stabilizácii 

kádrov na MPSVR SR. Národný projekt bude realizovaný cez tri podaktivity, a to: 

1.1 Výučba cudzích jazykov (skupinová a individuálna forma), 

1.2 Výučba práce s vybranými uţívateľskými počítačovými programami (e-learning), 

1.3 Softvérová podpora manaţmentu vzdelávania a vzdelávacích aktivít zamestnancov MPSVR SR. 

 

Analýza AOTP 

 

UPSVR si pre vlastné potreby nechal spracovať analýzu na zhodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení trhu 

práce (AOTP) v Slovenskej republike: „ktoré sa pouţívajú na skvalitnenie ponuky pracovnej sily (napr. 

prostredníctvom vzdelávacích programov), na posilnenie rastu dopytu po pracovnej sile (napr. verejno-

prospešné práce, subvencie na vytváranie pracovných miest) a na zdokonalenie fungovania trhu práce (napr. 

sluţby zamestnanosti). Dokument vychádza z analýzy zdrojových databáz orientovaných na zber informácií 

o AOTP, existujúcich v EÚ/OECD a v SR. Ďalším východiskom pre analýzu sú všetky usmernenia a 

opatrenia, či uţ medzinárodných alebo národných inštitúcií zaoberajúcich sa AOTP.  

Výsledkom analýzy je návrh na doplnenie národných ukazovateľov monitorovania a merania efektívnosti 

AOTP v SR. Súčasťou záverov sú aj námety na zmeny v informačnom systéme ÚPSVAR. 

 

Slovensko pravidelne od roku 2004 prispieva do LMP databázy Eurostatu/OECD. Evidencie úradov práce 

v SR boli prispôsobené poţiadavkám Eurostatu tak, aby v čo najširšej miere pokryli poţiadavky databázy 

LMP na vstupné údaje v poţadovaných štruktúrach. Slovensko sa porovnalo so šiestimi vybranými 

krajinami EÚ a s EÚ27. Ide o: Českú republiku, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Fínsko, Francúzsko, t.j. 

krajiny, kde sa predpokladá rozdielna úroveň verejných výdavkov v oblasti opatrení na trhu práce. 

 

Z porovnania štruktúry výdavkov na jednotlivé kategórie LMP vyplynulo, ţe na Slovensku majú výdavky 

na tzv. verejné sluţby zamestnanosti (PES) vrátane sluţieb ostatných verejných agentúr (kategória 1) 

najvyšší podiel na celkových výdavkoch LMP (26%, rovnako i v Česku), kým v ostatných porovnávaných 

krajinách je tento podiel pod 14%, napr. v Rakúsku len 8,3%, vo Fínsku 5,1%. Výdavky na priame aktívne 

opatrenia trhu práce mali v SR asi 22% podiel, čo predstavuje v porovnaní s ostatným krajinami niţšiu 

úroveň (ale napr. porovnateľnú s Nemeckom). V rámci aktívnych opatrení na Slovensku sa najväčšia váha 

dáva opatreniam podporujúcim tvorbu pracovných miest a impulzy k štartu v zamestnaniach. V krajinách 

ako je Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Rakúsko sa naopak výrazne vyššia váha v aktívnych opatreniach 

dáva na vzdelávanie. 

 

Z porovnania výdavkov sa dá konštatovať nasledovné: 

- vyspelé západné krajiny v rámci rozloţenia štruktúry výdavkov vynaloţených na opatrenia trhu 

práce vynakladajú v porovnaní so Slovenskom (ale aj Českom, prípadne Slovinskom), menej na 

sluţby zamestnanosti, a o to viac potom na aktívne opatrenia a tieţ na pasívne opatrenia na trhu 

práce. Porovnateľné objemy výdavkov na AOTP vo vzťahu k HDP sú na Slovensku 0, 65%, v 

Nemecku, Francúzsku, Fínsku viac ako 2, v Nemecku takmer 3%. 

- Dá sa konštatovať, ţe výdavky na sluţby zamestnanosti v SR vyjadrené podielom na HDP sú viac-

menej porovnateľné s ostatnými krajinami, výdavky na aktívne opatrenia a na pasívne opatrenia na 

trhu práce v porovnaní s vyspelými západnými krajinami sú vysoko poddimenzované.  

- Iný pohľad na porovnanie výdavkov dáva ukazovateľ, ktorý prepočítava výdavky v parite kúpnej 

sily na jednu osobu, ktorá chce pracovať. Porovnanie medzi krajinami ukazuje na reálnu výšku 

nákladov na jednotlivé opatrenia trhu práce. Ukazuje sa, ţe výdavky na sluţby zamestnanosti 

vynaloţené v SR sú pod priemerom krajín EÚ, a sú porovnateľné napr. s Českom, Slovinskom, 

Fínskom. Priemerný výdavok na aktívne opatrenia ako aj na pasívne opatrenia je po prepočítaní v 

parite kúpnej sily (PPP) v SR najniţší (oproti vyspelým krajinám viac ako 8-násobne niţší) . 

- Výdavky na aktívne opatrenia na trhu práce sú v SR rozloţené najmä na transfery zamestnávateľom 

(58%) a transfery jednotlivcom (39%). Poskytovatelia sluţieb zamestnanosti dostávajú len 3%. 

Porovnávané krajiny volili rôznu formu opatrení. Krajiny ako Česko, Slovinsko, Francúzsko kladú 

väčší dôraz na podporu zamestnávateľov, kým krajiny ako Rakúsko, Nemecko, Fínsko vynakladajú 

viac prostriedkov na transfery jednotlivcom. Všetky porovnávané krajiny (okrem Slovenska a 

Česka) však vynakladajú väčšie objemy prostriedkov na transfery poskytovateľom sluţieb 

zamestnanosti (14 a viac %).  
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- Výdavky na pasívne opatrenia na trhu práce v SR predstavujú takmer len transfery, ktoré smerujú 

jednotlivcom, a to prevaţne vo forme pravidelných peňaţných podpôr. V Slovinsku a v Rakúsku sa 

pasívna politika presadzuje aj formou zníţenia sociálnych príspevkov jednotlivcom. V rámci 

porovnávaných siedmich krajín len v Rakúsku, v Nemecku (a v malej miere aj vo Francúzsku) časť 

vynaloţených prostriedkov smeruje aj zamestnávateľom, napr. v Rakúsku 13,4% výdavkov ide na 

refundácie zamestnávateľom, v Nemecku 3,3% na pravidelné peňaţné platby zamestnávateľom. V 

SR prevaţný objem výdavkov na pasívne opatrenia na trhu práce predstavujú pravidelné peňaţné 

podpory nezamestnaným osobám.  

- Vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných znamená, ţe ďalší 

pokles celkovej nezamestnanosti bude závisieť predovšetkým od zniţovania dlhodobej 

nezamestnanosti. V tomto procese by mala zohrať rozhodujúcu úlohu aktívna politika trhu práce. 

Doterajšia prax však ukazuje, ţe dlhodobá nezamestnanosť je síce v dôsledku aktívnej politiky trhu 

práce formou sezónnych prác alebo dočasného zamestnávania prechodne prerušená, ale po ich 

ukončení pretrváva na vysokej úrovni. Veľká skupina dlhodobo nezamestnaných sa stáva v menej 

rozvinutých regiónoch z veľkej časti nezamestnateľnou. V regiónoch ako je košický, bansko-

bystrický, prešovský kraj dosahuje podiel dlhodobej nezamestnanosti cca 60% z celkového počtu 

uchádzačov o prácu. Na druhej strane, v ekonomicky vyspelejších regiónoch (bratislavský kraj, 

trenčiansky kraj) je voľná kapacita pohotovo vyuţiteľnej pracovnej sily uţ z veľkej časti vyčerpaná, 

alebo len nízka. 

- Počet dlhodobo nezamestnaných je v SR extrémne vysoký aj z hľadiska medzinárodného 

porovnania v rámci EÚ-27 - kým u nás ich podiel na ekonomicky aktívnom obyvateľstve v roku 

2006 predstavoval aţ 10,2%, v EÚ-27 to bolo len 3,7% (v priemere). Z tohto hľadiska je pozícia SR 

v EÚ-27 jednoznačne najnepriaznivejšia. 

- Skupina dlhodobo nezamestnaných pozostáva najmä z nekvalifikovanej pomocnej sily s nízkym 

stupňom vzdelania. K nedostatočnému začleňovaniu týchto znevýhodnených a marginalizovaných 

skupín na trh práce dochádza najmä v dôsledku nasledujúcich faktorov: 
o celkový nedostatok pracovných miest v SR - nepomer dopytu a ponuky pracovnej sily, 

o regionálna disparita, v treťom štvrťroku 2009 bolo 373 413 evidovaných uchádzačov o pracovné 

miesto a iba 16 330 voľných pracovných miest (zhoršovanie stavu pod vplyvom hospodárskej 

krízy) 

o nevhodné podmienky pre uplatnenie sa marginalizovaných skupín na trhu práce (neflexibilné 

pracovné podmienky, doprava do práce a pod.) 

o neschopnosť týchto skupín začleniť sa na trh práce v dôsledku ich nízkej miery zamestnateľnosti 

(nedostatok zručností) nezhoda poţadovaných a poskytovaných zručností pracovnej sily, 

o nezáujem týchto skupín o začlenenie na trh práce (absencia motivácie).“ 

 

Ďalšia analýza AOTP sa nachádza v hodnotení Pilotné hodnotenie dopadov vybraných nástrojov APTP 

(zverejnené na http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095). V bode 3 Analýza príspevku 

jednotlivých vybraných opatrení APTP k zniţovaniu miery nezamestnanosti na Slovensku je porovnaná 

udrţateľnosť pracovného miesta zamestnanej osoby vplyvom 4 vybraných AOTP a umiestniteľnosť 

a udrţateľnosť na trhu práce UoZ vplyvom 6 vybraných AOTP. 

 

V súčasnosti prebieha kontrafaktuálne hodnotenie účinnosti vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu 

práce, ktoré  berie do úvahy aj nepodporené osoby, čo umoţní uskutočniť odhad čistej účinnosti 

hodnotených intervencií v spolupráci so Sociálnou poisťovňou.. 

 

 

2.1.1.1. Stav fyzického pokroku OP ZaSI v roku 2013 

 

Výzvy v sledovanom období 

 

V nasledovnej tabuľke sú informatívne na úrovni prioritných osí OP ZaSI uvedené výzvy na DOP 

a písomné vyzvania na NP, vyhlásené v roku 2013.  

 

Tabuľka č. 2.1/1: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 01. 01. do 31. 12. roku 2013 (Tabuľka č. 1 podľa 

metodiky CKO) 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095
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Prioritná os 
Počet 
vyzvaní 
/výziev 

Alokácia FP na vyzvania / 
výzvy (NFP) v EUR 

Prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti 5 89 710 913,18 

Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie 4 50 147 720,00 

Prioritná os 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 5 1 274 547,37 

Prioritná os 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 1 239 955,23 

 Spolu 15 141 373 135,78 

Zdroj: RO, SORO 

Poznámka: Nebola vyhlásená nová výzva na projekty TP 

 

Časový prehľad výziev/vyzvaní vyhlásených od 01.01.2013 – 31.12.2013 v rozdelení na národné projekty 

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

 

Tabuľka č. 2.1/1a: Jednotlivé výzvy na DOP a vyzvania na NP vyhlásené od 01.01 do 31.12. roku 2013 

Kód Názov 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Finančný 
objem 

OP ZaSI NP 2013/1.1/01 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2 24.04.2013 24.06.2013 50 000 000,00 

OP ZaSI NP 2013/1.1/02 Národná stratégia zamestnanosti 07.08.2013 11.10.2013 176 963,80 

OP ZaSI NP 2013/1.1/03 Podpora vytvárania pracovných miest - 2 20.08.2013 26.10.2013 11 884 125,38 

OP ZaSI NP 2013/1.1/04 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 3 26.09.2013 05.12.2013 25 000 000,00 

DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP 22.03.2013 09.07.2013 2 649 824,00 

Prioritná os 1       89 710 913,18 

OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01 22.03.2013 29.11.2013 4 000 000,00 

OP ZaSI NP 2013/2.1/01 Komunitné centrá 07.06.2013 02.09.2013 17 970 000,00 

OP ZaSI NP 2013/2.1/02 Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti 
chudobe 

20.08.2013 31.10.2013 
177 720,00 

OP ZaSI NP 2013/2.1/03 Podpora opatrovateľskej sluţby 24.10.2013 27.12.2013 28 000 000,00 

Prioritná os 2       50 147 720,00 

OP ZaSI NP 2013/3.1/01 Národná stratégia zamestnanosti 07.08.2013 11.10.2013 22 185,20 

OP ZaSI NP 2013/3.2/01 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa v rámci BSK 28.05.2013 01.08.2013 1 150 000,00 

OP ZaSI NP 2013/3.2/02 Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti 
chudobe 

20.08.2013 31.10.2013 
22 280,00 

OP ZaSI NP 2013/3.2/03 Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych 
sluţieb Bratislavského samosprávneho kraja 

24.10.2013 27.12.2013 
50 000,00 

OP ZaSI NP 2013/3.3/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR 18.12.2013 28.02.2014 30 082,17 

Prioritná os 3       1 274 547,37 

OP ZaSI NP 2013/4.1/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR 18.12.2013 28.02.2014 239 955,23 

Prioritná os 4      239 955,23 

Celkový súčet      141 373 135,78 

Dopytovo-orientované 

Zdroj: RO, SORO 

 

V roku 2013 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných ŢoNFP a 13 vyzvaní 

na NP, s celkovou alokáciou 141 373 135,78 EUR. V rámci dvoch nových výziev na DOP vzhľadom na 

štádium ich spracovania nebol v roku 2013 zazmluvnený ţiadny projekt.  

 

Tabuľka č. 2.1/2: Sledovanie pokroku v implementácii výziev/vyzvaní vyhlásených od 01.01.2013 – 

31.12.2013 

Výzva 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

 
Počet 
projektov v 
realizácii 

OP ZaSI NP 2013/1.1/01 24.04.2013 24.06.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/1.1/02 07.08.2013 11.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/1.1/03 20.08.2013 26.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/1.1/04  26.09.2013 05.12.2013 1 1 1 1 1 

DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP 18.03.2013 09.07.2013 20 17  - -  - 

Prioritná os 1    24 21   4  4  4 

OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 22.03.2013 29.11.2013 83  -  - -  - 

OP ZaSI NP 2013/2.1/01  07.06.2013 02.09.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/2.1/02 20.08.2013 31.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/2.1/03  24.10.2013 27.12.2013 1 1 1 1 1 

Prioritná os 2    86  3  3  3  3 

OP ZaSI NP 2013/3.1/01 07.08.2013 11.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/3.2/01 28.05.2013 01.08.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/3.2/02 20.08.2013 31.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/3.2/03  24.10.2013 27.12.2013 1 1 1 1 1 
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OP ZaSI NP 2013/3.3/01 18.12.2013 28.02.2014  -  -  -  -  - 

Prioritná os 3   4  4  4  4  4  

OP ZaSI NP 2013/4.1/01 18.12.2013 28.02.2014  -  -  - - - 

Prioritná os 4    -  -  -  -  - 

Celkom   114 28 11 11 11 

Finančné vyčíslenie v EUR    

Výzva 
Alokácia za zdroj       
EU + ŠR 

Výška ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška čerpaného 
NFP 

OP ZaSI NP 2013/1.1/01 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 13 458 561,90 

OP ZaSI NP 2013/1.1/02 176 963,80 176 963,80 170 592,54 170 592,54 0 

OP ZaSI NP 2013/1.1/03 11 884 125,38 11 884 125,38 11 884 125,38 11 884 125,38 0 

OP ZaSI NP 2013/1.1/04  25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0 

DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP 2 649 824,00 2 176 264,93 1 651095,18   

Prioritná os 1 89 710 913,18 89 237 354,11 88 705 813,10 87 054 717,92 13 458 561,90 

OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 4 000 000,00 5 073 496,94 0     

OP ZaSI NP 2013/2.1/01  17 970 000,00 17 970 000,00 17 173 522,80 17 173 522,80 0 

OP ZaSI NP 2013/2.1/02 177 720,00 177 720,00 177 720,00 177 720,00 0 

OP ZaSI NP 2013/2.1/03  28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 0 

Prioritná os 2 50 147 720,00 51 221 216,94 45 351 242,80 45 351 242,80 0,00 

OP ZaSI NP 2013/3.1/01 22 185,20 22 185,20 21 386,46 21 386,46 0 

OP ZaSI NP 2013/3.2/01 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 84 135,10 

OP ZaSI NP 2013/3.2/02 22 280,00 22 280,00 22 280,00 22 280,00 0 

OP ZaSI NP 2013/3.2/03  50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0 

OP ZaSI NP 2013/3.3/01 30 082,17 30 082,17 0     

Prioritná os 3  1 274 547,37 1 274 547,37 1 243 666,46 1 243 666,46 84 135,10 

OP ZaSI NP 2013/4.1/01 239 955,23 239 955,23 0     

Prioritná os 4  239 955,23 239 955,23 0,00 0,00 0,00 

Celkom 141 373 135,78 141 973 073,65 135 300 722,36 133 649 627,18 13 542 697,00 

Zdroj:, RO, SORO, ITMS 

Legenda k  Tabuľke č. 2.1/2 
Výzva Názov 

OP ZaSI NP 2013/1.1/01 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2 

OP ZaSI NP 2013/1.1/02 Národná stratégia zamestnanosti 

OP ZaSI NP 2013/1.1/03 Podpora vytvárania pracovných miest - 2 

OP ZaSI NP 2013/1.1/04  Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 3 

DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP Podpora tvorby nových pracovných miest 

  Prioritná os 1 

OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01 

OP ZaSI NP 2013/2.1/01  Komunitné centrá 

OP ZaSI NP 2013/2.1/02 
Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti 
chudobe 

OP ZaSI NP 2013/2.1/03  Podpora opatrovateľskej sluţby 

  Prioritná os 2 

OP ZaSI NP 2013/3.1/01 Národná stratégia zamestnanosti 

OP ZaSI NP 2013/3.2/01 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa v rámci BSK 

OP ZaSI NP 2013/3.2/02 
Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti 
chudobe 

OP ZaSI NP 2013/3.2/03  
Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému 
sociálnych sluţieb BSK 

OP ZaSI NP 2013/3.3/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR 

  Prioritná os 3 

OP ZaSI NP 2013/4.1/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR 

  Prioritná os 4 

 

V roku 2013 boli spracovávané vyzvania na predloţenie národných projektov nasledujúcimi ţiadateľmi: 

 

Podpora rastu zamestnanosti 

- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (OP ZaSI NP 2013/1.1/01 Vybrané aktívne opatrenia na trhu 

práce v rámci SR bez BSK – 2, OP ZaSI NP 2013/1.1/03 Podpora vytvárania pracovných miest – 2, OP 

ZaSI NP 2013/1.1/04 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 3) 

- MPSVR SR (OP ZaSI NP 2013/1.1/02 Národná stratégia zamestnanosti) 

 

Podpora sociálnej inklúzie  

- Fond sociálneho rozvoja (OP ZaSI NP 2013/2.1/01 Komunitné centrá, OPZaSI NP 2013/2.1/03 

Podpora opatrovateľskej sluţby, OPZaSI NP 2012/2.1/04 Podpora procesu deinštitucionalizácie a 

transformácie systému sociálnych sluţieb) 
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- Inštitút pre výskum práce a rodiny (OP ZaSI NP 2013/2.1/02 Národná rámcová stratégia podpory 

sociálneho začlenenia a boja proti chudobe) 

- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (OP ZaSI NP 2012/2.1/03 Podpora deinštitucionalizácie 

náhradnej starostlivosti) 

 

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

- MPSVR SR (OP ZaSI NP 2013/4.1/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR) 

 

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (OP ZaSI NP 2013/3.2/01 Príspevok na sluţbu starostlivosti 

o dieťa v rámci BSK, OP ZaSI NP 2012/3.2/03 Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti) 

- MPSVR SR (OP ZaSI NP 2013/3.1/01 Národná stratégia zamestnanosti) 

- Inštitút pre výskum práce a rodiny (OP ZaSI NP 2013/3.2/02 Národná rámcová stratégia podpory 

sociálneho začlenenia a boja proti chudobe) 

- Fond sociálneho rozvoja (OP ZaSI NP 2013/3.2/03 Podpora procesu deinštitucionalizácie a 

transformácie systému sociálnych sluţieb BSK) 

- MPSVR SR (OP ZaSI NP 2013/3.3/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR) 

 

Tabuľka č. 2.1/3: Vyzvania na NP spracovávané v období od 01.01.2013 do 31.12. 2013 

Kód 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Alokovaný 
finančný 
objem 

Kód projektu 
ak bolo 
zazmluvnené 

Dátum 
zazmluvne
nia 

Zazmluvnený 
NFP 

zazmluvnený 
NFP 2013 

zazmluvnený 
NFP z výziev 
2013 

  

OP ZaSI NP 2013/1.1/01  24.04.2013 24.06.2013 50 000 000,00 27110130031 22.05.2013 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 1 
OP ZaSI NP 2013/1.1/02  07.08.2013 13.10.2013 176 963,80 27110130034 21.11.2013 170 592,54 170 592,54 170 592,54 2 
OP ZaSI NP 2013/1.1/03  20.08.2013 26.10.2013 11 884 125,38 27110130032 28.08.2013 11 884 125,38 11 884 125,38 11 884 125,38 3 
OP ZaSI NP 2013/1.1/04  26.09.2013 05.12.2013 25 000 000,00 27110130033 20.11.2013 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 4 
Prioritná os 1     87 061 089,18     87 054 717,92 87 054 717,92 87 054 717,92   
*OP ZaSI NP 2012/2.1/02 17.12.2012 02.05.2013 71 088,00 N/A N/A N/A N/A   5 
OP ZaSI NP 2012/2.1/03 12.12.2012 28.02.2013 5 051 912,58 27120130537 08.02.2013 5 051 912,58 5 051 912,58   6 
OP ZaSI NP 2012/2.1/04 12.12.2012 28.02.2013 1 000 000,00 27120130534 01.03.2013 1 000 000,00 1 000 000,00   7 
OP ZaSI NP 2013/2.1/01 07.06.2013 02.09.2013 17 970 000,00 27120130553 12.12.2013 17 173 522,80 17 173 522,80 17 173 522,80 8 
OP ZaSI NP 2013/2.1/02 20.08.2013 31.10.2013 177 720,00 27120130552 18.11.2013 177 720,00 177 720,00 177 720,00 9 
OP ZaSI NP 2013/2.1/03 24.10.2013 27.12.2013 28 000 000,00 27120130555 19.12.2013 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 10 
Prioritná os 2     52 270 720,58     51 403 155,38 51 403 155,38 45 351 242,80   
OP ZaSI NP 2013/3.1/01  07.08.2013 11.10.2013 22 185,20 27130130035 22.11.2013 21 386,46 21 386,46 21 386,46 11 
*OP ZaSI NP 2012/3.2/02 17.12.2012 02.05.2013 8 912,00 N/A N/A N/A N/A   12 
OP ZaSI NP 2012/3.2/03 12.12.2012 28.02.2013 524 092,37 27130230014 08.02.2013 524 092,37 524 092,37   13 
OP ZaSI NP 2013/3.2/01 28.05.2013 01.08.2013 1 150 000,00 27130230016 29.07.2013 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 14 
OP ZaSI NP 2013/3.2/02 20.08.2013 31.10.2013 22 280,00 27130230017 18.11.2013 22 280,00 22 280,00 22 280,00 15 
OP ZaSI NP 2013/3.2/03 24.10.2013 27.12.2013 50 000,00 27130230018 19.12.2013 50 000,00 50 000,00 50 000,00 16 
Prioritná os 3     1 777 469,57     1 767 758,83 1 767 758,83 1 243 666,46   
OP ZaSI NP 2013/3.3/01 18.12.2013 28.02.2014 30 082,17 27130330029 11.02.2014 30 082,17     17 
OP ZaSI NP 2013/4.1/01 18.12.2013 28.02.2014 239 955,23 27140130621 11.02.2014 239 955,23     18 
Prioritná os 4     270 037,40     270 037,40 0,00 0,00   
Celkom     141 379 316,73     140 495 669,53 140 225 632,13 133 649 627,18   

Zdroj: RO, ITMS 

 

Legenda k tabuľke č. 2.1/3 
Kód Názov Prijímateľ   
OP ZaSI NP 2013/1.1/01  Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2 ÚPSVR 1 
OP ZaSI NP 2013/1.1/02  Národná stratégia zamestnanosti MPSVR SR 2 
OP ZaSI NP 2013/1.1/03  Podpora vytvárania pracovných miest - 2 ÚPSVR 3 
OP ZaSI NP 2013/1.1/04  Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 3 ÚPSVR 4 
Prioritná os 1       
OP ZaSI NP 2012/2.1/02 *Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách – pilotný projekt   5 
OP ZaSI NP 2012/2.1/03 Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti ÚPSVR 6 
OP ZaSI NP 2012/2.1/04 Podpora procesu deinšitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb FSR 7 
OP ZaSI NP 2013/2.1/01 Národný projekt Komunitné centrá FSR 8 
OP ZaSI NP 2013/2.1/02 Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Inštitút pre výskum práce a rodiny   9 
OP ZaSI NP 2013/2.1/03 Podpora opatrovateľskej sluţby FSR 10 
Prioritná os 2       
OP ZaSI NP 2013/3.1/01  Národná stratégia zamestnanosti MPSVR SR 11 
OP ZaSI NP 2012/3.2/02 *Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách – pilotný projekt   12 
OP ZaSI NP 2012/3.2/03 Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti ÚPSVR 13 
OP ZaSI NP 2013/3.2/01 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa v rámci BSK UPSVR 14 
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OP ZaSI NP 2013/3.2/02 Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Inštitút pre výskum práce a rodiny   15 

OP ZaSI NP 2013/3.2/03 
Podpora procesu deinšitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb 
Bratislavského samosprávneho kraja 

FSR 16 

Prioritná os 3       
OP ZaSI NP 2013/3.3/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR    17 
OP ZaSI NP 2013/4.1/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR    18 
Prioritná os 4       
Celkom       

* Vyzvanie bolo mimoriadne ukončené (viď. bod 3 Realizácia podľa prioritných osí) 

 

Podiel jednotlivých útvarov na implementácii v roku 2013 

 

RO 
 

V prípade národných projektov RO OP ZaSI v priebehu roka 2013 podpísal k 31.12.2013 štrnásť zmlúv na 

národné projekty, v celkovej sume NFP 140 225 632,13 EUR. Z toho v rámci 13 vyzvaní vyhlásených 

v roku 2013 boli v tom istom roku podpísané zmluvy na 11 projektov, v celkovej sume NFP 133 649 627,18 

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

 

V priebehu roka 2013 zároveň došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP v prípade nasledujúcich 

národných projektov: 

27120230117 / 27130230013 Podpora občanov ohrozených a dotknutých hromadným prepúšťaním pri ich 

uplatnení na trhu práce – prijímateľ UPAVR dodatkami ţiadal o odklad spustenia realizácie, po odstúpení 

víťaza VO avizoval zásadnú modifikáciu projektu, s ktorou RO nesúhlasil a navrhol prijímateľovi moţnosť 

vypracovať a predloţiť nový projektový zámer. Projekt bol mimoriadne ukončený odstúpením od zmluvy. 

27140130190 (SVK) / 27130330022  (BSK) Národné projekty Štatistického úradu Vzdelávanie ako nástroj 

rozvoja modernej štatistiky boli po počiatočných problémoch v rámci VO mimoriadne ukončené. Ich 

realizácia sa nezačala a neboli poskytnuté ţiadne finančné prostriedky. 
  

FSR 

 

V roku 2013 plánoval FSR v zmysle časového harmonogramu výziev vyhlásiť 2 výzvy: 

 

- v marci 2013 výzvu  na rámcovú aktivitu 2.1.4. – Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na 

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

4 000 000 EUR s termínom  uzavretia november 2013. Výzva bola vyhlásená v súlade 

s harmonogramom. 

- vo februári 2013 výzvu na rámcovú aktivitu 2.1.5 Podpora zvyšovania profesionality výkonu 

a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie s alokáciou 3 000 000 EUR. V zmysle 

aktualizácie č. 1 Časového harmonogramu výziev na rok 2013 bol termín vyhlásenia výzvy posunutý na 

apríl 2013.  Následne prišlo k rozhodnutiu zo stany vedenia ministerstva, ţe do konečného ukončenia 

auditu EK, nebudú vyhlasované ďalšie dopytovo orientované výzvy. 

 

Dve výzvy vyhlásené ešte v roku 2012, číslo OP – ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 a OP – ZaSI – FSR – 

2012/2.1/02  mali termín uzávierky predkladania ŢoNFP v roku 2013, čiţe spracovanie ţiadostí o NFP bolo 

realizované v priebehu roku 2013.  

 

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). 

 

Koncom  roka 2013 FSR podpísal zmluvy na tri národné projekty:  

27120130555 Podpora opatrovateľskej sluţby,   

27130230018 Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb BSK,  

27120130553 Komunitné centrá. 

FSR tieţ pokračovalo v realizácii národného projektu 27120130525  Terénna sociálna práca v obciach. 

 

K 31.5.2013 bola na FSR vypracovaná Správa o počte pracovných miest v rámci realizácie projektov 

terénnej sociálnej prace spolufinancovaných ESF, ktorá je zverejnená na adrese:  

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


 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

24 

http://www.iazasi.gov.sk/external/37/Sprava_o_pocte_pracovnych_miest_v_ramci_realizacie_projektov_ter

ennej_socialnej_prace_spolufinancovanych_ESF.pdf 

 

SIA 

 

SIA vyhlásila dňa 22.3.2013 výzvu DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP, zameranú na naplnenie záväzku 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR voči výzve s názvom:  „Pilotná Výzva na predkladanie 

Ţiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu“, kód výzvy: LSKxP – ÚSVRK – 

2008/01.2“, ktorú vyhlásil Úrad  splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity 4.12.2008.  

 

Okrem toho SIA začala v marci 2013 pripravovať návrh výzvy DOP-SIA-2013/2.3 v nadväznosti na 

aktualizáciu č. 1 Indikatívneho časového harmonogramu výziev OP ZaSI na rok 2013, ktorý bol schválený 

ministrom PSVR SR dňa 8.3.2013.  

Špecifikom prípravy výzvy bolo stretnutie so sociálnymi partnermi, ktoré sa konalo dňa 16.7.2013, za účasti 

zástupcov RO. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie návrhu výzvy a predloţených pripomienok, resp. 

overenie atraktívnosti a aplikovateľnosti podmienok výzvy pre verejnosť t.j. potencionálnych ţiadateľov, 

alebo osôb cieľových skupín definovaných vo výzve. 

Dňa 24.7.2013 bol zo strany RO odoslaný na EK zápis zo stretnutia so sociálnymi partnermi a návrh výzvy 

so ţiadosťou o pripomienkovanie. Zástupcovia EK predloţili pripomienky k návrhu výzvy dňa 2.8.2013. 

V zmysle dohody z pracovného stretnutia zo dňa 9.10.2013 medzi RO a SIA predloţila SIA na RO dňa 

14.10.2013 finálnu verziu odpočtov pripomienok EK k návrhu výzvy DOP-SIA-2013/2.3. Výzva DOP-SIA-

2013/2.3, zameraná na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota, plánovaná v aktualizovanom 

harmonograme, nebola zo strany SIA v roku 2013 napokon vyhlásená, z dôvodu neukončeného 

pripomienkového konania zo strany RO a rovnako tak z dôvodu plánovaného zlúčenia Sociálnej 

implementačnej agentúry k 31.3.2014 s FSR. Finančné prostriedky vyčlenené na dané opatrenie budú 

v roku 2014 prealokované na spoločný nový administratívny útvar. 

 

Zhrnutie podľa prioritných osí 

 

V roku 2013 bola v rámci prioritnej osi 1 vyhlásená jedna výzva SIA na dopytovo - orientované projekty, 

s alokáciou 2 649 824 EUR, s dátumom uzávierky 9.7.2013. Zároveň boli vyhlásené 4 vyzvania na národné 

projekty v celkovej sume 87 061 089,18 EUR, z ktorých boli následne zazmluvnené 4 národné projekty 

v celkovej výške 87 054 718 EUR.  

Do prioritnej osi 1 bolo v roku 2013 realokovaných 14,7 mil. EUR, konkrétne z opatrenia 2.3 do 

opatrenia 1.1 (12 495 000 EUR za EÚ a 2 205 000 EUR za ŠR zdroje). 

V rámci prioritnej osi 1 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 87,6 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

13,37 % z  alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 70,09 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

 

V rámci prioritnej osi 2 bola v roku 2013 vyhlásená 1 výzva FSR na dopytovo - orientované projekty, s 

celkovou alokáciou 4 000 000 EUR, s dátumom uzávierky dňa 29.11.2013. Ďalej boli vyhlásené 3 písomné 

vyzvania na národné projekty v celkovej sume 46 147 720 EUR. K 31.12.2013 boli v rámci nich 

zazmluvnené tri NP v hodnote 45 351 243 EUR. Z vyzvaní vyhlásených v roku 2012 boli zazmluvnené dva 

NP vo výške NFP 6 051 912,58 EUR. 

V roku 2013 bola zrealizovaná vnútorná realokácia 16 000 000 EUR (13 600 000 EUR za prostriedky EÚ a 

2 400 000 EUR za prostriedky ŠR) z prioritnej osi 2 (opatrenie 2.3) do prioritných osí 1 a 5.  

V rámci prioritnej osi 2 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 12,6 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

7,24 % z  alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 28,04 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

Čerpanie finančných prostriedkov v prioritnej osi č.2 je potrebné vzhľadom na pokročilosť programového 

obdobia podporiť. 

 

Pre prioritnú os 3 bolo v roku 2013 vyhlásených 5 vyzvaní na národné projekty, v celkovom objeme 

1 274 547 EUR. Z týchto vyzvaní boli k 31.12.2013 zazmluvnené 4 NP celkovej sume 1 243 666 EUR. 

Ďalej bol v roku 2013 zazmluvnený jeden národný projekt z vyzvaní spustených v roku 2012, v sume 

524 092,37 EUR.  

V rámci prioritnej osi 3 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 0,82 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

4,62 % z  alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 63,01 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.   

http://www.iazasi.gov.sk/external/37/Sprava_o_pocte_pracovnych_miest_v_ramci_realizacie_projektov_terennej_socialnej_prace_spolufinancovanych_ESF.pdf
http://www.iazasi.gov.sk/external/37/Sprava_o_pocte_pracovnych_miest_v_ramci_realizacie_projektov_terennej_socialnej_prace_spolufinancovanych_ESF.pdf
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Čerpanie finančných prostriedkov pre prioritnú os 3 je moţné povaţovať za primerané. 

 

V roku 2013 bolo v rámci prioritnej osi 4 vyhlásené jedno vyzvanie na NP v hodnote 239 955 EUR. 

K 31.12.2013 bola ŢoNFP k uvedenému vyzvaniu v stave „Importovaná“, teda do prehľadov v  tejto správe 

ešte nebola započítaná.  

V rámci prioritnej osi 4 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 2,23 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

3,87 % z alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 49,78 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

Čerpanie finančných prostriedkov v prioritnej osi č.4 je potrebné vzhľadom na pokročilosť programového 

obdobia podporiť. 

 

V roku 2013 sa v rámci prioritnej osi 5 zazmluvnilo 6 projektov technickej pomoci v celkovom objeme 

7 581662 EUR.  

V roku 2013 bola zrealizovaná vnútorná realokácia v  objeme 1,3 mil. EUR, konkrétne z opatrenia 2.3. do 

opatrenia 5.1  (1 105 000 EUR za EÚ a 195 000 EUR za zdroje ŠR).  

V rámci prioritnej osi 5 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 4,99 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

13,53 % z  alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 73,45 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

Čerpanie finančných prostriedkov pre prioritnú os 5 je moţné povaţovať za primerané. 

 

Tabuľka č. 2.1/4: Vyuţívanie kríţového financovania v priebehu roka 2013 

Čerpanie RO 
700  Kapitálové 
výdavky 

    
 

   

Menovky 
riadkov 

Prostriedky EÚ Štátny 
rozpočet 

Vlastné 
zdroje  

 Celkový 
súčet 

poznámka Útvar 

27120130271 1 959,22 230,50 115,25 2 304,97  FSR 

27120130426 10 133,80 1 788,32 627,48 12 549,60  FSR 
27120230123 14 797,99 1 740,94 870,47 17 409,40  FSR 
27120230127 17 765,00 2 090,00 1 045,00 20 900,00  FSR 

Zdroj: RO, SORO, ITMS 

  

Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia. 

 

Tabuľka č. 2.1/5: Sledovanie pokroku v implementácii programu k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 2a, 2b podľa metodiky CKO) 

Výzva 
Počet NP 
vyzvaní   / DOP 
výziev 

Počet 
prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

*Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

Počet 
projektov 
riadne 
ukončených 

Počet 
projektov MU 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Opatrenie 1.1 34/0 38 34 33 32 7 2 25 

Opatrenie 1.2 1.13 1 646 624 603 477 322 131 156 

Prioritná os 1 35/13 1 684 658 636 509 329 133 181 

Opatrenie 2.1 10.12 1 287 541 540 444 375 96 69 

Opatrenie 2.2 7.4 442 130 128 109 46 19 63 

Opatrenie 2.3  1.2 144 18 18 17 8 1 9 

Prioritná os 2 18/18 1 873 689 686 570 429 116 141 

Opatrenie 3.1 8.2 96 34 34 28 18 6 10 

opatrenie 3.2 12.4 40 19 18 16 6 2 10 

Opatrenie 3.3 20/0 26 25 23 11 2 16 9 

Opatrenie 3.4 _ 15 15 15 15 14 0 1 

Prioritná os 3 40/6 177 93 90 70 40 24 30 

Opatrenie 4.1 23.3 616 192 190 153 73 40 80 

Opatrenie 4.2 1/0 2 0 0 0 0 0 0 

Prioritná os 4 24.3 618 192 190 153 73 40 80 

Opatrenie 5.1 _ 38 38 38 34 26 5 8 

Prioritná os 5 _ 38 38 38 34 26 5 8 

Celkom   4 390 1 670 1 640 1336 897 318 440 

* bez projektov s následníkom, bez projektov kde zazmluvnená suma je 0,00 EUR 

Finančné vyčíslenie v EUR     

Výzva 
Alokácia za 
zdroj EU + ŠR 

Výška 
ţiadaného 
príspevku 
(NFP) 

Výška 
schváleného 
príspevku 
(NFP) 

*Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) - MU 

Čerpané 
NFP RU 

čerpané 
NFP MU 

čerpané EU 
+ ŠR v 
realizácii 

Opatrenie 1.1 570 188 871 810 603 127 785 915 951 705 315 544 688 372 584,03 90 983 809 0 387 681 741 

Opatrenie 1.2 200 266 659 363 546 548 151 358 530 148 181 770 100 540 990,77 46 309 467 4 072 875 20 052 827 

Prioritná os 1 770 455 530 1 174 149 675 937 274 480 853 497 314 788 913 574,80 137 293 277 4 072 875 407 734 568 
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Opatrenie 2.1 84 083 530 203 965 370 132 452 475 131 872 610 108 711 104,04 19 189 039 1 304 573 10 226 896 

Opatrenie 2.2 67 910 588 145 651 693 81 442 422 79 747 458 41 731 741,10 7 171 568 179 292 8 704 793 

Opatrenie 2.3  52 947 059 57 758 821 46 533 588 33 514 290 33 424 705,19 597 502 0 11 013 833 

Prioritná os 2 204 941 177 407 375 884 260 428 485 245 134 358 183 867 550,33 26 958 109 1 483 865 29 945 522 

Opatrenie 3.1 8 052 656 18 050 917 9 236 429 9 119 768 8 578 859,99 4 348 485 65 974 2 870 807 

opatrenie 3.2 8 031 593 11 074 292 9 213 870 8 796 304 6 576 399,81 3 793 968 0 484 252 

Opatrenie 3.3 4 021 063 4 378 948 4 179 084 3 600 526 2 274 840,34 323 274 270 967 706 660 

Opatrenie 3.4 837 721 830 096 802 722 772 722 772 722,09 681 537 0 2 280 

Prioritná os 3 20 943 033 34 334 252 23 432 105 22 289 321 18 202 822,23 9 147 265 336 941 4 063 999 

Opatrenie 4.1 66 842 518 163 965 211 83 427 674 75 442 914 55 603 421,87 13 806 811 4 541 068 17 081 766 

Opatrenie 4.2 772 541 3 150 016 0 0 0 0 0 0 

Prioritná os 4 67 615 059 167 115 227 83 427 674 75 442 914 55 603 421,87 13 806 811 4 541 068 17 081 766 

Opatrenie 5.1 43 458 824 43 574 101 44 515 446 44 029 484 43 908 996,28 25 951 066 0 5 995 199 

Prioritná os 5 43 458 824 43 574 101 44 515 446 44 029 484 43 908 996,28 25 951 066 0 5 995 199 

Celkový súčet 1 107 413 623 1 826 549 140 1 349 078 190 1 240 393 391 1 090 496 365,51 213 156 528 10 434 750 464 821 055 

* bez projektov s následníkom, bez projektov so zazmluvnenou sumou 0,0 EUR     

Zdroj RO, ITMS 

 

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 samosprávnom 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 

 

K 31.12.2013 bolo v rámci OP ZaSI zazmluvnených 1640 projektov, v celkovej výške NFP 

1 240 393 391 EUR. Po odrátaní mimoriadne ukončených projektov (a projektu 27110230593, ktorý má 

následníka) je to 1336 projektov v celkovej výške NFP 1 090 496 365,51 EUR  (928 515 745,56 EUR za 

EU zdroje). Z nich:  

 

- 739 (55,31%) deklarovalo príspevok k HP IS. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 

projekty s príspevkom k HP IS predstavuje sumu 126 404 916,07 EUR, čo je 13,61%  zazmluvnených 

prostriedkov;  

- 617 (46,18%) deklarovalo príspevok k HP MRK. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 

projekty s príspevkom k HP MRK predstavuje sumu 106 150 587,23 EUR, čo je 11,43 % 

zazmluvnených prostriedkov; 

- 1195 (89,45%) deklarovalo príspevok k HP RP. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 

projekty s príspevkom k HP MRK predstavuje sumu 868 392 705,93 EUR, čo je 93,52%. 

zazmluvnených prostriedkov; 

- 919 (68,79%) deklarovalo príspevok k HP TUR. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 

projekty s príspevkom k HP TUR predstavuje sumu 521 252 229,66 EUR, čo je 56,14% zazmluvnených 

prostriedkov. 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Úroveň OP ZaSI 

Merateľné ukazovatele fyzického pokroku OP ZaSI medziročne vzrástli o viac neţ 20%, v jednom prípade 

o menej neţ 10%. K 31.12.2013 pribudlo 240 riadne ukončených a 58 mimoriadne ukončených projektov. 
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V uplynulom roku bolo do projektov OP ZaSI zaradených len o 6,8% osôb cieľových skupín viac, keďţe 

programové obdobie sa postupne chýli ku koncu a prírastok je voči doterajšej hodnote menej výrazný. 

Spolu do roku 2013 bolo podporených viac neţ 1,7 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 24,5%, čo predstavuje kumulatívnu hodnotu od začiatku OP ZaSI viac neţ 94 tisíc osôb, a zároveň 

prekročenie plánovanej hodnoty.   

 

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

nárast bol 28,09%, kumulatívne táto hodnota predstavuje vytvorenie pribliţne 71,8 tisíc pracovných miest, 

najmä pričinením národných projektov podporujúcich aktívne opatrenia trhu práce. Počet vytvorených 

pracovných miest obsadených muţmi a ţenami sa v porovnaní s predošlým rokom vyrovnáva (40 279 muţi 

: 29 594 ţeny). 

 

V oblasti umiestňovania osôb na trh práce bolo moţné zaznamenať medziročný fyzický pokrok nad 34%, čo 

predstavuje kumulatívnu hodnotu od začiatku OP ZaSI nad 65 tisíc pracovných miest. Uvedená hodnota 

pritom nezahŕňa tie projekty, ktoré si tento ukazovateľ v rozpore s predpísanou štruktúrou zaradili ako 

dopadový (73 354 pri započítaní projektov, ktoré uviedli ukazovateľ len ako dopadový).  

 

Plnenie kľúčových ukazovateľov na úrovni operačného programu k 31.12.2012 je uvedené v tabuľke č. 

2.1/6. Hodnoty výsledkových ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v tabuľke 2.1/6a niţšie, 

cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv sú uvedené 

v tabuľke č. 2.1/7. 

 

Tabuľka č. 2.1/6: Plnenie ukazovateľov na úrovni OP ZaSI k 31.12.2013 (za projekty v realizácii a riadne 

ukončené, dopad za projekty riadne ukončené) (Tabuľka č. 3 podľa metodiky CKO) 
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 1336/897 N/A N/A 1336/897 

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 35151
7 

41406
3 

1172 764 1 594418 1702867 N/A N/A 1702867 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1164752 N/A N/A 1164752 

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 94073 N/A N/A 94073 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 67784 N/A N/A 67784 

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 71783 N/A N/A 71783 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 115136 N/A N/A 115136 

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 40279 N/A N/A 40279 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 63521 N/A N/A 63521 

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 29594 N/A N/A 29594 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 51615 N/A N/A 51615 

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 2P 65785 
/73354 

N/A N/A 65785 
/73354 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 182561 N/A N/A 182561 

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

            

Miera nezamestnanosti Dosiahnutý 11,2 9,6 12,1 14,5 13,6  14,0 14,3 N/A N/A 14,3 
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(%, dopad) výsledok 

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 14,0 N/A N/A 14,0 

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 14,6 N/A N/A 14,6 

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 9,3 9,4  10,0 N/A N/A 10,0 

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 9,5 9,3  10,0 N/A N/A 10,0 

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 9,1 9,5  9,9 N/A N/A 9,9 

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 20,5 19,8 N/A N/A 19,8 

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 13,2 12,8 N/A N/A 12,8 

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 13,2 12,8 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 13,3 12,9 N/A N/A 12,9 

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 
Konvergenci
a, os 1 

41,75 8,89 37,16 3,5 N/A 28,087* 21,05 N/A N/A 21,05* 

Dosiahnutý 
výsledok 
BSK 

0 0,92 31,96 11,7 N/A 0,077* 0,25 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 

1Pozn. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do pod projektov započítal aj hodnoty zapojených osôb v projektoch, ktoré tento 

ukazovateľ neuviedli. 

2Pozn. hodnota bez dopadov / hodnota s dopadmi 
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Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v tabuľke č. 2.1/6a 

Cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv sú uvedené v tabuľke č. 2.1/7. 
 

Tabuľka č. 2.1/6a: Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty OP ZaSI k 31.12.2013 

Ukazovateľ RU 2012 
Riadne 
ukončené 
projekty 

Mimoriadne 
ukončené 

Spolu RU + MU 2013 

Počet podporených  projektov 
(počet, výstup) 

 
897 318 1215 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov (počet, výstup) 

 
356 284 37 119 393 403 

Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny (počet, výstup)  49 184 5 989 55 173 

Počet vytvorených pracovných miest (počet, výsledok)   10 488 97 10 585 

Počet vytvorených pracovných miest – muţi (počet, výsledok)  5 088 0 5088 

Počet vytvorených pracovných miest – ţeny (počet, výsledok)  4328 0 4 328 

Počet úspešne umiestnených osôb (počet, výsledok)  2P 15 995 / 
23564 

0 / 3 15 995 /23567 

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy 

2P výsledok / výsledok a dopad 

 

Tabuľka č.2.1/7 Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni OP ZaSI k 31.12.2013 (Tabuľka č. 4 podľa metodiky CKO) 

Názov ukazovateľa 
Typ 
ukazova
teľa 

Merná 
jednot
ka 

Cieľ 
stanovený 
prijímateľmi
2012 

Cieľ 
stanovený 
prijímateľ
mi 2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2013 
 

 Cieľová 
hodnota 
z OP 
ZaSI   

Komentár: 
Súčasné 
naplnenie 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov (počet, výstup) 

výstup počet 1 372 397 1423274 1702867 1164752 146,20% 

Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny 
(počet, výstup) 

výstup počet 63 190 100212 94075 84984 110,70% 

Počet vytvorených pracovných miest (počet, 
výsledok)  

výsledok počet 66 888 72648 71783 115137 62,35% 

Počet vytvorených pracovných miest – muţi 
(počet, výsledok) 

výsledok počet 35 235 37395 
 

40279 63521 63,41% 

Počet vytvorených pracovných miest – ţeny 
(počet, výsledok) 

výsledok počet 29 209 32848 29594 51615 57,34% 

Počet úspešne umiestnených osôb (počet, 
výsledok) 

výsledok počet 225 316 71131 65785 182561 36,03% 

Zdroj: RO,  ITMS     
 

Ukazovateľ „Počet podporených projektov“ (v rámci všetkých osí) nedosahuje plánované hodnoty – OP 

ZaSI sa od polovice obdobia realizuje prevaţne cez rozsiahle NP, pričom pôvodne sa počítalo s vyšším 

počtom menších DOP. 

 

Ukazovateľ „Počet úspešne umiestnených osôb“ aj s ohľadom na nízku hodnotu cieľa stanoveného 

prijímateľmi zrejme nebude naplnený. 

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

osiach.  
       

 

2.1.2.  Finančná implementácia programu  

 

a) Stav celkového čerpania ŠF a ŠR na národnej úrovni za rok 2013 

 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo zo strany PJ na CO predloţených 64 súhrnných ţiadostí 

o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 128 972 424,10 EUR, z toho zo 

zdrojov EÚ:  

109 723 867,74 EUR a zo zdrojov ŠR: 19 248 556,36 EUR, pričom 62 predloţených súhrnných ţiadostí 

o platbu bolo na CO schválených v plnej sume. 

V nadväznosti na predbeţné závery auditu Európskej komisie A – Rep. 2012-1516, vykonaného v dňoch  

29.10. - 31.10.2012 a 12.11. - 16.11.2012 v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a v zmysle záverov 

komunikácie CO s EK zo dňa 16.01.2013 a 31.1.2013 (v kópii na RO) a stretnutí CO s MPSVR SR zo dňa 
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29.01.2013, CO poţiadal dňa 20.02.2013 príslušný RO o upravenie systému predkladania súhrnných 

ţiadostí o platbu na CO v členení na: 

 súhrnnú ţiadosť o platbu obsahujúcu národné projekty aktívnej politiky trhu práce, projekty terénnej 

sociálnej práce, národné projekty č. 27130230002 a 271 20330001 s názvom „Príspevok na sluţbu 

starostlivosti o dieťa“, ako aj národné projekty č. 27120130217 „Zvyšovanie zamestnanosti 

profesionálnych rodičov“ a 271302230001 s názvom „Zvyšovanie zamestnanosti profesionálnych 

rodičov - BSK“, ktoré boli v nadväznosti na komunikáciu s EK potvrdené ako bezproblémové; 

 súhrnnú ţiadosť o platbu obsahujúcu zvyšné národné projekty a projekty technickej pomoci; 

 súhrnnú ţiadosť o platbu obsahujúcu ostatné projekty (t.j. dopytovo orientované projekty Fondu 

sociálneho rozvoja a Sociálnej implementačnej agentúry). 

Celková suma schválených SŢP v roku 2013 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 

spolufinancovanie 128 961 106,94 EUR, z toho 109 714 046,38 EUR zo zdrojov EÚ a 19 247 060,56 EUR 

zo zdrojov ŠR.  

 

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

 

V období od 01.01.2007 do 31.12.2013 bolo zo strany PJ na CO predloţených 172 súhrnných ţiadostí 

o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 721 133 019,78 EUR, z toho za zdroj 

EÚ: 614 174 817,03 EUR a za zdroj ŠR: 106 958 202,76 EUR, pričom: 

 139 SŢP bolo schválených v plnej sume, 

 32 SŢP boli schválené v zníţenej sume 

 1 SŢP bola zamietnutá. 

Celková suma schválených SŢP k 31.12.2013 predstavuje sumu za zdroj EÚ a zdroj ŠR 688 076 351,22 

EUR, z toho 586 067 704,75 EUR zo zdrojov EÚ a 102 008 646,47 EUR zo zdrojov ŠR na 

spolufinancovanie. 

 

Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov  

 

Financovanie projektov prijímateľa sa uskutočňuje v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na 

programové obdobie 2007 – 2013 a so zmluvou o poskytnutí NFP. Okrem systému refundácie sú finančné 

prostriedky prijímateľom poskytované aj prostredníctvom systému zálohových platieb. K 31.12.2013 je na 

úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 65 823 862,62 EUR (56 

027 830,56 EUR za zdroj EÚ, 9 796 032,06 EUR za zdroj spolufinancovania zo štátneho 

rozpočtu). Celkové čerpanie OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia k 31.12.2013 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 740 707 052,18 EUR. Z toho za zdroj EÚ sumu 630 831 652,42 EUR a za 

zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 109 875 399,76 EUR. Podiel celkového čerpania za 

zdroj EÚ na úrovni platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za OP Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia 67,02 %. 

 

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, voči EÚ moţné riziká 

 

K 31.12.2013 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ vo výške 574 803 821,86 EUR (po zohľadnení 

nezrovnalostí) v zmysle pravidiel N+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 a 2011 úroveň 100,00 %. Čerpanie 

na záväzku 2012 bolo na úrovni 50,43 %. 

 

V nadväznosti na zmenu nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 zo dňa 20.11.2013, ktorá sa týka uplatnenia 

pravidla N+3 na záväzky rokov 2011 a 2012 sa ťaţisko čerpania presúva na ďalšie roky, predovšetkým na 

rok 2015, do konca ktorého je potrebné na úrovni prijímateľov vyčerpať 366 497 756,13 EUR, čo 

predstavuje 38,94% z celkového záväzku 2007-2013  v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
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Podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovom záväzku 2007-2013 k  31.12.2013 bol na úrovni 61,06 %.  

 

e) Priebeţné ţiadosti o platbu predloţené Európskej komisii 

 

V roku 2013 predloţil certifikačný orgán 5 priebeţných ţiadostí o platbu za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia v celkovej výške ESF 93 347 787,88 EUR.  

 

V nadväznosti na opakované zistenia v. u. auditu EK č. A-Rep. 2012-1516, ktorý bol vykonaný ako follow 

up audit auditu č. A-Rep. 2010-1234, EK rozhodla dňa 13.08.2013 v súlade s článkom 92 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 čiastočne pozastaviť priebeţné platby z ESF. 

 

Čiastočné pozastavenie priebeţných platieb z ESF s výnimkou národných projektov aktívnej politiky 

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

projektov príspevku na sluţbu starostlivosti o dieťa a národných projektov zameraných na 

zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov, ktoré neboli postihnuté auditom EK a výdavky za 

tieto projekty môţu byť deklarované EK, pretrváva aj k 31.12.2013.  

  

V nadväznosti na v.u. skutočnosti nie je moţné deklarovať na EK výdavky za problémové projekty, pričom 

ich deklarovanie sa predpokladá po ukončení spätného overovania výdavkov deklarovaných na EK od 

01.09.2011 do 31.12.2012, prebiehajúceho v troch fázach (termín ukončenia I. fázy – overenie projektov TP 

bol stanovený do 31.07.2013, II. fázy – overenie postupov verejného obstarávania v rámci národných 

projektov do 30.09.2013 a poslednej III. fázy – overenie dopytovo-orientovaných projektov do 30.11.2013) 

a vyčíslení sumy nezrovnalostí, resp. uplatnenia korekcií. 

 

V dňoch 23.09. - 27.09.2013 EK vykonala audit č. A-Rep 2013-1664, ktorého cieľom bolo získanie 

uistenia, ţe spätné overenie RO (I. a II. fáza) bolo vykonané v súlade s poţiadavkami nariadení.  Záverečné 

stanovisko k funkčnosti riadiaceho a kontrolného systému a ku korekciám zo spätného overovania vydá EK 

aţ potom ako ukončí audit na spätné overenie v rámci III. fázy dopytovo-orientovaných projektov. EK 

poţaduje zároveň uistenie OA o funkčnosti opatrení prijatých RO.  

 

V návrhu správy z auditu č. A-Rep 2013-1664 na spätné overenie problémových výdavkov EK konštatuje, 

ţe preverenie projektov technickej pomoci a národných projektov (auditom EK bola overená len časť VO, 

konkrétne výdavky z uzatvorených zmlúv neboli predmetom auditu EK) zo strany riadiaceho orgánu bolo 

vykonané adekvátne. EK v návrhu správy z auditu EK č. A-Rep 2013-1664 akceptuje celkovú 

predpokladanú chybovosť vo výške 0,47 % vo väzbe na projekty technickej pomoci a nenavrhuje finančné 

korekcie. Zároveň EK skonštatovala, ţe preverenie výdavkov vynaloţených v období od 1. septembra 2011 

do 31. augusta 2012 na základe zmlúv z verejných obstarávaní pri národných projektoch, ktoré vykonal RO,  

bolo adekvátne a odporučila uplatniť opravy identifikované a predloţené audítorskému tímu. Návrh správy 

z auditu obsahuje aj odporúčania audítorov k individuálnym nesystémovým zisteniam.  

 

Audit preverenia dopytovo orientovaných projektov (audit EK č. A-Rep. 2013-1710) bol zo strany EK 

vykonaný v polovici decembra 2013 a návrh správy k 31.12.2013 nebol doručený.  

K 31.12.2013 sú na úrovni certifikačného orgánu schválené výdavky v sume 109 147 796 EUR, ktoré 

nateraz nie je moţné deklarovať na EK. 

V rámci poslednej predloţenej priebeţnej ţiadosti o platbu na EK č. 2711300705 za OP Zamestnanosť a 

sociálna inklúzia (zaslanej na EK dňa 20.12.2013) bola certifikačným orgánom uplatnená finančná korekcia 

za skrátené lehoty na vyţiadanie súťaţných podkladov vo výške 21 663,14 EUR (zdroj EÚ). 

 

Percentuálny podiel oprávnených výdavkov deklarovaných v ţiadostiach o platbu na EK k 31.12.2013 vo 

výške 466 651 727,84 EUR v zmysle pravidiel N+3 na záväzku 2008, 2009 a 2010 predstavuje 100,00 %, 

pričom čerpanie na záväzku 2011, ktorý je potrebné v zmysle splnenia pravidla N+3 vyčerpať do konca 

roka 2014, bol k 31.12.2013 na úrovni 98,05 %. 

Celkové oprávnené výdavky deklarované na EK k 31.12.2013 v  sume 466 651 727,84 EUR predstavujú  

49,58 % na záväzku 2007-2013.  Detailný prehľad o oprávnených výdavkoch deklarovaných na EK 

k 31.12.2013 je uvedený v prílohe č. 5. 
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Tabuľka č. 2.1/8: Kumulatívny prehľad deklarovaných výdavkov EK k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 5 podľa metodiky CKO) 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ESF) 

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) 770 455 530,00 Verejné zdroje 460 819 971,53 449 145 620,25 58,30 % 

Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie (ESF) 204 941 177,00 Verejné zdroje 42 992 632,68 42 582 292,04 20,78 % 

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

20 943 033,00 Verejné zdroje 10 292 187,82 10 118 588,31 48,31 % 

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

67 615 059,00 Verejné zdroje 26 675 631,02 25 993 117,51 38,44 % 

Prioritná os 5 – Technická pomoc (ESF) 43 458 824,00 Verejné zdroje 21 162 415,42 21 162 415,42 48,70 % 

Celkový súčet 1 107 413 623,00 - 561 942 838,47 549 002 033,53 49,58 % 

Zdroj: CO  

 

f) Platby prijaté z Európskej komisie 

 

V roku 2013 boli zo strany EK na mimorozpočtový účet CO pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

uhradené štyri priebeţné ţiadosti o platbu v celkovej výške 71 633 801,29 EUR.  

Detailné informácie o prijatých platbách z EK k 31.12.2013 sú uvedené v prílohe č. 3. 

 

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

predloţeným na EK 

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok 2013 zaslané na EK k 30.04.2013 za OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia predstavovali sumu 176 900 000,00 EUR. Aktualizované OOV na rok 

2013 k 13.09.2013 boli na EK zaslané vo výške 103 230 000,00 EUR za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia.  

Odhad očakávaných výdavkov k  30.04.2013 bol zaslaním 5 priebeţných ţiadostí o platbu v roku 2013 vo 

výške 93 347 787,88 EUR naplnený na 52,77 %. Vyhodnotenie odhadov očakávaných výdavkov voči 

prijatým prostriedkom z EK bolo prijatím 4 priebeţných platieb vo výške 71 633 801,29 EUR naplnené na 

40,49 %. 

Aktualizovaný odhad očakávaných výdavkov k 13.09.2013 bol zaslaním 5 priebeţných ţiadostí o platbu 

v roku 2013  vo výške 93 347 787,88 EUR naplnený na 90,43 %. Vyhodnotenie odhadov očakávaných 

výdavkov voči prijatým prostriedkom z EK bolo prijatím 4 priebeţných platieb vo výške 71 633 801,29 

EUR naplnené na 63,39 %.  

Odchýlka reálneho čerpania za rok 2013 od plánovaného čerpania (OOV k 13.09.2013) bola spôsobená 

najmä nedostatočným objemom oprávnených výdavkov predkladaných v SŢP, ktoré mohli byť zahrnuté do 

ţiadostí o platbu na EK, čiastočným pozastavením priebeţných platieb zo dňa 13.08.2013 v súlade 

s článkom 92 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, očisťovaním výdavkov schválených v SŢP a zaradených 

do ţiadostí o platbu na EK o finančnú korekciu za skrátené lehoty na vyţiadanie súťaţných podkladov.  

 

Tabuľka č. 2.1/9a (1): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia od 01.01.2013 do 31.12.2013 - zaslané ţiadosti o platbu na EK v roku 2013  

(Tabuľka č. 6 podľa metodiky CKO) 

OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 
roku 2013 v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK 

Odchýlka Odchýlka  
za rok 2013 v EUR 
(odoslané na EK) 

(OOV zaslané CO na EK 
k 30.04.2013) 

za rok 2013 
(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 176 900 000,00 x 93 347 787,88 x 83 552 212,12 x 52,77% x 

Zdroj: CO 
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Tabuľka č. 2.1/9a (2): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia od 01.01.2013 do 31.12.2013 - prijaté platby z EK v roku 2013 

OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 
roku 2013 v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK 

Odchýlka Odchýlka  
za rok 2013 v EUR 
(uhradené EK) 

(OOV zaslané CO na EK 
k 30.04.2013) 

za rok 2013 
(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 176 900 000,00 x 71 633 801,29 x 105 266 198,71 x 40,49% x 

Zdroj: CO 

 

Tabuľka č. 2.1/9b (1): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia od 01.01.2013 do 31.12.2013 - zaslané ţiadosti o platbu na EK v roku 2013 

OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 
roku 2013 v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK 

Odchýlka Odchýlka  
za rok 2013 v EUR 
(odoslané na EK) 

(OOV zaslané CO na EK 
k 13.09.2013) 

za rok 2013 
(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 103 230 000,00 x 93 347 787,88 x 9 882 212,12 x 90,43% x 

Zdroj: CO 

 

Tabuľka č. 2.1/9b (2): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia od 01.01.2013 do 31.12.2013 - prijaté platby z EK v roku 2013 

OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 
roku 2013 v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK 

Odchýlka Odchýlka  
za rok 2013 v EUR 
(uhradené EK) 

(OOV zaslané CO na EK 
k 13.09.2013) 

za rok 2013 
(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 103 230 000,00 x 71 633 801,29 x 31 596 198,71 x 69,39% x 

Zdroj: CO 

 

h) Certifikačné overovania 

 

Certifikačné overovanie (ďalej aj len CO) na SORO a PJ bolo vykonané v rámci 2 SŢP. Overovaná vzorka 

výdavkov predstavuje sumu 16 092,16 EUR, čo je 0,01 % z objemu predloţených SŢP a zároveň 0,71 % 

z objemu overovaných SŢP.  

 

Moţné neoprávnené výdavky boli identifikované pri oboch vykonaných certifikačných overovaniach vo 

výške 2 111,02 EUR, čo je 13,12 % z overovanej vzorky. Výdavky vo výške 359,86 EUR vyplývajúce z 

nesúladu vykazovania spoločnej pracovnej činnosti projektového a finančného manaţéra v pracovných 

výkazoch a vykazovania takej pracovnej činnosti finančným manaţérom, ktorú má vykonávať podľa 

ŢoNFP projektový manaţér a taktieţ týkajúce sa kancelárskych potrieb, sa potvrdili ako skutočne 

neoprávnené. Porušenie pravidiel a princípov VO s následkom finančnej opravy bolo identifikované 

v rámci 1 SŢP a týkalo sa porušenia princípu nediskriminácie, keďţe v jednom VO boli obstarávané 4 

rôznorodé sluţby a zároveň došlo k uzavretiu zmluvy so subjektom, ktorý nebol uchádzačom, nakoľko 

víťazným uchádzačom bola skupina dodávateľov a zmluva bola uzavretá len s jedným členom z tejto 

skupiny. SORO v rámci prijatých opatrení vykonal opätovnú administratívnu kontrolu VO, na základe 

ktorej potvrdil zistenie CO a uplatnil finančnú opravu 5 % z hodnoty zákazky. 

Nezrovnalosti neboli v rámci predloţených SŢP z úrovne CO identifikované, nebola vypracovaná ţiadna 

správa o zistenej nezrovnalosti. V priebehu roka 2013 neboli z úrovne CO zaslané  podnety na výkon 

kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie, ani na výkon vládneho auditu.   

(Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach súhrnných ţiadostí o platbu sú v súlade 

s Metodickým pokynom č. 9, aktualizácia 5 uvedené v časti 2.3 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli 

a opatrenia prijaté na ich odstránenie.) 
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i) Nezrovnalosti 

 

V období od 1.1.2013 do 31.12.2013 boli certifikačnému orgánu oznámené: 

 

1. Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ: 

V roku 2013 bolo certifikačnému orgánu oznámených 576 nezrovnalostí v celkovej výške 2 380 290,26 

EUR, z toho 556 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa článku 13 nariadenia EK  

č. 1828/2006/ES a 20 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa článku 16 nariadenia EK  

č. 1828/2006/ES. 

 

2. Systémové nezrovnalosti/nezrovnalosti k programovej štruktúre: 

V roku 2013 boli certifikačnému orgánu oznámené 2 systémové nezrovnalosti s finančným dopadom  

na rozpočet EÚ v celkovej výške 25 486,04 EUR. Systémové nezrovnalosti zodpovedajú odsúhlasenej 

finančnej oprave 10 % a 5 % za problém skracovania lehôt na vyţiadanie súťaţných podkladov v procese 

verejného obstarávania. 

 

    Tabuľka č. 2.1/10: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovní opatrení OP ZaSI v roku 2013 

(Tabuľka č. 7 podľa metodiky CKO) 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s 
finančným dopadom 
počet 

Nezrovnalosti s finančným dopadom (v EUR) 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

1.1 473 1 771 647,29 1 505 967,01 

1.2 41 173 580,48 112 336,29 

2.1 8 5 393,44 4 565,03 

2.2 9 172 075,05 144 982,60 

2.3 5 2 760,80 2 346,68 

3.1 4 38 844,59 33 017,91 

3.2 3 2 197,14 1 842,62 

3.3 3 9 684,62 8 231,90 

4.1 27 199 292,02 166 291,39 

5.1 3 4 814,83 4 092,59 

Individuálne nezrovnalosti spolu: 576 2 380 290,26 1 983 674,02 

2.1 1 22 000,29 18 700,25 

3.2 1 3 485,75 2 962,89 

Systémové nezrovnalosti spolu: 2 25 486,04 21 663,14 

Zdroj: CO 

 

j) Finančné opravy 

 

Údaje k finančným opravám po spracovaní ročného výkazu nezrovnalostí a vratiek za rok 2013 uvádza 

tabuľka 2.1/11.  
 

Tabuľka č. 2.1/11: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 2013 za OP ZaSI 

(Tabuľka č. 8 podľa metodiky CKO) 

Prioritná os 

Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze 
výdavkov v roku 2013 (v EUR) 

Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) 
vo výkaze výdavkov v roku 2013 (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 0,00 0,00 362 513,90 423 394,02 111,21 130,85 

2 18 700,25 22 000,29 25 085,19 29 922,26 4,15 4,88 

3 2 962,89 3 485,75 11 303,11 13 359,23 24,72 29,08 

4 0,00 0,00 13 209,93 15 541,16 2,73 3,21 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 16,81 

Spolu 21 663,14 25 486,04 412 112,13 482 216,67 157,10 184,83 
Zdroj: CO, 2014 

 

k) Popis vyuţitia vrátenej alebo znovu pouţitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98 ods. 2 

Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 

 

Z hľadiska výšky vrátenej sumy najčastejším dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov bolo vrátenie 

nezúčtovanej zálohovej platby, v súvislosti s ktorými bolo v systéme ITMS k 31.12.2013 evidovaných 711 

oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v stave „uhradené“ vo výške (EU a ŠR) 13 296 115,78 EUR. 
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Druhým najčastejším dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov bolo vrátenie zistenej nezrovnalosti, pri 

ktorých bolo v systéme ITMS k 31.12.2013 evidovaných 1365 oznámení o vysporiadaní finančných 

vzťahov v stave „uhradené“ vo výške (EU a ŠR) 11 035 080,40 EUR. Vo vzťahu k celkovej sume vrátených 

prostriedkov, vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby tvorilo podiel 53,1 % a zistené nezrovnalosti 44,1 %. 

Vo vzťahu k celkovému objemu ŢoP schválených CO k 31.12.2013, vysporiadané nezrovnalosti 

predstavovali výšku 3,6 %. 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 a vyzvaniach.  

 

l) Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO, SORO v roku 2013 

 

V roku 2013 vykonal riadiaci orgán vlastnými kapacitami 300 kontrol na mieste. Zoznam vykonaných 

kontrol je uvedený v Prílohe č. 6. V zozname nie sú zahrnuté kontroly vykonávané v spolupráci so SORO, 

ani kontroly vykonané v súvislosti so Spätným overovaním, aby sa zabránilo duplicitnej evidencii, keďţe 

ich eviduje SIA resp. FSR.  

Celková overená suma za RO je 2 253 712 EUR, pričom suma zistených nezrovnalostí bola 10 450 EUR. 

 

Zistené nedostatky:  

1. Chýbajúce dokumenty, preukazujúc oprávnenosť činnosti a cieľovej skupiny :  

 

- chýbajúce kópie zmluvy o beţnom účte prijímateľa, ţiadosti o poukazovanie mzdy na osobný účet 

zamestnancov, Rozhodnutie o vyradení z evidencie UoZ, chýbajúce zmluvy o prenájme nebytových 

priestorov, resp. kópie listu vlastníctva, doklad o vzdelaní, čestné vyhlásenia a podnikateľský zámer,  

doklad o priznaní postavenia chránenej dielne; 

- chýbajúce povinné prílohy k ţiadosti - ţivnostenský list, výpis zo OR poskytovateľa sluţby 

starostlivosti o dieťa, chýbajúce potvrdenie o IČO a stanovy zdruţenia; 

- nesprávne vyplnené štatistické výkazy, vo formulároch bolo omylom uvedené ţe sa jedná o 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie; 

- chýbali doklady o vlastníctve tokov resp. dohoda/súhlas správcu toku, na ktorom bol vykonávané 

protipovodňové opatrenia 

 

2. Nedostatky pri propagácii pomoci poskytnutej z prostriedkov EÚ:   

 

- UPSVR nevedel dokázať, ţe poskytol KU propagačný materiál, priestory u prijímateľov pomoci neboli 

označené v súlade s manuálom pre publicitu; 

- úrady PSVR neboli dostatočne zásobené propagačným materiálom, ktorý malo zabezpečiť Ústredie 

PSVR. 

 

3. Nedostatočne preukázané výdavky 

 

- nedostatočne preukázané zverejnenie dvoch tlačových správ, chýbajúce preberacie protokoly za plagáty, 

aplikačný systém MS Office nakúpený v rozpore s rozpočtom, nesúlad výplatných pások s pracovnými 

listami; 

- neúplné prezenčné listiny, priebeţná správa č. 5 neuvádza údaje o projektoch, malo byť vykonané 

dvojdňové školenie, v skutočnosti bolo len jednodňové školenie pre 156 zamestnancov na dvoch 

miestach; 

- neoprávnené personálne výdavky vykázané činnosti nad rámec dohody. 

 

4. Iné nedostatky 

 

- posledná splátka príspevku vyplatená pred doručením Správy o kvalifikovanom prínose; 

- neoprávnené výdavky na školenie cieľovej skupiny; 

- nedodrţanie lehoty určenej na poukázanie príspevku; nesprávne poukázaná výška príspevku; 

- KU si nesplnil oznamovaciu povinnosť zaslať na MF SR v zmysle §22 zákona č. 231/1999  oznámenie 

o prijatí pomoci de minimis po uplynutí štvrť roku; 

-  neoprávnené výdavky na stravu cieľovej skupiny.  
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Nápravné opatrenia :  

- nezrovnalosti sú riešené postupom stanoveným v platnom Internom manuáli procedúr;  

- nedostatky administratívneho charakteru, chýbajúce doklady a pod. riešia prijímatelia, resp. príslušné 

úrady práce prijatím opatrení , o splnení ktorých informujú RO.   

 

m) Informácie o dodrţiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŢoP 

 

FSR 

Fondu sociálneho rozvoja sa podarilo v roku 2013 vo väčšine prípadov dodrţať lehoty pri spracovaní 

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 finančné 

vzťahy na základe ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov; ak FSR zabezpečuje posúdenie 

predloţených analýz, štúdií a pod. ktoré si vyţaduje dodatočný časový priestor atď.). V roku 2013 FSR 

spracoval a postúpil na platobnú jednotku 557 ţiadostí o platbu v hodnote oprávnených výdavkov 

4 161 148,81 EUR. Na FSR bolo doručených 584 ţiadostí o platbu. FSR prekročil lehotu spracovania 

v prípade pribliţne 27 % z celkového počtu spracovaných ţiadostí o platbu. V roku 2013 bola priemerná 

dĺţka spracovania ţiadosti o platbu typu zúčtovanie zálohovej platby, priebeţná a záverečná platba pribliţne 

39 dní a v prípade typu zálohová platba 25 dní.  

 

Hlavné príčiny nedodrţiavania časových limitov na spracovanie ţiadostí o platbu sú nasledovné: 

 

Prijímatelia si v rámci predloţených ţiadostí o platbu na FSR nárokovali výdavky za vypracovanie 

dokumentov (analýzy, štúdie, stratégie, expertízy, plány a iné obdobné dokumenty vypracované v rámci 

projektov OP ZaSI), pri ktorých bolo nevyhnutné overiť ich oprávnenosť nielen v procese administratívnej 

kontroly ţiadostí o platbu ale aj v zmysle „Pokynu generálneho riaditeľa sekcie riadenia ESF č. p. 1/2012“, 

ktorý stanovil maximálnu výšku primeranosti jednotlivých výdavkov. RO pre OP ZaSI zriadil v marci 2011 

„Komisiu pre posudzovanie dokumentov vypracovaných v rámci projektov OP ZaSI“ ako svoj poradný 

orgán, úlohou ktorého je práve maximalizovať efektívne, hospodárne a účelné vynakladanie finančných 

prostriedkov. V prvom polroku roku 2013 FSR na základe vyţiadania zaslal na RO zoznam s podrobnými 

informáciami o Prijímateľoch a dokumentoch vypracovaných v rámci projektov OP ZaSI, pri ktorých suma 

nárokovaná Prijímateľmi v rámci ţiadosti o platbu presahovala 10.000 EUR bez DPH.  

Ďalšou príčinou nedodrţiavania časových limitov na spracovanie ţiadostí o platbu je často proces verejného 

obstarávania, ktorý je veľmi náročný, často aj veľmi zdĺhavý.  

V roku 2013 zákon o verejnom obstarávaní podstúpil najzásadnejšiu zmenu od svojho prijatia v roku 2006 

v podobe tzv. „Malej  a Veľkej“ novely (zák.č. 28/2013 Z.z. a zák. č. 95/2013 Z.z.). Prijatými novelami sa 

zvýšila administratívna záťaţ pri verejnom obstarávaní tovarov, sluţieb a stavebných prác, vytvorili sa 

rozporné stanoviská, ako napr. stanovisko pri otváraní ponúk pri pouţití elektronickej aukcie pri zadávaní 

podlimitných zákaziek bez vyuţitia elektronického trhoviska. Uvedená situácia spôsobila časové 

oneskorenia sa spracúvaním ŢoP z dôvodu overovania VO. 

 

Pri záverečných ţiadostiach o platbu sa na predlţovaní doby ich spracovania podpísala skutočnosť, ţe môţu 

byť postúpené na PJ aţ po vysporiadaní finančných vzťahov.  

 

SIA  

V súlade s monitorovacou správou v rámci projektov Technickej pomoci, ktorá mapuje rok 2013, bol počet 

administratívnych kontrol ŢoP (zahrnujúc aj viacnásobné kontroly ŢoP – pri výzve na doplnenie)  1485. 

Počet nespracovaných ŢoP v roku 2013 nadväzoval spravidla na riešenie nezrovnalostí, vrátenie finančných 

prostriedkov z nezúčtovaných zálohových platieb, riešenie splátkových kalendárov, odkladov termínov 

splatenia pohľadávok, overenie oprávnenosti cieľových skupín, či iných podmienok definovaných vo 

výzvach či schválených ŢoNFP. 

 

Počas sledovaného obdobia dochádzalo k prekračovaniu lehôt stanovených  Systémom finančného riadenia 

ŠF a KF. SIA prekročila lehotu spracovania v prípade pribliţne 62% z celkového počtu spracovaných 

ţiadostí o platbu. V roku 2013 bola priemerná dĺţka spracovania ţiadosti o platbu typu zúčtovanie 

zálohovej platby, priebeţná a záverečná platba pribliţne 100 dní a v prípade typu zálohová platba 16 dní. 
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Hlavné príčiny sú nasledovné: 

- predĺţenie lehoty posudzovania výdavkov za analýzy, stratégie, štúdie predkladané zo strany 

prijímateľov v súvislosti so zriadením Komisie pre posudzovanie dokumentov vypracovaných v rámci 

OP ZaSI, ktoré si vyţadujú dlhší čas na preverenie opodstatnenosti a primeranosti s cieľom zachovať 

princíp hospodárnosti a efektívnosti výdavku; 

- existujúce nezrovnalosti na projektoch a zdĺhavý proces vysporiadania finančných vzťahov zo strany 

prijímateľov; 

- časté zmeny v legislatíve VO, ktoré ovplyvňujú výkon a kontrolu postupov VO v rámci dodaných 

tovarov a sluţieb nevyhnutných pre realizáciu projektov, rovnako tak nevytvorený dostatočný časový 

priestor pre výkon VO zo strany prijímateľov vo vzťahu harmonogramu projektu; 

- pracovná vyťaţenosť projektových manaţérov vo vzťahu k výkonu spätného overovania v nadväznosti 

na audit EK. 

 

Prijaté nápravné opatrenia 

SIA pokračovala v nastavenom systéme kontroly ŢoP cez akčný plán z roku 2012. Zároveň sa v apríli 2013 

uskutočnila organizačná zmena, ktorou sa zjednotili procesy v implementácii projektov. Prvou etapou 

v roku 2012 sa kontrola projektu (finančné riadenie a monitorovanie) nastavila na činnosť jedného 

projektového manaţéra, v druhej etape organizačnej zmeny v roku 2013 sa pri administratívnej kontrole 

ŢoP zjednotili procesy pod jeden odbor implementácie. Išlo o proces  implementácie projektov v oblasti 

projektového a finančného riadenia, o prípravu jednotných podkladov v uvedených oblastiach, proces 

kontroly výstupov vedúcimi jednotlivých oddelení v rámci odboru implementácie,  proces  informovanosti a 

proces hodnotenia zamestnancov odboru implementácie a pod.  

 

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 (suma nad 10 000,- EUR), 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, príp. externých 

expertov 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. ITMS systém síce 

sleduje lehoty od zaregistrovania ŢoP aţ po schválenie, avšak nezohľadňuje prerušenie lehôt (v tomto 

programovom období uţ sa nepredpokladá takáto úprava systému). Pre manaţéra preto sledovanie lehôt 



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

38 

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 

2013 pritom bolo na RO vykonaných 567 administratívnych kontrol ţiadostí o platbu v celkovom objeme 

116 mil. EUR (bez zálohových platieb), z toho podiel meškajúcich platieb predstavoval 13,4%. 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). 

 

 

2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu 

 

Z údajov UPSVR za rok 2013 (Interný materiál „Situácia na trhu práce v roku 2013“)  

 

Z regionálneho hľadiska najvyššia úroveň priemernej miery evidovanej nezamestnanosti (MEN) za rok 

2013 bola zaznamenaná v Prešovskom samosprávnom kraji (20,04 %), na poslednej priečke vymenil 

Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý najvyššiu priemernú hodnotu dosahoval od r. 2005. Najniţšia, uţ 

tradične, bola dosiahnutá v Bratislavskom samosprávnom kraji (6,20 %). Úroveň celoslovenského priemeru 

MEN (14,11 %) bola okrem Prešovského samosprávneho kraja prekročená v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji s ročným priemerom 19,20 % a v Košickom samosprávnom kraji s ročným priemerom 

18,29 %. 

 

Všetky samosprávne kraje s výnimkou Banskobystrického (pokles o 0,40 p.b.) a Košického (pokles o 0,55 

p.b.) zaznamenali medziročný nárast priemernej MEN. Najvyšší nárast MEN bol zaznamenaný 

v Trenčianskom samosprávnom kraji (o 0,98 p.b.).  

 

Najvyšší priemerný počet UoZ v roku 2013 (86 043 osôb) bol zaznamenaný v prešovskom kraji. Najvyšší 

medziročný nárast UoZ bol zaznamenaný v Ţilinskom samosprávnom kraji ( o 2 142 osôb t.j. o 4,96 %). 

Pokles UoZ bol dosiahnutý len v Košickom samosprávnom kraji (o 1 073 osôb o 1,42 %). Vývoj 

priemerných stavov UoZ a priemernej MEN v krajoch ilustrujú nasledovné tabuľky č. 1 a 2 a grafy č. 7 a 8. 

 

Tab. č. 2.1/11a Priemerná MEN v krajoch 2013, 2012 
    Priemerná MEN 2012 Priemerná MEN 2013 Rozdiel 

Bratislavský samosprávny kraj BA 5,37  6,20 0,83  

Trnavský samosprávny kraj TT 8,83  9,62 0,79  

Trenčiansky samosprávny kraj TN 10,02  11,00 0,98  

Nitriansky samosprávny kraj NT 13,09  13,65 0,56  

Ţilinský samosprávny kraj ZA 11,92  12,71 0,79  

Banskobystrický samosprávny kraj BB 19,60  19,20 -0,40  

Prešovský samosprávny kraj PO 19,51  20,04 0,53  

Košický samosprávny kraj KE 18,84  18,29 -0,55  

Slovensko SR 13,59  14,11 0,52  

 

Tab. č. 2.1/11b Priemerný počet UoZ v krajoch 2013, 2012 

    
Priem stav UoZ 
2012 

Priem stav UoZ 
2013 

Rozdiel 
(osoby) 

Rozdiel (v 
%) 

Bratislavský samosprávny kraj BA 19 992 21 949 1 957 9,79 

Trnavský samosprávny kraj TT 29 104 30 232 1 128 3,87 

Trenčiansky samosprávny kraj TN 33 476 35 518 2 042 6,10 

Nitriansky samosprávny kraj NT 51 435 51 946 511 0,99 

Ţilinský samosprávny kraj ZA 43 220 45 362 2 142 4,96 

Banskobystrický samosprávny kraj BB 68 740 69 371 632 0,92 

Prešovský samosprávny kraj PO 84 265 86 043 1 778 2,11 

Košický samosprávny kraj KE 75 658 74 586 -1 073  -1,42  

Slovensko SR 405 889 415 006 9 117 2,25 

 

K vyrovnávaniu regionálnych rozdielov prispieva multicieľový OP ZaSI pokrývaním dvoch cieľov 

kohéznej politiky a to: 
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- cieľa Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja) s alokáciou cca 923 

mil. Eur; 

- cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského samosprávneho kraja) 

s alokáciou viac ako 17 mil. Eur. 

 

Tabuľka č. 2.1/12: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31.12. 2013  

(Tabuľka č. 9 podľa metodiky CKO) 

Prioritná os Región NUTS III - II 
Počet 
prijatých ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov (bez 
mimoriadne 
ukončených) 

Počet riadne 
ukončených 
projektov   

Prioritná os 1 Bratislavský 2 0 0 

Trnavský 100 37 21 

Trenčiansky 163 58 32 

Nitriansky 144 48 37 

Ţilinský 155 54 42 

Banskobystrický 307 72 50 

Prešovský 357 103 66 

Košický 296 61 44 

NUTS 2 Slovensko 160 76 37 

Spolu 1 684 509 329 

Prioritná os 2 Bratislavský 0 0 0 

Trnavský 80 21 13 

Trenčiansky 47 14 8 

Nitriansky 177 55 35 

Ţilinský 71 13 10 

Banskobystrický 420 121 97 

Prešovský 635 230 192 

Košický 332 90 66 

NUTS 2 Slovensko 111 26 8 

Spolu 1 873 570 429 

Prioritná os 3 Bratislavský 177 70 40 

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 177 70 40* 

Prioritná os 4 Bratislavský 1 0 0 

Trnavský 40 8 5 

Trenčiansky 46 9 2 

Nitriansky 46 9 4 

Ţilinský 56 14 8 

Banskobystrický 91 22 13 

Prešovský 85 19 8 

Košický 62 22 9 

NUTS 2 Slovensko 191 50 24 

Spolu 618 153 73 

Prioritná os 5 NUTS 2 Slovensko 38 34 26 

Spolu 38 34 26 

Celkom 4 390 1 336 897 
Zdroj:  ITMS  *26 bez projektov TP 
Pozn. projekt 27110230593/Košice už nie je započítaný do zazmluvnených, má vytvoreného následníka, je v stave realizácie pre finančné vyrovnanie 
 

Medzi projekty NUTS 2 sú zaradené národné, nadregionálne projekty a projekty technickej asistencie 

v prioritnej osi č. 5. Grafické zobrazenie je v Prílohe č. 11.  

 

Pri porovnaní regiónov najviac predloţených, zazmluvnených aj riadne ukončených projektov bolo 

k 31.12.2013 v Prešovskom samosprávnom kraji (1077/352/266) a Banskobystrickom samosprávnom kraji 

(818/215/160). V rámci cieľa Konvergencia najniţšie čísla patria Trnavskému samosprávnemu kraju 

(220/66/39). Ak nepočítame Bratislavu, tak má ale zároveň uvedený kraj aj najniţšiu mieru evidovanej 

nezamestnanosti (9,62%), čo je 30 232 evidovaných nezamestnaných. 
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Tabuľka č. 2.1/13: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2013 

(Tabuľka č. 10 podľa metodiky CKO) 

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 
 zazmluvn

enia 
v rámci 

prioritnej 
osi 

% 
z alokáci

e na 
región 

EUR % z 
čerpania 
v rámci 

prioritnej 
osi 

% 
z alokácie 
na región 

A B C D E=D/∑prior
itná os 

F=D/C G H=G/∑pri
oritná os 

I=G/C 

Prioritná os 1 Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 62 370 235,33 8 323 441,94 1,47% 13,35% 4 119 947,41 0,73% 6,61% 

Trenčiansky 62 370 235,33 11 749 648,38 2,07% 18,84% 6 990 336,76 1,23% 11,21% 

Nitriansky 62 370 235,33 11 636 664,40 2,05% 18,66% 6 315 189,62 1,11% 10,13% 

Ţilinský 116 944 123,31 9 907 675,30 1,75% 8,47% 6 007 283,22 1,06% 5,14% 

Banskobystrický 116 944 123,31 26 328 324,54 4,64% 22,51% 9 827 775,84 1,73% 8,40% 

Prešovský 116 944 123,69 26 003 292,38 4,58% 22,24% 12 283 350,62 2,16% 10,50% 

Košický 116 944 123,69 17 186 787,13 3,03% 14,70% 7 272 764,29 1,28% 6,22% 

Spolu 654 887 200,00 111 135 834,07 19,59% 16,97% 52 816 647,76 9,31% 8,06% 

Prioritná os 2 Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 16 590 483,06 2 052 831,73 1,09% 12,37% 1 153 372,23 0,61% 6,95% 

Trenčiansky 16 590 483,06 2 435 728,77 1,30% 14,68% 897 564,92 0,48% 5,41% 

Nitriansky 16 590 483,06 5 201 934,62 2,77% 31,35% 2 651 878,60 1,41% 15,98% 

Ţilinský 31 107 137,66 840 706,84 0,45% 2,70% 572 475,92 0,30% 1,84% 

Banskobystrický 31 107 137,66 8 726 017,18 4,65% 28,05% 5 679 722,47 3,02% 18,26% 

Prešovský 31 107 137,76 19 909 882,03 10,60% 64,00% 12 466 858,87 6,64% 40,08% 

Košický 31 107 137,76 9 192 637,51 4,89% 29,55% 5 551 078,23 2,96% 17,85% 

Spolu 174 200 000,00 48 359 738,68 27,76% 27,76% 28 972 951,24 15,43% 16,63% 

Prioritná os 3 Bratislavský 17 801 578,00 18 951 936,68 106,46% 106,46% 11 520 052,94 64,71% 64,71% 

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 18 951 936,68 106,46% 106,46% 11 520 052,94 64,71% 64,71% 

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% 777 430,03 0,95% 14,20% 

Trenčiansky 5 473 602,26 1 231 589,60 1,51% 22,50% 569 590,84 0,70% 10,41% 

Nitriansky 5 473 602,26 1 365 758,50 1,67% 24,95% 874 780,64 1,07% 15,98% 

Ţilinský 10 262 998,28 2 678 962,61 3,28% 26,10% 1 706 996,49 2,09% 16,63% 

Banskobystrický 10 262 998,28 3 714 682,75 4,54% 36,19% 2 648 156,69 3,24% 25,80% 

Prešovský 10 262 998,32 3 155 723,05 3,86% 30,75% 1 745 815,05 2,14% 17,01% 

Košický 10 262 998,32 3 379 974,53 4,14% 32,93% 2 202 047,06 2,69% 21,46% 

Spolu 57 472 800,00 16 754 432,71 20,50% 29,15% 10 524 816,80 12,88% 18,31% 

Prioritná os 5 Spolu 36 940 000,00 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Celkom 941 301 578,00 195 201 942,14 20,74% 20,74% 103 834 468,74 11,03% 11,03% 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Grafické zobrazenie zazmluvnených a čerpaných prostriedkov uvádza Príloha č. 11. 

 

K 31.12.2013 bolo najviac finančných prostriedkov zazmluvnených v rámci Prešovského samosprávneho 

kraja (49 068 897,46 EUR), Banskobystrického samosprávneho kraja (38 769 024,47 EUR) a Košického 

samosprávneho kraja (29 759 399,17 EUR). Najmenej finančných prostriedkov bolo zazmluvnených 

v rámci Trnavského samosprávneho kraja (11 604 015,34 EUR). Zrejme v dôsledku mimoriadneho 

ukončenia 58 projektov sa zazmluvnenosť v Košickom (-65 821,36 EUR), Ţilinskom (-51 319,90 EUR) 

a Trnavskom samosprávnom kraji (-1 037,95 EUR) medziročne zníţila. 

  

V rámci čerpania bola k 31.12.2013 najvyššia výška čerpaných finančných prostriedkov dosiahnutá v rámci 

Prešovského samosprávneho kraja (26 496 024,54 EUR), Banskobystrického samosprávneho kraja 

(18 155 655 EUR), Košického samosprávneho kraja (15 025 889,58 EUR). Najniţšie čerpanie bolo 

dosiahnuté v rámci trnavského kraja (6 050 749,67 EUR). 
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Ročné čerpanie bolo najvyššie v Prešovskom (2 573 507,68 EUR) a Košickom (1 689 156,68 EUR), 

najniţšie v Ţilinskom samosprávnom kraji (118 219,30 EUR). Z tohto pohľadu je zaujímavé porovnanie 

s dátami zo začiatku tohto bodu, podľa ktorých v roku 2013 zároveň najvyšší medziročný nárast UoZ bol 

zaznamenaný v Ţilinskom samosprávnom kraji (o 2 142 osôb t.j. o 4,96 %). Pokles UoZ bol dosiahnutý len 

v Košickom samosprávnom kraji (o 1 073 osôb o 1,42 %). Priamy súvis dát by samozrejme vyţadoval 

podrobnejšiu analýzu.  

 

Tabuľka č. 2.1/14: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 

12. 2013 (v tabuľke sú uvedené projekty, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých regiónoch NUTS II 

Slovensko) (Tabuľka č. 11 podľa metodiky CKO) 
Prioritná os Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF 

 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 1 614 736 403,53 93,87% 414 192 839,60 63,25% 

Prioritná os 2 161 361 228,17 92,63% 21 578 785,44 12,39% 

Prioritná os 3 N/A N/A N/A N/A 

Prioritná os 4 47 483 119,82 82,62% 19 593 262,67 34,09% 

Prioritná os 5 37 425 061,34 101,31% 27 154 322,16 73,51% 

Spolu 861 005 812,86 91,47% 482 519 209,87 51,26% 
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 so Stratégiou auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci 

a Ročným plánom vládnych auditov medzinárodných finančných zdrojov na rok 2013 orgán auditu 

zabezpečil výkon auditov operácií v roku 2013. 

 

Vládny audit A482  bol vykonaný ako doplnková vzorka v období december 2012 – marec 2013 s cieľom 

získania uistenia o oprávnenosti výdavkov na doplnkovej vzorke operácií v rámci Operačného programu OP 

ZaSI podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. V rámci tohto vládneho auditu neboli 

identifikované ţiadne nedostatky. 

 

Vládny audit A506  bol vykonaný v období február – december 2013 podľa plánu na rok 2013 externou 

audítorskou spoločnosťou KPMG, Slovensko, s.r.o. a spolupracujúcimi orgánmi (SFK BA), ktorého 

hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia na úrovni RO a na úrovni vybraných prijímateľov (UPSVAR SR, CV 

MPSVR SR, Finančné riaditeľstvo SR, Slovenské národné múzeum Bratislava). 



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

42 

 

Auditom bolo overených 4 480 945,44 EUR. Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 2 626 

EUR. 

 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom)v celkovej výške 136,99 EUR 

-  neoprávnenosť výdavkov podľa § 31 ods. 1 písm. b) z dôvodu nárokovania si vyššieho počtu 

osobohodín ako bolo uvedené na prezenčných listinách vo výške 57,19 EUR. 

- nesplnenie podmienok na udelenie príspevku na aktivačnú činnosť v zmysle zákona o sluţbách 

zamestnanosti, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy vo výške 25,20 EUR; 

- nesplnenie podmienok na udelenie príspevku na činnosť pracovného asistenta v zmysle zákona o 

sluţbách zamestnanosti, kedy bol pracovnému asistentovi vyplatený vyšší príspevok. Vzhľadom na vyššie 

uvedené AS konštatuje, ţe v rámci overovanej ŢoÚP došlo k porušeniu finančnej disciplíny zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 54,60 EUR. 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) týkajúce sa nedodrţania pravidiel VO v celkovej výške 

2 489,01 EUR: 

- Pouţitie nesprávneho postupu pri zadávaní zákazky na poskytnutie sluţieb. Verejný obstarávateľ 

obstarával zákazku postupom zadávania podprahovej zákazky podľa Zákona o VO. Podľa vyjadrenia AS 

dodanie IT riešenia web portálu a technická podpora prevádzky nebola doplnkovou sluţbou k sluţbám 

špeciálneho resp. elektronického vzdelávania, a teda overovaná zákazka nemala byť povaţovaná za zákazku 

na dodanie sluţieb podľa prílohy č. 3 Zákona o VO. Verejný obstarávateľ tak porušil ustanovenie § 25 ods. 

1 zákona o VO. Následkom toho došlo k nedodrţaniu postupov zverejňovania, čomu v zmysle usmernenia 

COCOF 07/0037/03-SK, príloha časť 1 bod 2 zodpovedá korekcia vo výške 25 % z hodnoty príslušnej 

zákazky. AS vyčíslila neoprávnené výdavky na overovanej ŢoP vo výške 2 489,01 EUR. 

Nesystémové nedostatky (s nefinančným dopadom) 

- nedôsledný výkon predbeţnej finančnej kontroly; 

- nesplnenie podmienok na udelenie príspevku na aktivačnú činnosť v zmysle zákona o sluţbách 

zamestnanosti; 

- nedodrţanie termínu pre predkladanie monitorovacej správy v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP; 

- nezabezpečenie dostatočnej funkčnosti zavedeného ISSZ (Informačný systém sluţieb zamestnanosti) 

vzhľadom na potreby monitorovania implementácie opatrení aktívnej politiky trhu práce; 

- nepreukázanie stanovenia výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky zo strany verejného obstarávateľa; 

-     rozdielna suma vyplatených príspevkov a vratiek v účtovníctve a v systéme aktívnej politiky trhu práce. 

 

Vládny audit A522 bol vykonaný v období február – december 2013 podľa plánu na rok 2013, pričom 

auditované obdobie bolo od 01.01.2007 do 31.12.2012. Vládny  audit vykonala sekcia auditu a kontroly MF 

SR (orgán auditu), na základe poverenia ministra financií č. MF009522/2013-1423 zo dňa 07.02.2013, v 

spolupráci s prizvanými osobami resp. orgánmi – v zmysle zákona 502/2001 o finančnej kontrole 

a vnútornom audite (SFK KE, SFK BA a SFK ZV). Jeho hlavným cieľom bolo získanie uistenia o 

oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia na úrovni 

RO, PJ, SORO-FSR a SORO-SIA, na úrovni vybraných prijímateľov. 

Auditom bolo overených 1 399 472,44 EUR. Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 

218 891,91 EUR. 

 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) v celkovej výške 414, 16 EUR. 

-  AS bolo zistené, ţe AO v ŢoP uplatnila vyššie výdavky na refundáciu oprávnených výdavkov ako v 

skutočnosti boli vyplatené pre 10 účastníkov kurzu vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (35,2 

%), v celkovej sume 132,01 EUR.  

-  AS overením pracovných výkazov a ich porovnaním s prezenčnými listinami, ktoré boli Prijímateľom 

predloţené na základe overenia plnenia indikátorov zistila, ţe zamestnanci si v pracovných výkazoch v 

niektorých dňoch vykazovali jednotlivé činnosti v dobe, keď sa zúčastnili iného. Audítorská skupina 

počet prekrývajúcich sa hodín aktivít projektu  v sume 240,66 neuznáva za oprávnené výdavky. 

-  Overením predloţeného pracovného výkazu bolo zistené, ţe súhrnne vykázaný počet odpracovaných 

hodín bol v kaţdom dni 5 hodín, ale podľa vykázaného času odpracovania mal byť správne vykázaný 

počet odpracovaných hodín v uvedených dňoch len 4 hodiny. AS rozdiel medzi vykázaným počtom 

odpracovaných hodín a skutočným počtom odpracovaných hodín celkom v sume 41,49 EUR neuznáva 
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za oprávnené výdavky. 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) týkajúce sa nedodrţania pravidiel VO v celkovej výške 

73 121,15  EUR.: 

-  Verejný obstarávateľ zahrnul do predmetu zákazky kurzy rôzneho typu vrátane úzko špecializovaných a 

zároveň neumoţnil rozdelenie zákazky na niekoľko zmlúv, nakoľko v zmysle výzvy na predkladanie 

ponúk, bod 3. „Uchádzač predloţí ponuku na celý predmet zákazky“. Keďţe verejný obstarávateľ 

neumoţnil výber dodávateľa na jednotlivé časti/súčasti školení, potenciálny dodávateľ musel splniť 

všetky kritériá na zadanie zákazky. Súťaţné podklady si vyzdvihlo 5 uchádzačov, ponuku však predloţil 

iba 1 uchádzač, ktorý sa stal víťazom VO. Porušením zásady rovnakého zaobchádzania prišlo k 

porušeniu povinností verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu audítorská 

skupina uplatňuje v zmysle Usmernenia COCOF 07/0037/03-SK tabuľky 2, bodu 23 a 24 finančnú 

opravu 10% z hodnoty výdavkov verejného obstarávania deklarovaných EK v overovanej ŢoP v sume 

14 680,00 EUR. 

-  Prijímateľ zahrnul do predmetu zákazky kurzy rôzneho typu vrátane úzko špecializovaných kurzov a 

zároveň neumoţnil rozdelenie zákazky na niekoľko zmlúv. Keďţe Prijímateľ neumoţnil výber 

dodávateľa na jednotlivé časti/súčasti školení, potenciálny dodávateľ musel splniť všetky kritériá na 

zadanie zákazky. Auditom bolo zistené aj to, ţe v súťaţných podkladoch sa pri školení pre uţívateľov 

ekonomického a účtovného systému nenachádza typ pouţívaného systému a teda popis zákazky je 

nedostatočný. Porušením zásady rovnakého zaobchádzania, došlo k porušeniu povinností Prijímateľa 

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu audítorská skupina uplatňuje v zmysle Usmernenia COCOF 

07/0037/03, tabuľky 2, bodu 23 a 24 finančnú opravu 10% z hodnoty výdavkov verejného obstarávania 

deklarovaných EK v overovanej ŢoP v sume 9 592,00 EUR. 

-  Prijímateľ zahrnul do predmetu zákazky kurzy rôzneho typu vrátane úzko špecializovaných kurzov  a 

zároveň neumoţnil rozdelenie zákazky na niekoľko zmlúv. Keďţe Prijímateľ neumoţnil výber 

dodávateľa na jednotlivé časti/súčasti školení, potenciálny dodávateľ musel splniť všetky kritériá na 

zadanie zákazky. Týmto konaním Prijímateľ porušil zásady rovnakého zaobchádzania, a tým došlo k 

porušeniu §9, ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu audítorská skupina uplatňuje v zmysle 

Usmernenia COCOF 07/0037/03, tabuľky 2, bodu 23 a 24 finančnú opravu 10% z hodnoty výdavkov 

verejného obstarávania deklarovaných EK v overovanej ŢoP v sume 4 888,32  EUR. 

- Prijímateľ zahrnul do predmetu zákazky kurzy rôzneho typu a zároveň neumoţnil rozdelenie zákazky na 

niekoľko zmlúv, potenciálny dodávateľ sluţieb musel splniť všetky kritériá na zadanie zákazky. 

Porušením zásady rovnakého zaobchádzania, došlo k porušeniu povinností verejného obstarávateľa 

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu audítorská skupina uplatňuje v zmysle Usmernenia COCOF 

07/0037/02, tabuľky 2, bodu 23 a 24 finančnú opravu 10% z hodnoty výdavkov verejného obstarávania 

deklarovaných EK v danej ŢoP na školenia a kurzy v sume 1 754,06 EUR. 

-  diskriminačne stanovené podmienky účasti v procese VO. AS overením dodrţania pravidiel a postupov 

pri verejnom obstarávaní zistila, ţe podľa Výzvy na predloţenie ponuky mal spĺňať podmienku, ţe mal 

v predchádzajúcich troch rokoch a má v súčasnosti v trvalom pracovnom pomere minimálne 140 

zamestnancov, uchádzač mal preukázať  trţby, ktoré sa viaţu na predmet obstarávania v kaţdom z 

posledných troch uzatvorených hospodárskych rokov vo výške minimálne 5387908 EUR bez DPH, 

pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 1942857,14 EUR a doba trvania plnenia bola 

predpokladaná na 36 mesiacov a taktieţ mal uchádzač spĺňať poţiadavku, aby pre 50% z vykonávaných 

projektov (audit, daňové poradenstvo) sa realizovala komunikácia s odberateľom, dodanie projektových 

výstupov alebo realizovanie tréningov na mieste v niektorom z týchto cudzích jazykov AJ, NJ, FJ. AS 

vyčíslila v zmysle Usmernenia COCOF 07/0037/03 bod 24 neoprávnené výdavky v sume 42 206, 77 

EUR. 

Nesystémové nedostatky (s nefinančným dopadom) 

- nedostatočný výkon administratívnej kontroly; 

- neoboznámenie prijímateľa so závermi administratívnej kontroly; 

- nedodrţanie stanovenej povinnosti "podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 
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informácií a vylúčení konfliktu záujmov“ pred začatím procesu formálnej kontroly; 

- posúdením právneho zabezpečenia uzavretého zmluvného vzťahu bolo audítorskou skupinou zistené, ţe 

v uvedenej zmluve o dielo Prijímateľ neupravil povinnosť dodávateľa strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými sluţbami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, čím došlo k 

porušeniu Zmluvy o poskytnutí. 

Obmedzenie pre výkon auditu operácií: 

V rámci auditu operácií č. A522 bol identifikovaný nasledovný nedostatok: 

- neumoţnenie výkonu kontroly zo strany prijímateľa, čím P podstatne porušil zmluvu o NFP a 

zároveň porušil zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite 

Vzhľadom k tomu, ţe orgán auditu nemohol z objektívnych príčin overiť oprávnenosť výdavkov 

deklarovaných v sume 30 027,22 EUR, OA pri vyhodnotení vzorky pokladal tieto výdavky za neoprávnené 

a projektoval túto chybu na celú populáciu.  

 

Vládny audit č. A523  bol podľa plánu na rok 2013 vykonaný na základe poverenia ministra financií č. 

MF009530/2013-1423 zo dňa 07.02.2013, v období február – december 2013, s auditovaným obdobím od 

01.01.2007 do 31.12.2012. Vládny  audit vykonala sekcia auditu a kontroly MF SR (orgán auditu) v 

spolupráci s prizvanými orgánmi (MPSVR SR, SFK BA a SFK ZV). Jeho hlavným cieľom bolo získanie 

uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

na úrovni RO, SORO-FSR, SORO-SIA a na úrovni vybraných prijímateľov. 

Auditom bolo overených 2 043 864,56 EUR. Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 23 316,30 

EUR. Systémové a systematické nedostatky ani ţiadne anomálie neboli počas auditu identifikované. 

 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) v celkovej výške 172,24 EUR. 

-  Neoprávnenosť výdavkov z dôvodu prekročenia zmluvne dohodnutej jednotkovej ceny, za výdavky za 

externé sluţby. Nakoľko si Prijímateľ v overovanej ŢoP nárokoval vyššiu odmenu za vykonané školenia 

na jedného účastníka namiesto vysúťaţenej odmeny, členovia AS neuznali výdavky v sume 116,00 

EUR za oprávnené.  

-  AS v procese overovania oprávnenosti výdavkov na náhradu mzdových výdavkov zamestnancov 

prijímateľa počas účasti na školení zistila, ţe podpisy zamestnanca na prezenčných listinách sa 

nezhodujú s podpismi uvedenými na Pracovnej zmluve, Dohode o zmene pracovnej zmluvy a s jej 

podpisom na prezenčných listinách z iných dní školenia. Audítorská skupina z dôvodu nedostatočného 

preukázania účasti na školení zamestnanca, kvalifikuje deklarované výdavky – náhrada mzdových 

nákladov vo výške 56,24 EUR ako neoprávnené.  

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) týkajúce sa nedodrţania pravidiel VOv celkovej výške 

23 144,06 EUR.: 

- Vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 08.04.2009, v bode 6 „Rozdelenie predmetu zákazky na časti“ 

verejný obstarávateľ uviedol, ţe nepripúšťa sa rozdelenie zákazky, a ţe uchádzač musí predloţiť ponuku 

na celý predmet zákazky, napriek skutočnosti, ţe predmetom zákazky boli kurzy rôznorodého typu. 

Neumoţnením výberu dodávateľa na jednotlivé časti/súčasti školení sa mohol do verejného obstarávania 

zapojiť len dodávateľ, ktorý bol schopný predloţiť ponuku výlučne na celý premet zákazky, čo mohlo 

vyústiť k situácii, ţe ponuku predloţili len traja oslovení uchádzači. Audítorská skupina je toho názoru, 

ţe tým, ţe verejný obstarávateľ neumoţnil rozdelenie predmetnej zákazky na niekoľko zmlúv/častí 

nebola umoţnená skutočná hospodárska súťaţ a došlo k porušeniu ustanovenia § 9 ods. 2) zákona č. 

25/2006 Z. z.. AS identifikovala neoprávnené výdavky v zmysle Usmernenia COCOF 07/0037/03-SK 

tabuľky 2, bodu 24 vo výške 399,10 EUR. 

- Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princípu 

transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní. AS 

identifikovala spojenie dodania heterogénnych sluţieb do jedného obstarávania a vyčíslila neoprávnené 

výdavky v zmysle Usmernenia COCOF 07/0037/03-SK tabuľky 2, bodu 21 vo výške 21 717,24 EUR.  

- Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princípu 

transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní. AS 

identifikovala, ţe v súťaţných podkladoch nebol dostatočne podrobný popis predmetu zákazky a taktieţ 

nebol pri popise predmetu zákazky uvedený „ekvivalent.AS vyčíslila neoprávnené výdavky v zmysle 

Usmernenia COCOF 07/0037/03-SK tabuľky 2, bodu 21 vo výške 1 027,72 EUR. 

Nesystémové nedostatky (s nefinančným dopadom) 
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- overením účtového rozvrhu P bolo zistené, ţe neboli vytvorené analytické účty k syntetickým účtom. P 

na všetkých účtoch týkajúcich sa účtovania mzdových výdavkoch zaznamenával aj výdavky týkajúce sa 

zamestnancov, ktorých mzdy neboli refundované v rámci overovaného projektu a iné výdavky, ktoré 

nesúvisia s daným projektom.P neúčtovaním o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa projektu na 

analytických účtoch a v analytickej evidencii postupoval v rozpore s čl. 11 ods.1 písm. a) Prílohy č.1 

Zmluvy o poskytnutí NFP.“ 

- overením dokumentácie z verejného obstarávania bolo audítorskou skupinou zistené, ţe verejný 

obstarávateľ Oznámenie o výsledku verejného obstarávania po uzavretí Zmluvy o poskytnutí sluţby s 

úspešným uchádzačom nezaslal Úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie ustanovení § 95 ods. 1 v 

spojení s § 92 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.   

- podľa prezenčnej pečiatky SIA Prijímateľ predloţil uzatvorený Dodatok č. 1 (k Zmluve o poskytnutí 

sluţby zo dňa Poskytovateľovi aţ po jeho podpise, čím došlo k porušeniu Článku 2 ods. 4 Prílohy č. 1 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Usmernenia riadiaceho orgánu č. N-5/2008, 

aktualizácia č. 1 platného a účinného od 17.07.2009. 

-  neoverenie kaţdej pripravovanej finančnej operácie predbeţnou finančnou kontrolou, čím došlo k 

porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 a zároveň ustanovenia § 9 ods. 1 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

-   nepredloţenie dokumentácie z verejného obstarávania prijímateľom pred podpisom zmluvy na dodávku 

sluţieb s úspešným uchádzačom poskytovateľovi, čím došlo k porušeniu Článku 2 ods. 4 Prílohy č. 1 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

Vládny audit A575 SIA 

Audit operácií vykonaný u prijímateľa ADRIA - AVP, s.r.o. (prijímateľ SIA) nad rámec plánu 

odsúhlaseného v rámci koordinácie plánovania a vykonávania vládneho auditu, na základe poverenia 

ministra financií č. MF/024483/2013-1413 zo dňa 28.10.2013. Hlavným účelom a cieľom bolo získanie 

uistenia o oprávnenosti výdavkov na doplnkovej vzorke operácií v rámci OP ZaSI podľa čl. 62 ods.1 písm. 

b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF, a 

ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999. Pri overovaní A575, K3576 neboli v rámci doplnkovej 

vzorky identifikované neoprávnené výdavky a neboli navrhnuté korekcie za porušenie pravidiel a postupov 

pri VO.  

 

2. Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

 

V súlade s Ročným plánom vládnych auditov medzinárodných zdrojov a vlastných zdrojov, kontrolnej a 

dozornej činnosti MF SR na rok 2012, s Dodatkom č. 1 k Ročnému plánu vládnych auditov 

medzinárodných zdrojov a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR na rok 2012, bol v čase 

od 11.07.2012 do 21.03.2013 vykonaný vládny audit č. A467,  ktorého účelom bolo získanie uistenia o 

účinnosti riadiaceho a kontrolného systému v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia na úrovni RO (MPSVaR SR), na úrovni Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom - 

Sociálna implementačná agentúra (SORO-SIA) a na úrovni Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 

orgánom - Fond sociálneho rozvoja (SORO-FSR). V rámci auditu bolo celkovo odhalených 39 

nesystémových, nefinančných nedostatkov.  

 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávaţnejšie 

nesystémové nedostatky: 

 Nedostatočne nastavené pravidlá jednotkových cien za balík sluţieb v oblasti vzdelávania; 

 Nejednoznačné pravidlá na preukázanie oprávnenosti personálnych výdavkov v rámci sluţieb 

zabezpečovaných dodávateľsky; 

 Nepreverenie odbornosti komisie pri overovaní verejného obstarávania; 

 Nedostatočne vyplnené kontrolné zoznamy pre vykonanie administratívnej kontroly ţiadosti o platbu a 

nedostatočná kontrola „štyroch očí“; 

 Nedostatočne definované postupy v procese administratívnej kontroly ţiadosti o platbu, nedostatočne 

vyplnené kontrolné zoznamy pre vykonanie administratívnej kontroly ţiadosti o platbu; 

 Nedodrţanie lehoty na overenie ŢoP a jej predloţenie PJ v 7 prípadoch v rozmedzí 22 aţ 102 dní.; 

 Ukončenie administratívnej kontroly ŢoP v rozpore s postupmi definovanými v IMP RO pre OP ZaSI; 
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 Nedostatočné vyplnenie kontrolného zoznamu pre vykonanie KnM na úradoch PSVR; 

 Nedostatočne nastavená metodika pre určenie počtu konečných uţívateľov, u ktorých má byť vykonaná 

KnM zo strany RO, a to v rámci projektov, kde je prijímateľom Ústredie PSVaR; 

 Nedodrţanie lehoty na zaevidovanie výsledkov z overenia na mieste do ITMS v 3 prípadoch; 

 Nezabezpečenie administratívnej kontroly obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní po 

podpise zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom. 
 

Systémové a systematické nedostatky ani ţiadne anomálie neboli počas auditu identifikované. 

 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom zisteným 

systémovým auditom vykonaným v 2. polroku 2012 a ukončeným v marci 2013 bolo na úrovni RO, SORO 

SIA a SORO FSR predmetom systémového auditu A539, ktorý začal v 2. polroku 2013 a ktorý nebol k 

31.12.2013 ukončený.  

 

Audit č.A539 

V 2. polroku 2013 bol vykonávaný systémový audit č. A539, ktorý nebol k 31.12.2013 ukončený a jeho 

výsledky budú zahrnuté do podkladov do Výročnej správy o vykonávaní operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia za rok 2014. 

 

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.  Počas auditu EK bolo identifikovaných viacero porušení, ako napr.: 

 

 nedostatočné usmernenie týkajúce sa úmernosti výdavkov vykázaných v prípade nákupu tovaru (zistené 

u 4 projektov); 

 nedostatočné usmernenie týkajúce sa pravidiel VO (zistené u 6 projektov); 

 nesprávne vyhodnotená primeranosť ţiadostí o grant/rozpočtu (zistené u 3 projektov); 

 nesprávne vyhodnotená primeranosť aktivít a ich trvanie (zistené u 1 projektu); 

 schválenie neoprávnených výdavkov, pri ktorých je otázne či tieto výdavky sú spojené s činnosťami 

schválenými RO/SORO(zistené u 4 projektov); 

 neidentifikovanie porušenia pravidiel VO (zistené u 5 projektov); 

 neidentifikovanie moţného konfliktu záujmov (zistené u 2 projektov); 

 neidentifikovanie vykazovania nedôveryhodného času trvania vykazovaných činností, resp. neúplného 

audit-trailu (zistené u 2 projektov). 

 

Audítori EK po ukončení auditných misií v novembri 2012 skonštatovali, ţe stupeň uistenia na základe 

efektívnosti systémov je moţné klasifikovať známkou 3, čo znamená „systém funguje čiastočne, sú 

potrebné podstatné zlepšenia“.  

 

Riadiaci orgán neakceptoval chybovosť identifikovanú audítorským tímom a po rokovaniach s EK sa 

z dôvodu nízkeho počtu auditovaných projektov rozhodol sa uskutočniť vlastné spätné overenie projektov 

s cieľom určiť spoľahlivú chybovosť. Spätné overovanie bolo vykonané RO a SORO v troch fázach:  

- v rámci prvej fázy bol RO overený výkon administratívnych kontrol verejných obstarávaní  a ţiadostí o 

platbu v rámci projektov TP,  

- v priebehu druhej fázy bol RO overený výkon administratívnych kontrol verejných obstarávaní  a   

ţiadostí o platbu v rámci národných projektov s výnimkou národných projektov APTP a vybraných 

národných projektov  

- a v tretej fáze bol overený výkon administratívnych kontrol verejných obstarávaní a ţiadostí o platbu v 

rámci dopytovo-orientovaných projektov s výnimkou projektov TSP. 
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Výsledky tohto overenia boli EK prezentované koncom roku 2013 a ich overenie bolo predmetom 

samostatných auditných misií uskutočnených v septembri a decembri 2013 (A-REP 2013-1664, A-REP 

2013-1710). 

 

Medzi opatrenia, ktoré riadiaci orgán navrhol prijať, patria najmä:  

 nastavenie jednotnej metodiky pre RO a SORO; 

 postupné posilnenie RO a delegovanie právomocí na SORO, a to najmä v oblasti administratívnej 

kontroly ţiadostí o platbu; 

 zavedenie zjednodušení v novom programovom období 2014-2020 (napr. paušálne sadzby,  jednotkové 

stupnice výdavkov v národných projektoch a pod.); 

 zavedenie obmedzenia pre nákup výpočtovej techniky; 

 zavedenie analýzy rizikovosti projektov; 

 vykonávanie administratívnej kontroly kvality ţiadostí o platbu; 

 postupné spustenie systému elektronických pracovných výkazov. 

 

Audit EK (A-REP 2013-1664) 

 

Účelom auditu EK, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. – 27.09.2013, bolo opätovné preverenie overovania 1. 

a 2. fázy spätného overovania, ktoré vykonal riadiaci orgán v súvislosti s operačným programom 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Auditom bolo preverené riadenie a kontrola pri projektoch technickej 

pomoci a národných projektoch na vzorke 7 projektov. Vzorka sa týkala 76,55% výdavkov preverených RO 

pri overovaní prvého stupňa. Súčasťou auditu bolo aj preskúmanie 13 zmlúv o verejnom obstarávaní 

(vzorka 74,51% výdavkov preverených RO). 

 

Audítorský tím na základe opätovného preverenie vyvodil nasledovné závery: 

 pri preverení projektov technickej pomoci a národných projektov bolo opätovné preverenie vykonané 

adekvátne; 

 pri preverení verejného obstarávania audítori EK identifikovali vo vybranej vzorke VO národných 

projektov ďalšie pochybenia, ktoré však nemajú finančný vplyv, nakoľko RO identifikoval iné 

pochybenia VO, za ktoré bude aplikovať finančnú opravu. Pochybenia sa týkali, napr. nestanovenia 

predpokladanej hodnoty zákazky a stanovenia obmedzujúcich podmienok účasti technickej a odbornej 

spôsobilosti, ktoré mohli limitovať potenciálnych uchádzačov. Zároveň audítori EK identifikovali 

systémový problém, nakoľko v rámci OP ZaSI verejní obstarávatelia nezákonne vyuţívajú výnimku zo 

zákona o VO a zadávajú zákazky na výrobu a vysielanie TV spotov priamym zadaním. 

 

Opatrenia na odstránenie nedostatkov identifikovaných v rámci auditu EK č. A-Rep 2013-1664 budú prijaté 

po zaslaní pripomienok RO k správe. 

 

Audit EK (A-REP 2013-1710) 

 

Účelom auditu EK, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9. – 13.12.2013, bolo opätovné preverenie (tzv. tretia fáza) 

overovania dopytovo – orientovaných projektov prvého stupňa, ktoré vykonal riadiaci orgán v súvislosti 

s operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

Nakoľko návrh správy z auditu nebol orgánom Slovenskej republiky doručený do konca roka 2013, 

informácie o výsledkoch auditu budú zahrnuté do Výročnej správy o vykonávaní operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia za rok 2014. 

 

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. Dňa 20.03.2013 bola na SIA doručená 
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Predbeţná správa z auditu EDA č. DAS 2012 PF-5380. K  nedostatku uvedenému v správe z auditu SIA 

v spolupráci s RO zaslala námietky, ktoré EDA akceptovala a zistený nedostatok bol vypustený a 

preklasifikovaný ako nekvantifikovateľná chyba. 

 

Následná finančná kontrola 

 

FSR 

 

1. Následná finančná kontrola zameraná na preverenie oprávnenosti výdavkov z dôvodu krátenia 

výdavkov v ŢoP ŢoP 27120230084 202, 204, 505 projektu „Zušľachťovanie verejných 

priestranstiev  ako nástroj obnovy pracovných návykov sociálne znevýhodneného obyvateľstva“ u 

prijímateľa Ing. Rastislav Feriančik – záhradníctvo SADEX – poverenie GR FSR č. 2/2013 

Kontrola bola vykonaná v čase od 18.02.2013 do 22.03.2013 na projekte realizovanom prijímateľom Ing. 

Rastislav Feriančik – záhradníctvo SADEX. Ţiadosť prijímateľa o uznanie krátených výdavkov 

„Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie obstaraných na základe VO bola 

vyhodnotená podľa výsledkov NFK ako neopodstatnená, nakoľko v priebehu administratívnej kontroly 

VO a ŢoP bolo zistené porušenie princípov VO. 

Na základe záverov z mimoriadnej NFK bolo prijaté opatrenie oboznámiť s výsledkom kontroly 

prijímateľa. O výsledku prešetrenia ţiadosti a záveroch NFK bol prijímateľ informovaný listom č. z. 

A/2013/006430 z 24.06.2013. Do konca januára 2014 bolo preukázané splnenie opatrení. 

 

2. Následná finančná kontrola zameraná na schválený rozpočet a oprávnenosť predloţených 

výdavkov v projekte „Sluţby starostlivosti pre dieťa a rodinu“ u prijímateľa mesto Brezno – 

poverenie GR FSR č. 4/2013 

Kontrola bola vykonaná v čase od 22.04.2013 do 30.09.2013 s prerušením. Celkom bolo kontrole 

podrobených 15 ŢoP. Bola zistená obsahová nesprávnosť v názve dodatkov; do ŢoP boli zahrnuté aj 

výdavky za činnosť pracovníkov, ktoré v zmysle pracovných náplní netvorili dohodnutú hlavnú 

pracovnú činnosť; pri krátení výdavkov (psychológ), PM nesprávne uviedol aktualizáciu č. 8 

Usmernenia RO č. N3/2007; bolo zistené prekrývanie výdavkov v rámci dvoch odlišných projektov; 

prijímateľ vypočítal hrubú mzdu zamestnanca za mesiac jún a júl 2012 vo výške, ktorá nebola 

deklarovaná zmenou dohody o vykonaní práce, resp. v projektovej dokumentácii sa takáto zmena dohody 

na FSR nenachádza.  

Na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 8 opatrení,  zaslané OKS listom č. z. 

A/2014/000126 zo 07.01.2014.  

 

3. Mimoriadna následná finančná kontrola zameraná na preverenie časového a finančného plnenia 

implementácie dopytovo orientovaných projektov OP ZaSI, ktoré boli podporené na základe 

výziev vyhlásených FSR v rámci opatrenia č. 2.2 a ktoré sú v realizácii – poverenie GR FSR č. 

6/2013 
Kontrola bola vykonaná v čase od 10.07.2013 do 26.07.2013 Predmetom kontroly boli projekty, kde 

prijímateľ NFP je v likvidácii, resp. bol vymazaný zo zoznamu občianskych zdruţení; projekty, ktoré 

boli riadne ukončené; projekty v realizácii, u ktorých zmluvný vzťah ešte trvá; projekty, u ktorých uţ 

uplynula dĺţka realizácie aktivít. Bol zisťovaný stav realizácie projektu, realizácia aktivít projektu, či je 

projekt finančne vysporiadaný a percentuálny podiel čerpania. 

Na základe výsledkov kontroly boli prijaté dve opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V správe 

o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, predloţenej oddeleniu kontroly 

a sťaţností z 31.10.2013, list č. z. A/2013/001069/34 sa konštatuje, ţe realizácia aktivít projektov, 

u ktorých zmluvný vzťah ešte trvá, prebieha v súlade so schválenými harmonogramami aktivít projektov. 

Projekty, u ktorých uţ uplynula dĺţka realizácie aktivít však neboli do uvedeného dátumu 31.10.2013 

finančne ukončené. U projektov, ktoré sú ešte v riadnej realizácii sa bude časový harmonogram aktivít 

projektu priebeţne kontrolovať. 

 

4. Následná finančná kontrola zameraná na schválený rozpočet a oprávnenosť predloţených 

výdavkov projektu „Terénna sociálna práca- Krupina“, kód ITMS 27120130449 u prijímateľa 

Mesto Krupina - poverenie GR FSR č. 7/2013 
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Kontrola bola vykonaná v čase od 16.09. do 09.10.2013 v odbore komunitného rozvoja. Vykonanou 

kontrolou výdavkov predloţených v ŢoP - zálohovej platby a ŢoP – priebeţnej platby vzhľadom na ich 

oprávnenosť a na ich prepojenie s aktivitami projektu, rozpočtom a s obdobím zúčtovania ţiadosti 

a kontrolou predloţenej podpornej dokumentácie neboli zistené nedostatky v postupoch ani 

v kontrolovanej dokumentácii. 

Z výsledku NFK bol vyhotovený Záznam. 

 

5. Mimoriadna následná finančná kontrola zameraná na kontrolu podpornej dokumentácie – beţné 

výdavky v rámci OP ZaSI - poverenie GR FSR č. 8/2013 
Kontrola bola vykonaná v čase od 14.10. do 11.12.2013 na oddelení technickej pomoci FSR za účelom 

zistenia oprávnenosti výdavkov a realizáciu projektu „TP prioritná téma 85/cieľ 1 č. 01-2013 za obdobie 

január aţ jún 2013. 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky závaţného charakteru. Vecné nedostatky, napr. výkon 

predbeţnej finančnej kontroly na CP bol uskutočnený po ukončení PC, nebola priloţená ţiadanka 

k výdavku, namiesto predloţenia Správy z pracovnej cesty, niektorí zamestnanci predkladajú Správu zo 

sluţobnej cesty. Nedostatky formálneho charakteru boli odstránené počas výkonu kontroly.  

Na základe záverov z  NFK boli prijaté 4 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

SIA 

 

Útvar následnej finančnej kontroly SORO SIA (ďalej len „ÚNFK) vykonáva na SIA a u prijímateľov 

nenávratného finančného príspevku v rámci projektov, vybraných na základe analýzy rizík projektov, 

následnú finančnú kontrolu podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č.502/2001 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a kontrolu podľa zákona o kontrole v štátnej správe č.10/1996 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

V roku 2013 boli ÚNFK vykonané resp. ukončené nasledovné následné finančné kontroly : 

- Mesto Ţeliezovce, názov projektu: „Vzdelávaním k sebarealizácii človeka v trhovom prostredí“, kód 

ITMS 27110230082, č. poverenia  04/2012-ÚK/NFK; 

- Informačné centrum pri Dóme sv. Martina, názov projektu: „Rozvoj regiónov skrze budovanie 

partnerstiev a kvalitne vyškolených lídrov“, kód ITMS 27140130006, č. poverenia   č.03/2011-

ÚK/NFK, č. poverenia 03/2012-ÚK/NFK; 

- Organizácia pre separovaný zber Pasko n. o., názov projektu: „Vzdelávanie v ekologických sluţbách“, 

kód ITMS 27140130020, č. poverenia 03/2012-ÚK/NFK; 

- Vzdelaní a Európa – rozvojové zdruţenie, názov projektu: „Podpora udrţania zamestnateľnosti 

skvalitnením výkonnosti ľudských zdrojov“, kód ITMS 27110230022, č. poverenia 04/2011-ÚK/NFK;  

- Casantruck, s.r.o., názov projektu: „Rozšírenie výroby v spoločnosti CASANTRUCK s.r.o. zavedením 

inovačných technológií“, kód ITMS 27110230204,č. poverenia 01/2013-ÚK/NFK; 

- Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít, názov projektu: „Asistent pre Marginalizované 

Rómske Komunity“, kód ITMS 27140130118, č. poverenia 02/2013-ÚNFK; 

- Horský internetový klub, názov projektu: „Hory pre všetkých“, kód ITMS 27140130130, č. poverenia  

04/2013-ÚNFK; 

- Ţilinský samosprávny kraj, názov projektu: „Špecifickým vzdelávaním posilňujeme kapacity ŢSK“,  

kód ITMS 27110230105, č.poverenia 05/2013-ÚNFK/NFK, č. poverenia  05/2013-ÚNFK/NFK; 

- Euromobil, s.r.o., názov projektu: „Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Euromobil,  s.r.o.“, kód 

ITMS 27110230132, č. poverenia  06/2013-ÚNFK/NFK. 

Účelom NF kontrol bolo preveriť, či finančné prostriedky poskytnuté z ESF v rámci OP ZaSI a štátneho 

rozpočtu na financovanie vyššie uvedených projektov boli čerpané v súlade s medzinárodnými zmluvami, 

ktorými je SR viazaná, relevantnými predpismi  SR a podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP,  vrátane jej 

dodatkov.  

Najzávaţnejšie zistenia z týchto kontrol sú uvedené v kapitole 2.3. 

 

RO v roku 2013 neeviduje vykonanie následnej finančnej kontroly. 
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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 kategórií (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: 

 

63 Navrhovanie a šírenie inovačných a produktívnejších spôsobov organizácie práce  

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  

65 Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce  

66 Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na trhu práce  

67 Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho pracovného  ţivota  

68 Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov  

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  

70 Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej 

integrácie 

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 

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  

 

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 

 

Európska komisia uviedla stratégiu nazvanú „Európa 2020“ s cieľom vymaniť sa z krízy a pripraviť 

hospodárstvo EÚ na nasledujúce desaťročie.  

V tejto stratégii Komisia určuje tri kľúčové faktory rastu, ktoré je potrebné implementovať prostredníctvom 

konkrétnych opatrení na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni:  

- inteligentný rast (podpora vedomostí, inovácie, vzdelávanie a digitálna spoločnosť),  

- udrţateľný rast (zefektívňovanie našej produkcie, pokiaľ ide o zdroje, pri súčasnom zvyšovaní 

konkurencieschopnosti) a   

- inkluzívny rast (zvyšovanie účasti na trhu práce, získavanie zručností a boj proti chudobe).  

Zámerom je vybudovať nový hospodársky model postavený na vedomostiach, nízko uhlíkovom 

hospodárstve a na vysokej miere zamestnanosti.  

 

OP ZaSI svojou implementáciou prispieva k inkluzívnemu rastu, ktorého princípom je  podporiť 

hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti a zabezpečiť sociálnu a územnú súdrţnosť.  

Pokrok pri realizácii týchto zámerov sa meria na základe piatich hlavných cieľov stanovených na úrovni 

EÚ, pričom OP ZaSI sa podieľa na napĺňaní dvoch z nich: 

- miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov by mala dosiahnuť 75 %, 

- o 20 miliónov ľudí menej by malo byť ohrozených chudobou. 
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Miera zamestnanosti osôb vo veku 15-64 rokov sa na Slovensku v porovnaní s rokom 2012 zvýšila o 0,2 p. 

b. na 59,9 %.  

Podiel OP ZaSI na tomto výsledku bol podporením vytvorenia 71 783 pracovných miest od začiatku 

implementácie, z toho 15 743 v roku 2013, pričom do projektov OP ZaSI sa od roku 2007 zapojilo 

1 702 867 osôb, z toho 108 449 za posledný rok.  

 

Miera rizika chudoby medziročne klesla z 13,2 na 12,8%. Pritom na projektoch sociálnej inklúzie sa 

podieľalo 350 760 osôb v rámci prioritnej osi 2, čo predstavuje účasť 10 466 osôb v roku 2013.  

 
 

2.1.6.1. Príspevok k plneniu špecifických odporúčaní Rady z Aktualizácie NPR SR 2013 

 

Na základe odporúčania Rady z roku 2012 predloţilo Slovensko 24. apríla 2013 aktualizáciu svojho 

národného programu reforiem (NPR) pre rok 2013 (uznesenie Vlády SR č. 198/2013) a 30. apríla 2013 

aktualizáciu svojho programu stability.  

V týchto programoch sa uvádzajú podrobné informácie o pokroku, ktorý sa dosiahol od júla 2012, a 

o budúcich plánoch vlády. Zároveň poskytujú základ pre posúdenie obsiahnuté v odporúčaní Rady EK č. 

COM(2013) 375 final, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 – 

2016.  

 

Rada Európskej únie vo svojich odporúčaniach pre Slovenskú republiku pre oblasť zamestnanosti v úvode 

okrem iného uvádza:  

 

Trh práce: Prudký nárast nezamestnanosti v dôsledku krízy (14 % v roku 2012) si vyţaduje opatrenia, 

aby sa posilnilo vzdelávanie a aby sa nezamestnaným osobám – najmä mladým nezamestnaným (34 % v 

roku 2012) – umoţnilo nájsť si opäť prácu. 

Dlhodobá nezamestnanosť je medzi najvyššími v EÚ (9,4 % pracovnej sily), pričom miera zamestnanosti 

pracovníkov s nízkou kvalifikáciou je jedna z najniţších. Napriek niektorým nedávnym zlepšeniam v 

štruktúre slovenského daňového systému a systému dávok ostáva daňovo-odvodové zaťaţenie 

nezamestnaných, ktorí začínajú pracovať na slabo platených pozíciách, vysoké.  

Nedostatok kvalitného a cenovo dostupného vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom veku je prekáţkou 

účasti ţien na trhu práce (ktorá bola v roku 2012 na úrovni 57,3 %).  

Integrácia rómskej populácie do pracovného trhu je veľmi obmedzená (nezamestnanosť Rómov je 2- aţ 

8-krát vyššia neţ nezamestnanosť nerómskeho obyvateľstva) a účasť rómskych detí na vzdelávaní a 

starostlivosti v ranom detstve je veľmi nízka (77,5 % v porovnaní s priemerom EÚ 92,5 %). 

 

Ťaţiskové odporúčania pre rezort práce, sociálnych vecí a rodiny sú opatrenie č. 3 a 4. 

Opatrenie č. 3: 
Prijať opatrenia s cieľom zlepšiť schopnosť verejných sluţieb zamestnanosti poskytovať uchádzačom o 

zamestnanie individualizované sluţby a posilniť prepojenie medzi aktivačnými opatreniami a sociálnou 

pomocou. Účinnejším spôsobom riešiť dlhodobú nezamestnanosť prostredníctvom aktivačných opatrení a 

individualizovanej odbornej prípravy. Zlepšiť poskytovanie zariadení starostlivosti o deti, najmä pre deti do 

veku troch rokov. Zníţiť daňovo-odvodové zaťaţenie pre pracovníkov s nízkymi príjmami a upraviť systém 

dávok. 

 

Novela zákona o sluţbách zamestnanosti v hodnotenom období sa dotkla napríklad týchto národných 

projektov vykonávaných na území Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja: 

NP III-2/A Vzdelávanie a príprava pre trh práce (27110130019), s alokáciou 10 000 000 EUR a dobou 

realizácie 1/2010 – 6/2014. Cieľom projektu je prispieť k rastu zamestnanosti zaloţenej na kvalifikovanej 

a flexibilnej pracovnej sile. Ide o prevenciu nezamestnanosti prostredníctvom podpory vzdelávania 

a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie. V projekte sa doteraz 

odškolilo 2148 osôb.  V roku 2013 bolo úspešne ukončených 103 VO na dodávateľov vzdelávacích aktivít. 

Nepodarilo sa ale spustiť centrálne VO, čo sa podpísalo pod niţší počet odškolených v roku 2013, len 314 

osôb, a samozrejme aj niţšie čerpanie. 
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NP III-2/B Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

(27120230111), s alokáciou 15 000 000 EUR a rovnakou dobou realizácie do 6/2014. Cieľom projektu je 

zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti poskytovaním odborných sluţieb, vzdelávaním a prípravou pre 

trh práce pre znevýhodnených UoZ. V roku 2013 bolo zo 459 vyhlásených VO úspešne ukončených 283, čo 

viedlo k zapojeniu 478 osôb cieľovej skupiny (3 671 od začiatku projektu). Opäť nespustenie centrálneho 

VO brzdí rozsiahlejší priebeh realizácie projektu.  

 

NP XXXI Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK (27110130031), s alokáciou: 

50 000 000,- EUR, ktorý sa má realizovať v období 4/2013 – 11/2015. Jeho náplňou je Podpora 

zamestnanosti, adaptability a zniţovania nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o 

zamestnanie prostredníctvom poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP. Poskytovanie fakultatívnych 

(49, 50, 50a, 50c, 50j, 51, 52a, 56, 56a, 57) a obligatórnych (52, 53, 53a, 59, 60) príspevkov tu v plnom 

rozsahu podlieha uvedenej novele zákona o sluţbách zamestnanosti. Za krátky čas realizácie projektu sa do 

neho zapojilo 32 432 osôb cieľovej skupiny, z toho 3 530 bolo vo veku 15 – 24 rokov, 7 693 bolo osôb so 

zdravotným postihnutím.  

 

V NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských sluţieb 

poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (27110130012), s alokáciou 10 034 068,00 EUR, 

plánovanou dobou realizácie 12/2009 – 01/2014, sa zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti realizuje 

modernizáciou tradičných a podporou nových nástrojov a metód sprostredkovania zamestnania, 

informačno-poradenských a odborných poradenských sluţieb. Najdôleţitejšou zloţkou projektu sú Burzy 

informácií a burzy práce. V rámci NP VII-2 boli zrealizované burzy práce Job Expo 2010, Job Expo 2012 

a Job Expo 2013 (job z angličtiny – „dţob“ – práca).   

Tretí ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2013, organizovaný ústredím PSVaR v dňoch 18.-19.4.2013 sa 

uskutočnil v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. Veľtrhu sa zúčastnilo 100 zamestnávateľov, (z toho 33 

zahraničných zamestnávateľov v rámci Medzinárodnej burzy práce, ktorá sa konala na rovnakom mieste 

v rovnakom čase) a 19 odborných partnerov, pričom bolo ponúkaných 11 000 voľných pracovných miest 

priamo a 5 000 z databázy ÚPSVR v SR. 340 pracovných miest bolo ponúkaných v zahraničí v rámci 

Medzinárodnej burzy práce. Akcie sa zúčastnilo viac ako 27 850 návštevníkov, z toho bolo 8 043 

uchádzačov o zamestnanie – 4 332 muţov a 3 711 ţien.  

 

S ohľadom na pretrvávajúcu vyššiu nezamestnanosť v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom 

samosprávnom kraji (viď. bod 2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

z regionálneho aspektu), aj v nasledujúcich rokoch bude potrebné práve sem koncentrovať prostriedky ESF. 

 

Podpora integrácie rómskej populácie do pracovného trhu a vytvorenie priestoru pre ekonomickú a 

sociálnu integráciu Rómov sa realizuje tieţ  prostredníctvom projektov sociálnej inklúzie. Národný projekt 

„Komunitné centrá“ (27120130553), s alokáciou 17 173 522,80 EUR, získal moţnosť realizácie na 

obdobie 9/2013 – 11/2015. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb sociálne 

vylúčených a vylúčením ohrozených (podrobnejšie viď. Príloha 8 a bod 5.2 Národný program reforiem SR 

2013). Zmluva projektu bola podpísaná len 12.12.2013, preto tu nemoţno zatiaľ vykázať očakávané 

výsledky. 

 

Terénna sociálna práca sa doteraz realizovala prevaţne prostredníctvom výziev na dopytovo orientované 

projekty (výzvy OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02;  OP ZaSI -FSR - 2013/2.1/01, viď. bod 3.2 Prioritná os 2).  

Národný projekt „Terénna sociálna práva v obciach“ (27120130525), ktorý sa začal realizovať v roku 2012, 

je pokračovaním výkonu terénnej sociálnej práce v obciach realizovanej prostredníctvom DOP. Alokácia 29 

999 999,46 EUR sa v období 12/2011 – 12/2015 vyuţíva na zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej 

práce (podrobnejšie viď. Príloha 8 a bod 5.2 Národný program reforiem SR 2013, bod 2.1.1 Stav fyzického 

pokroku operačného programu od začiatku implementácie). Spomedzi 273 zapojených obcí ich v roku 2013 

pribudlo 74. Prírastok na počte osôb zabezpečujúcich sluţby sociálnej inklúzie bol v 2013 roku 19 153 

osôb, a 18998 na počte vyuţívateľov sociálnych sluţieb. 

 

Uľahčeniu návratu na trh práce po materskej dovolenke napomáhajú projekty Príspevok na sluţbu 

starostlivosti o dieťa: 27130230016 (BSK), s alokáciou 1 150 000 EUR, realizáciou v období 06/2013 - 



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

53 

05/2014; 27120330001 (SVK) / 27130230002 (BSK – ukončený v marci 2013). Do projektov sa 

k 31.12.2013 zapojilo 10 699 osôb za SVK a 2869+879 osôb za Bratislavský samosprávny kraj. 

 

Zabezpečenie rovnakého prístupu na trh práce podporuje aj NP „Inštitút rodovej rovnosti“ (27120230002 

(SVK) / 27130230003 (BSK) s celkovou alokáciou 4 428 586 EUR, dobou realizácie 10/2009 – 3/2014, 

ktorý má vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti 

a presadzovať elimináciu rodovej nerovnosti na trhu práce. V rámci projektu boli pripravené sylaby pre 

akreditáciu celoţivotného vzdelávania rodovej rovnosti. Okrem toho: 

- sa uskutočnilo viacero vzdelávacích aktivít pre orgány štátnej správy a samosprávy vrátane vytvorenia 

akreditovaných kurzov k rodovej rovnosti a boli vypracované zásadné analýzy, výskumy a metodiky, 

podporujúce presadzovanie rodovej rovnosti do verejného ţivota so zameraním na trh práce. Vzdelávanie 

v rodovej rovnosti je navrhované aj v rámci prípravy Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských 

práv v SR   

V rámci projektu boli do konca roku 2013  vytvorené: 

- Systém indikátorov rodovej rovnosti a metodologické štandardy ich konštrukcie  

- Stratégia a národný akčný plán rovnosti príleţitostí vo  vede a výskume 

- Metodická štúdia sledovania legislatívnych úprav rodovej rovnosti vo vybraných krajinách EÚ a 

aplikácia v právnom poriadku SR 
- Analytická štúdia: Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni. 

Ďalšie výskumy a štúdie budú dokončené v priebehu roka 2014, kedy bude prebiehať aj mediálna kampaň 

na podporu rodovej rovnosti.   

 

A napokon ešte stručná zmienka o národnom projekte „Stratégia aktívneho starnutia“ (ITMS 

27120230107, 27130230009) s celkovou alokáciou 569 091,4 EUR a dobou realizácie 07/2010 – 06/2013, 

ktorého cieľom bolo vypracovať návrh strategických opatrení pre politiku zvyšovania a zlepšovania 

zamestnateľnosti starších vo veku 55-64 rokov. Pri ukončení projektu sa uskutočnila prezentácia 

výstupov na zasadnutí predsedov odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov SR dňa 26.6.2013. 

V časti venovanej zamestnanosti a zamestnateľnosti starších ľudí národný program obsahuje opatrenia v 

oblasti vekového manaţmentu, sluţieb zamestnanosti pre starších zamestnancov a podpory rozvoja 

striebornej ekonomiky, v oblasti nediskriminujúcich, bezpečných a zdravých pracovných podmienok a 

v oblasti celoţivotného vzdelávania. Po rozsiahlych diskusiách prostredníctvom zainteresovaných partnerov 

a expertov bola spracovaná stratégia aktívneho starnutia. Jednotlivé časti výstupov uvedeného projektu boli 

zapracované do návrhu vládneho dokumentu. Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020, 

schváleného Výborom pre seniorov dňa 7.10.2013 (unesenie č. 15/2013), Radou vlády SR pre mimovládne 

neziskové organizácie (uznesenie č 32/2013) a vládou SR (uznesenie č. 688/2013 zo 4.12.2013) Prvá správa 

o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 bude 

predloţená vláde SR do 30. apríla 2016. 

 

Opatrenie č. 4: 

Zintenzívniť úsilie riešiť vysokú nezamestnanosť mládeţe, napríklad prostredníctvom Záruky pre mladých. 

Prijať opatrenia s cieľom prilákať mladých ľudí k učiteľskej profesii a zlepšiť výsledky vzdelávania. V 

odbornom vzdelávaní a príprave posilniť poskytovanie praktickej výučby priamo v podnikoch. Vo 

vysokoškolskom vzdelávaní vytvoriť bakalárske programy viac orientované na pracovné miesta. Podporiť 

účinné odovzdávanie znalostí podporou spolupráce medzi vysokými školami, výskumnou komunitou a 

podnikateľských sektorom. Zintenzívniť úsilie o zlepšenie prístupu k vysoko kvalitnému a inkluzívnemu 

predškolskému a školskému vzdelávaniu marginalizovaných komunít vrátane Rómov.  

 

Slovensko výraznejšie neţ ostatné krajiny Európy čelí problému vysokej nezamestnanosti mladých. Vláda 

Slovenskej republiky a následne EK schválila realokáciu nevyčerpateľných finančných zdrojov v sume 70 

mil. EUR z OP Vzdelávanie do OP ZaSI.  Ich primárnym cieľom je podpora vytvárania pracovných 

miest pre mladých ľudí. 

  

V roku 2013 bola v SR vysoká nezamestnanosť mladých  riešená prostredníctvom nasledujúcich projektov: 

- Národný projekt XX  „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ (27110130030), s 

alokáciou 8 115 875,- EUR s dobou realizácie 11/2012 – 8/2015. K 31.12.2013 bolo zapojených 548 

mladých ľudí do 29 rokov (z toho 249 bolo vo veku do 24 rokov).  
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- Národný projekt XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest – 2“ (27110130032), s dobou  realizácie 

09/2013 – 11/2015. K 31.12.2013 bolo do projektu zapojených 1856 osôb vo veku do 29 rokov (z toho 1056 

osôb vo veku 15 – 24 rokov). 

- Národný projekt XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ (27110130029) s alokáciou  50 000 000,- 

EUR a dobou realizácie 11/2012 – 8/2015 uvádza zapojenie 10 141 osôb vo veku do 29 rokov, z toho 5272  

vo veku do 24 rokov. 

 

 

2.1.6.2.  Sumy vyčlenené na tzv. Lisabonské aktivity v OP ZaSI 

 

Tabuľka č. 12: Sumy „vyčlenené“ na tzv. Lisabonské aktivity v OP ZaSI na roky 2007 - 2013 (v EUR, 

beţné ceny) (Tabuľka č. 12 a 13 podľa metodiky CKO) 

 Operačný program 
Lisabonské aktivity 
(L.A.) 

Celková alokácia % L.A. 

1  v cieli Konvergencia  851 005 250 923 500 000 92,15% 

2 v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 16 285 341 17 801 578 91,48% 

 

Tabuľka č. 2.1/14: Zazmluvnenie finančných prostriedkov k 31.12.2013 na prioritné témy v EUR 

(Tabuľka č. 14 podľa metodiky CKO) 

 
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  

103 900 000,00 104 080 681,29 100,17% 

  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  148 336 658 559 390 300,60 377,11% 

67 Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho pracovného  ţivota  134 130 190,00 0 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  

143 846 767 32 318 772,70 22,47% 

70 Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie 
ich sociálnej integrácie 

13 382 647,00 0 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 

107 999 308,00 218 372 786,42 202,20% 

  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  

75 350 000,00 445 478,51 0,59% 

Zdroj : ITMS 

 

Podľa údajov k 31.12.2013 sú na prioritnú tému č. 66 celkom pre ciele Konvergencia a Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť kontrahované prostriedky vo výške 377 % z celkovej alokácie. 

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 (hlavne 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. alokácie z týchto tém budú presunuté do tém, na ktoré sú NP pridelené.  
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2.1.7.  Opis partnerských dohôd 

 

Zmluva o partnerstve medzi SIA a IUVENTOU 
V nadväznosti na realizované aktivity súvisiace so zavádzaním komplexného manaţérstva kvality 

prostredníctvom modelu CAF SIA začala aktívne hľadať partnerov s obdobnými skúsenosťami a podobným 

zameraním poskytovaných sluţieb. Iniciácia benchlearningu s obdobnými organizáciami v tuzemsku 

a zahraničí je aj súčasťou aktivity č. 11 aktuálne schváleného Akčného plánu zlepšovania.  

 

Dňa 18.12.2013 uzavrela SIA podľa ustanovenia § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov zmluvu o partnerstve s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeţe, so sídlom v Bratislave za 

účelom podpory rôznych oblastí vzájomnej spolupráce. Ide predovšetkým o konzultačnú činnosť pri 

zavádzaní komplexného manaţérstva kvality v organizáciách zmluvných strán, spoluprácu v oblasti plnenia 

úloh vyplývajúcich z Akčných plánov zlepšovania, iniciáciu benchlearningu a benchmarkingu oboch 

organizácií a výmenu skúseností s rozvíjaním fungovania modelu v organizácii.  

 

Prvé spoločne koordinované kroky súvisiace s napĺňaním zmluvy sú očakávané v priebehu roku 2014. 

 

Spolupráca so socioekonomickými partnermi, s pracovnými skupinami, s koordinátormi 

horizontálnych priorít a pod. v rámci OP ZaSI  

 

Pracovná skupina pre horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity (ďalej len „PS pre HP 

MRK“) 

 

PS pre HP MRK schválila Štatút Pracovnej skupiny pre HP MRK rozhodovaním per rollam dňa 09.01.2013 

a pripomienkovala Plán hodnotenia HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013 formou písomnej 

procedúry per rollam dňa 18.03.2013. 

PS pre HP MRK schválila aktualizáciu Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority 

Marginalizované rómske komunity, verzia 5.0 na svojom prvom zasadnutí dňa 27.08.2013. 

 

Monitorovacia skupina komplexného  prístupu (ďalej len MS KxP) 
 

MS KxP rozhodovaním per rollam schválila dňa 07.01.2013 aktualizovaný Štatút MS KxP a Rokovací 

poriadok MS KxP. 

Dňa 12.11.2013 sa uskutočnilo I. zasadnutie MS KxP v roku 2013. Členovia a pozorovatelia MS KxP boli 

informovaní o aktuálnom stave implementácie HP MRK, o Výročnej správe HP MRK za rok 2012, 

výsledkoch vládneho auditu v roku 2013 a o aktualizácii strategických dokumentov Odboru koordinácie HP 

MRK v roku 2013. V časti venovanej hodnoteniu zástupca  Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť 

informoval účastníkov zasadnutia o výsledkoch nezávislého hodnotenia komplexného prístupu inklúzie 

marginalizovaných rómskych komunít v programovom období 2007 – 2013. Kompletné výsledky 

hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle www.governance.sk. Hodnotenie poukázalo na nedostatky 

v tejto oblasti. MS KxP v prijatom uznesení zobrala na vedomie prezentované  informácie a prijala 

odporúčania pre implementáciu podpôr z fondov Európskej únie v oblasti inklúzie rómskych komunít 

v programovom období 2014 – 2020. MS KxP zároveň konštatovala, ţe model koordinácie implementácie 

komplexného prístupu v programovom období 2007 – 2013 sa vzhľadom na obmedzené kompetencie 

koordinátora HP MRK neosvedčil. 

  

Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej len 

MHaVK LSKxP) 

 

Z dôvodu zmien, ktoré vyplynuli z delimitácie ÚSVRK na MV SR boli aktualizované štatút a rokovací 

poriadok MHaVK LSKxP, ktoré boli pripomienkované a schválené formou per rollam v marci 2013. 

Členom MHaVK LSKxP boli v sledovanom období priebeţne zasielané na vedomie elektronickou formou 

„Ţiadosti o vykonanie úprav v projektovom zámere LSKxP“ v OP ZaSI, OP Z, OP ŢP a ROP. 

 

Pracovná skupina splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre fondy politiky súdrţnosti EÚ 

v programovom období 2014 – 2020   

http://www.governance.sk/
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Dňa 11.09.2013 sa v priestoroch Ministerstva vnútra SR uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity  pre fondy politiky súdrţnosti Európskej 

únie v programovom období  2014 – 2020, ktorá je zameraná na pomoc pri  príprave programových 

dokumentov v oblasti začleňovania MRK pre programové obdobie 2014 – 2020. Účastníkmi zasadnutia boli 

zástupcovia mimovládnych organizácií, samospráv a rezortov, ktorí plnia poradnú funkciu pri nastavení 

programových dokumentov potrebných pre implementáciu a čerpanie fondov EÚ v súvislosti so 

začleňovaním MRK do spoločnosti.  

 

Pracovná skupina na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality 

 

Dňa 20.03.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante 

kondicionality „Zavedená je vnútroštátna stratégia začleňovania Rómov v súlade s rámcom EÚ pre 

vnútroštátne stratégie integrácie Rómov“. Pracovná skupina bola  zriadená na zabezpečenie plnenia úloh 

súvisiacich s uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 305/2012 k Spôsobu uplatnenia ex ante 

kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdrţnosti Európskej únie po roku 2013 

v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom pracovnej skupiny je prijímať dôleţité odporúčania 

a predkladať návrhy na plnenie podmieneností k čerpaniu fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020 

v oblasti začleňovania rómskych komunít v súlade so Stratégiou  a v súlade s rámcom EÚ pre vnútroštátne 

stratégie integrácie Rómov. 

 

Na zasadnutí dňa 07.11.2013 pracovná skupina zobrala na vedomie informáciu o plnení jednotlivých kritérií 

ex ante kondicionality. Zo šiestich kritérií boli štyri kritériá vyhodnotené ako splnené. Zostávajúce dve 

kritériá by mal USVRK splniť v priebehu prvého polroka 2014. Ide o nastavenie monitorovania 

a hodnotenia Stratégie, ako aj o systémové nastavenia pomoci ţiadateľom pri predkladaní ţiadostí 

o projekty. Pracovná skupina odporučila pre programové obdobie 2014 – 2020 zjednodušiť spôsob 

podávania a implementácie projektov, ako aj nevyhnutnosť vybudovania administratívnych kapacít úradu, 

vrátane jeho regionálnych štruktúr. Pri plnení týchto úloh úrad vychádza zo záverov a odporúčaní pracovnej 

skupiny „Posilnenie spolupráce a administratívnych kapacít zo zasadnutia „High Level Event - 

pokračovanie podujatia na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii 

Rómov na Slovensku“ zo dňa 23. mája 2013 v Košiciach. 

  

Spolupráca s medzinárodným prvkom 

 

Európska sieť pre Rómov a sociálnu inklúziu  

www.euromanet.eu  

 

Zástupca RO pre OP ZaSI je  od r. 2008 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 bola zaloţená na podnet Divízie ESF Španielsko v roku 2007.  

 

V septembri 2013 sa konalo riadne zasadnutie riadiaceho výboru v Sofii, Bulharsko. Zasadnutie a tematickú 

konferenciu organizovalo Ministerstvo práce a sociálnej politiky so sídlom v Sofii, s podporou Technického 

sekretariátu Fundación Secretariado Gitano. Témou konferencie bolo uplatnenie prvku partnerstva pri 

tvorbe Partnerskej dohody a zapojenie sociálnych partnerov, miestnych a regionálnych samospráv, 

mimovládnych organizácií do implementácie operačných programov ESF a ERDF v programovom období 

2014-2020. Tzv. Code of conduct on the Partnership Principle for the Structural and Investment Funds 

2014-2020 (Kódex správania na princípe partnerstva pre štrukturálne a investičných fondov) bol prijatý 

Európskou Komisiou dňa 7.1.2014 a je dostupný na adrese: 

http://www.euromanet.eu/newsroom/archive/the_european_commission_adopted_the_european_code_of_ 

conduct_on_the_partnership_principle_for_the_structural_and_investment_funds_2014_2020.html. 

Zasadnutia sa zúčastnili riadni členovia - zástupcovia útvarov a divízií ESF z 12 členských krajín, ako aj 

stáli pozorovatelia z Európskej Komisie (DG EMPL, DG REGIO) a nezávislí experti (UNDP, Fundamental 

Right Agency). Prínosom podujatia bola moţnosť bezprostrednej odbornej  diskusie medzi zástupcami 

http://www.euromanet.eu/
http://www.euromanet.eu/newsroom/archive/the_european_commission_adopted_the_european_code_of_%20conduct_on_the_partnership_principle_for_the_structural_and_investment_funds_2014_2020.html
http://www.euromanet.eu/newsroom/archive/the_european_commission_adopted_the_european_code_of_%20conduct_on_the_partnership_principle_for_the_structural_and_investment_funds_2014_2020.html
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členských krajín, EK a Národných kontaktných miest pre inklúziu Rómov, najmä plánovanie 

zakomponovania podpory integrácie Rómov do operačných programov 2014-2020 v oblasti zamestnanosti, 

sociálnej inklúzie a rozvoja ľudských zdrojov. V závere podujatia informovali zástupcovia členských krajín 

o spôsobe distribúcie a vyuţitia príručky „Riešenie potrieb Rómov prostredníctvom štrukturálnych fondov 

v r. 2014-2020“, na tvorbe ktorej sa podieľali spolu s expertom p. José Manuel Fresno.  

 

ESF Roma Inclusion Learning Network (tzv. EURoma +) 

 

V máji 2013 sa zástupcovia v riadiaceho orgánu pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia   zúčastnili  na 

otváracom zasadnutí programu „ESF Roma Inclusion Learning Network – EURoma +“ v Bruseli. 

Zasadnutie organizoval Technický sekretariát Fundación Secretariado Gitano so sídlom v Madride; 

zasadnutia sa zúčastnili riadni členovia transnacionálnej siete - zástupcovia útvarov a divízií ESF z 8 

členských krajín (Bulharsko, Slovensko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Česká republika, Rumunsko, 

Španielsko), ako aj zástupcovia Európskej Komisie  - DG EMPL, DG REGIO. Divízia ESF  Španielsko 

reprezentuje  team leadera transnacionálneho programu, ktorý je podporený zo zdrojov EÚ. Sieť zdruţuje 

krajiny, v ktorých je výrazné zastúpenie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ktoré riešia 

problematiku ich sociálnej inklúzie vrátane opatrení na redukciu rizika chudoby. K spolupráci na programe 

sú prizývaní tieţ zástupcovia Národných kontaktných miest pre problematiku Rómov, Slovenskú republiku  

reprezentoval zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.  

Očakávaným výsledkom spolupráce v rámci dvojročného programu je prijatie politických rozhodnutí 

v programovaní OP 2014-2020 pre oblasť inklúzie Rómov a zapojenie štrukturálnych fondov ako 

kľúčového nástroja na integráciu Rómov. Pridanou hodnotou členstva v sieti je podpora pri negociáciách 

a príprave Partnerskej dohody a operačných programov na r. 2014-2020.  

 

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 

Metodický pokyn k postupu RO a OA pri spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie SR pri kontrole 

verejných obstarávaní z 22.5.2013. 

- Usmernenie CKO a UV SR č. 15  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. 

 

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 
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fondov po roku 2013. Predmetná pracovná skupina bola vytvorená v súlade s princípmi partnerstva a má za 

úlohu spolupracovať na príprave strategických materiálov, pozičných a ďalších dokumentov súvisiacich 

s implementáciou fondov EÚ v podmienkach MPSVR SR po roku 2013. 

Schválením návrhu orgánov zodpovedných za implementáciu Spoločného strategického rámca pre obdobie 

2014 – 2020 na Rade vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020 v decembri 2012 viedlo k 

zintenzívneniu procesu príprav nového Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) v 1. 

kvartáli roku 2013. Začiatkom roku 2013 boli zadefinované oblasti podpory pre jednotlivé prioritné 

oblasti vo forme zadefinovania špecifických cieľov, investičných priorít a zámerov podpory. Uvedená 

problematika bola vo finálnej etape osobitne prerokovaná na riadiacom orgáne pre OP ĽZ za účasti 

relevantných aktérov vo februári 2013, na ktorom sa prediskutovalo aj ďalšie smerovanie rezortov pre 

napĺňanie ich sektorových národných politík v nadväznosti na prijatý Pozičný dokument EK k Partnerskej 

dohode a programom SR na roky 2014 – 2020. 

Súčasne sa vo februári 2013 na pôde MPSVR SR uskutočnilo 1. neoficiálne technické rokovanie 

k programovému obdobiu 2014-2020 za účasti zástupcov EK a zástupcov ÚV SR, MF SR, MZVaEZ SR, 

MPRV SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, MDVRR SR, MV SR vrátane zástupcov Splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity a Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, zamerané na 

pripravenosť SR na Partnerskú dohodu v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a vzdelávania, prípravu 

OP ĽZ, ako aj prvotné vyhodnocovanie ex-ante kondicionalít nevyhnutných pre úspešnú realizáciu OP ĽZ. 

V priebehu marca 2013 sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých sa prerokovali ďalšie 

postupy príprav a bola podporená myšlienka aplikácie mikrotímov pre jednotlivé prioritné osi za účasti 

zástupcov MPSVR SR, MV SR,MŠVVŠ SR a MZ SR s cieľom skoncipovania 1. návrhu OP ĽZ. Súčasne 

sa dohodlo predloţenie parciálnych podkladov za jednotlivé rezorty na MPSVR SR v predstihu, aby 

MPSVR SR mohlo skompletizovať podklady za rezorty aj v nadväznosti na prijaté stanoviská neziskových 

organizácií.  

V apríli aţ júni 2013 prebehli viaceré pracovné stretnutia s cieľom doladiť 1. pracovnú verziu OP ĽZ, 

ktorá bola predmetom intenzívnych diskusií a viedla k spoločnému kompromisnému návrhu strategického 

dokumentu predkladaného na ďalšie neformálne kolo rokovaní so zástupcami EK začiatkom júla 2013. 

Ďalším dôleţitým momentom bolo zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia na 

roky 2014-2020 v 2. polovici mája 2013, v rámci ktorého sa členovia uzniesli na hlavných záveroch 

v ďalšom pokračovaní príprav operačného programu. Hlavnou poţiadavkou bolo zredukovanie počtu 

prioritných osí s cieľom sprehľadniť operačný program. 

Začiatkom júla 2013 sa uskutočnilo 2. kolo neoficiálneho technického rokovania so zástupcami EK za 

pozvania ďalších inštitúcií (ÚV SR, MF SR, MZVaEZ SR, MPRV SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, MV SR 

vrátane zástupcov Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti). Rokovanie sa sústredilo na sektorové a strategické ciele OP a na diskusiu ku 

klarifikácii jednotlivých potenciálnych oblastí podpory z ESF a EFRR. 

Vzhľadom na potrebu precizovania stratégie OP ĽZ v nadväznosti na pripomienky EK sa uskutočnili 

pracovné stretnutia na viacerých úrovniach. Diskusie k 2. návrhu OP ĽZ prebiehali v septembri 2013 na 

úrovni pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia na roky 2014-2020, na rokovaní  ktorej sa 

zúčastnili aj zástupcovia ex-ante hodnotenia a strategického environmentálneho hodnotenia. Zo stretnutia 

vyplynuli závery v rámci detailnejšej špecifikácie oblastí podpory, lepšieho zacielenia či návrhu niektorých 

merateľných ukazovateľov. Okrem toho sa zorganizovalo pracovné stretnutie mikrotímov pre jednotlivé 

oblasti podpory s cieľom precizovať, resp. navrhnúť o. i. vhodnejšie merateľné ukazovatele. 

MPSVR SR po dohode s EK zorganizovalo 3. kolo neformálneho dialógu v polovici novembra 2013. Na 

stretnutí sa riešila najmä strategická oblasť plánovanej podpory v OP ĽZ a boli precizované stanoviská 

k otvoreným otázkam oboch partnerských strán. Záverom rokovania bola dohoda o aktualizovaní 

pracovného dokumentu a súčasne EK ubezpečila slovenskú stranu o jej záujme zrealizovať interaktívnu 

diskusiu so zástupcami slovenských inštitúcií vo vzťahu k návrhu merateľných ukazovateľov, ktorá sa 

uskutočnila vo forme seminára koncom novembra 2013, a ktorej cieľom bolo nastaviť vhodný set 

ukazovateľov vo vzťahu k správne zadefinovaným špecifickým cieľom operačného programu. 

Na základe pripomienok EK sa spracoval 3. pracovný návrh OP ĽZ, ktorý bol predmetom stretnutia 

pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia na roky 2014-2020 v polovici januára 2014. 
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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 OP ZaSI (Tabuľka č. 15 podľa metodiky CKO) 
Ukazovateľ Kalendárny rok: 2013 

   
  Prichádzajúci účastníci 

projektu  
Odchádzajúci účastníci 
projektu  

Účastníci pokračujúci z 
predošlého roku  

  Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 134 107 68 307 699 060 326 985 716 592 337 937 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu 
práce 

            

Zamestnaní 51 662 25 526 34 866 17 993 28 314 15 539 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 8 063 3 689 4 455 2 551 7 380 3 640 

Nezamestnaní 76 753 39 455 582 893 273 685 603 337 286 072 

z toho dlhodobo nezamestnaní 47 437 24 366 94 403 47 161 116 032 60 193 

Neaktívne osoby 5 692 3 326 81 301 35 307 84 896 36 275 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 2 530 1 508 1 353 857 3 513 2 338 

Rozdelenie účastníkov podľa veku             

Mládeţ (15-24 rokov) 32 956 17 300 245 989 106 795 240 938 108 507 

Staršie osoby (55-64 rokov) 14 691 6 984 53 442 20 189 54 574 21 455 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v 
súlade s vnútroštátnymi predpismi 

            

Migranti 17 7 3 1 3 1 

Menšiny 24 386 13 685 7 882 4 856 53 859 29 782 

Zdravotne postihnutí 31 832 15 156 37 022 18 779 36 538 18 738 

Iné znevýhodnené osoby 56 793 28 488 252 250 120 104 230 304 109 525 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého 
vzdelania 

            

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2) 61 480 30 752 391 271 173 573 460 782 200 057 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 52 896 26 560 238 080 115 995 119 209 62 897 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 4 020 2 159 11 958 6 899 43 622 19 398 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 15 711 8 836 57 751 30 518 90 151 53 818 

Zdroj: RO, SORO, monitorovacie správy,  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 rodu.  

 

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.  

ITMS v tejto časti neobsahuje kontrolné prepočty, preto zadávateľ údajov nedostane spätnú väzbu pri 

zadaní nesprávneho čísla, systém uţ ale v tomto programovom období nebude upravovaný a korekcie 

zostávajú na manaţéroch RO, SORO. 

 

Tabuľka č. 2.1/17: Porovnanie zastúpenia jednotlivých sledovaných skupín medzi novými účastníkmi 

projektov v roku 2013 podľa prioritných osí OP ZaSI (% z celkového počtu nových účastníkov v danej 

prioritnej osi) 
Ukazovateľ Kalendárny rok: 2013 

 
OP ZaSI os 1 os 2 os 3 os 4 os5 TA 

Celkový počet prichádzajúcich účastníkov 134 107 102 459 29 417 1 237 664 330 

Rozdelenie účastníkov podľa jednotlivých prioritných osí v % 100,00 70,60 27,58 1,01 0,78 0,03 

zastúpenie jednotlivých skupín v % 

Zamestnaní 38,52 46,27 7,86 77,12 99,55 100,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 6,01 7,71 0,39 3,56 0,00 0,00 

Nezamestnaní 57,23 53,23 75,20 7,36 0,00 0,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 35,37 26,62 68,36 4,37 0,00 0,00 

Neaktívne osoby 4,24 0,50 16,94 15,52 0,45 0,00 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 1,89 0,06 7,87 12,29 0,00 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mládeţ (15-24 rokov) 24,57 25,53 22,74 8,25 0,60 0,61 
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Staršie osoby (55-64 rokov) 10,95 11,09 10,81 2,83 13,40 7,88 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s 
vnútroštátnymi predpismi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Migranti 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

Menšiny 18,18 0,67 80,58 0,00 0,00 0,00 

Zdravotne postihnutí 23,74 26,72 15,10 0,73 0,00 1,52 

Iné znevýhodnené osoby 42,35 53,01 8,20 5,50 0,00 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) 45,84 34,62 87,86 12,69 0,00 0,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 39,44 48,46 8,86 42,28 12,35 11,21 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 2,99 3,52 0,88 9,54 5,12 0,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 11,71 13,39 2,39 35,49 82,53 88,79 

Zdroj: prijímatelia, RO, SORO, ITMS 

Prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti 

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 2013 sa v najväčšom počte zapojili do projektov v rámci prioritnej 

osi 1 (102 459 osôb) a v prioritnej osi č. 2 to bolo 29 417 osôb. V porovnaní s tým sa početné zastúpenie 

v prioritnej osi 3 a 4 pribliţuje 1% z celkového počtu nových účastníkov za rok 2013. 

 

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 2013 

podiel 
ţien 2013 

Prichádzajúci 
účastníci 
projektu 

Odchádzajúci 
účastníci 
projektu 

Účastníci pokračujúci z 
predchádzajúceho 
roku 

OP ZaSI  50,93 46,78 47,16 

os 1 48,91 46,57 46,54 

os 2 56,00 55,59 53,78 

os 3 84,32 58,22 58,21 

os 4 65,81 66,42 54,43 

os 5 74,24 74,07 72,53 

Zdroj: prijímatelia, RO, SORO, ITMS 

 

V ťaţiskových prioritných osiach č. 1 a 2 sa zastúpenie ţien pohybovalo okolo 50%, prioritné osi 3 a 4 

vykazujú výrazne vyššie zastúpenie ţien. Celkovo v cieľovej skupine mierne vzrástlo zastúpenie ţien (1%) 

v porovnaní s rokom 2012, v rámci prioritnej osi 3 bol nárast 22%. 

 

Posilnenie integrácie migrantov a ich zvýšenie účasti na zamestnanosti  
 

Migranti zastúpením 17 osôb spomedzi 134 107 nových účastníkov projektov predstavujú len 0,01%. OP 

ZaSI teda prakticky nerieši špecifické otázky migrantov, ktorí prioritne ako cieľová skupina spadajú pod 

programy MV SR. Účastníci nemuseli uviesť svoju prináleţitosť ku skupine migrantov, ak sa nejednalo 

o projekt zameraný na túto problematiku. 

. 

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 menšín. 

Z čísiel uvedených v tabuľke č. 2.1/16 vyplýva, ţe menšiny predstavujú 18,18% všetkých nových 

účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2013, pričom ťaţisko ich účasti je v projektoch prioritnej osi 2 

(80,58%). V porovnaní s rokom 2012 zastúpenie menšín v cieľovej skupine pokleslo (cca 5%). 

 

Posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím 

 

Osoby so zdravotným postihnutím tvorili 23,74% a osoby inak znevýhodnené 42,35% všetkých nových 

účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2013. 
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Početnosť osôb so zdravotným postihnutím výrazne vzrástla za celé OP ZaSI (o 18%), v prioritných osiach 

1 (o 20%), 2 (o 11%) a mierne poklesla v prioritnej osi 3 (okolo 5%), kde spomedzi 1237 nových 

účastníkov projektov bolo 9 osôb so zdravotným postihnutím.  

 

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 

prichádzajúcich účastníkov = počet zamestnaných + počet nezamestnaných + počet neaktívnych“ bola 

zhoda od 100 do 98,6%. 

 

Inovačné činnosti 

Neuplatnené v roku 2013. 

 

Nadnárodné a medzinárodné aktivity 

Bliţšie informácie v časti 2.1.8. „Opis partnerských dohôd“. 

 

2.2. Informácia o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 

 

Implementácia OP ZaSI prebieha v súlade s legislatívou EÚ a SR. 

 

2.2.1. Legislatívne zmeny v roku 2013 

 

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. 

Od 1.1.2013 sa uplatňuje novela zákona z roku 2012, podrobnejšie popísaná v časti 2.4.1. Legislatívne 

zmeny vo VS OP ZaSI za rok 2012. 

Výsledky za rok 2013 UPSVR spracovalo do dokumentu „Vyhodnotenie uplatňovania aktívnych opatrení 

na trhu práce za rok 2013“. 

 

Zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa 

v čl. VII. novelizoval zákon o sluţbách zamestnanosti. S účinnosťou od 1. januára 2013 sa (vzhľadom na 

novú kompetenciu samosprávneho kraja určovať počty tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie 

konanie v nasledujúcom školskom roku v jeho územnej pôsobnosti, ktorá vychádza z analýz a prognóz 

o vývoji na trhu práce) ustanovila povinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradom práce 

sociálnych vecí a rodiny  zverejňovať analýzy a prognózy o vývoji na trhu práce na svojich webových 

sídlach. 

Obdobnú povinnosť má aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá spočíva v tom, ţe v 

spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bude dvakrát ročne na svojom webovom 

sídle zverejňovať informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých 

krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov. Zároveň sa rozšírila pôsobnosť výboru pre 

otázky zamestnanosti o schvaľovanie analýz a prognóz o vývoji trhu práce v územnej pôsobnosti 

príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Zákonom č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sluţbách zamestnanosti a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. mája 2013 prešla aktívna politika trhu práce významnou 

reformou. Zmenou aktívnej politiky trhu práce (ďalej len „APTP“) sa riešila potreba zabezpečovania 

zniţovania nezamestnanosti znevýhodnených skupín občanov a zníţenia ich ohrozenia na trhu práce, ako aj 
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podpora vytvárania reálnych pracovných miest na miestnej a regionálnej úrovni so zámerom účinnejšieho 

a efektívnejšieho vyuţívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov.  

Hlavnými reformnými zmenami bolo zjednodušenie systému aktívnych opatrení trhu práce (ďalej len 

„AOTP“) a to: 

 

-  nahradením 8 obligatórnych, právne nárokových AOTP fakultatívnymi, právne nenárokovými AOTP 

v súlade s úlohami Akčného plánu aktualizovaného Národného programu reforiem Slovenskej republiky 

2012. Ide konkrétne o tieto AOTP:  

- Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49),  

- Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50),  

- Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 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 samostatnú zárobkovú činnosť (§ 57).  

- zrušením 11 AOTP: 

- Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné 

uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 48b) 

- Výška dávky (§ 48c) 

- Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 49a)  

- Príspevok na podporu udrţania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a) 

- Príspevok na podporu vytvárania a udrţania pracovných miest v sociálnom podniku (§ 50c) 

- Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (§ 50i) 

- Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce (§ 53c)  

- Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 55a) 

- Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu (§ 55b) 

- Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu (§ 55c) 

- Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska (§ 57a) 

- lepším zohľadňovaním situácie na regionálnych trhoch práce prostredníctvom upraveného legislatívneho 

rámca Výboru pre otázky zamestnanosti. Zaviedla sa širšia spoluúčasť sociálnych partnerov pri 

uplatňovaní AOTP smerujúcich k zabezpečeniu zosúladenia medzi dopytom a ponukou na lokálnom 

a regionálnom trhu práce. Zároveň sa prostredníctvom kompetencie výboru posudzovať ţiadosti 

o poskytnutie jednotlivých príspevkov v súlade so zásadami pouţitia finančných prostriedkov na AOTP 

zabezpečila efektívnosť a účinnosť realizácie AOTP.  

- zvýšením dôrazu na vzdelávacie programy a poradenstvo a zabezpečením vyššej flexibility uchádzača o 

zamestnanie (ďalej len „UOZ“) v systéme vzdelávania a prípravy pre trh práce vymedzením moţnosti 

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. 

- zníţením  administratívnej náročnosti pri implementácii APTP sa podporilo aj zníţenie 

administratívnej zaťaţenosti úradov s cieľom zabezpečiť individualizovanejšie sluţby zamestnanosti pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

- zvýšením adresnosti na cieľovú skupinu najmä znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie najmä 

dlhodobo nezamestnaných, mladých ľudí, starších ako 50 rokov veku a uchádzačov o zamestnanie 

s nízkym alebo ţiadnym vzdelaním, 

- zabezpečením individualizovanejších sluţieb zamestnanosti, 

- lepšou podporou tvorby pracovných miest v obciach a regiónoch,  

- zabezpečením transparentnosti poskytovania AOTP ich zverejňovaním vo webových sídlach úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“). 

 

Zákonom č. 308/2013 Z .z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o 

zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

sa v čl. II. novelizoval zákon o sluţbách zamestnanosti.  
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S účinnosťou od 1. novembra 2013 sa vytvoril legislatívny rámec na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu 

kontroly dodrţiavania zákona o sluţbách zamestnanosti a všeobecne záväzných právnych predpisov 

vydaných na jeho základe a kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 

82/2005 Z. z. zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Zákonom č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa v čl. XVII. novelizoval zákon 

o sluţbách zamestnanosti.  

 

Zákonom č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa v čl. XVII. novelizoval zákon 

o sluţbách zamestnanosti. S účinnosťou od 15. novembra 2013 sa zaviedlo nové aktívne opatrenie trhu 

práce  - § 53e Finančná pomoc na podporu udrţania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných 

podnikoch s cieľom podporiť a udrţať zamestnanosť. Opatrenie vychádza z Nariadenia Komisie (ES) č. 

1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis na poskytnutie finančnej 

pomoci ţivotaschopným malým a stredným podnikom spĺňajúcim definíciu malého a stredného podniku 

uvedenú v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlúčiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o 

skupinových výnimkách) s výnimkou malých a stredných podnikov, ktoré majú v predmete činnosti 

sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo vykonávanie činnosti dočasného zamestnávania. Zaviedli sa 

formy finančnej pomoci - poskytnutie záruky za úver a úhrada časti úroku z úveru prostredníctvom vybranej 

banky alebo pobočky zahraničnej banky na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR 

a touto vybranou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a za podmienok ustanovených v tejto zmluve 

a tieţ za podmienok ustanovených týmto zákonom a Nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní 

článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. 

 

V roku 2013 zákon o verejnom obstarávaní podstúpil najzásadnejšiu zmenu od svojho prijatia v roku 

2006 v podobe tzv. „Malej  a Veľkej“ novely (zák.č. 28/2013 Z.z. a zák. č. 95/2013 Z.z.). Prijatými 

novelami sa zvýšila administratívna záťaţ pri verejnom obstarávaní tovarov, sluţieb a stavebných prác, 

vytvorili sa rozporné stanoviská, ako napr. stanovisko pri otváraní ponúk pri pouţití elektronickej aukcie pri 

zadávaní podlimitných zákaziek bez vyuţitia elektronického trhoviska. Uvedená situácia spôsobila časové 

oneskorenia sa spracúvaním ŢoP z dôvodu overovania VO. 

 

V oblasti štátnej pomoci a pomoci de minimis nastali v roku 2013 nasledovné legislatívne zmeny: 

 

1. Koncom roka 2013 Európska Komisia nariadením č. 1224/2013 z 29. novembra 2013, predĺţila 

obdobie platnosti nariadenia č. 800/2008 o všeobecných skupinových výnimkách do 30.6.2014. 

V podmienkach OP ZaSI sa toto nariadenie vzťahuje na pomoc poskytovanú podľa nasledovných schém 

štátnej pomoci: 

- Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania (Schéma č. ŠP - 1/2009) 

- Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (Schéma č. ŠP - 2/2009)  

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti (Schéma č. ŠP - 3/2009).  

2. Koncom roka 2013 Európska Komisia schválila nariadenie č. 1407/2013 z 18. decembra 2013, ktoré 

upravuje poskytovanie pomoci de minimis pre obdobie 2014-2020.  

 

2.2.2.  Vyhodnotenie štátnej pomoci poskytnutej z OP ZaSI v roku 2013 

 

V rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia bola v súlade s nariadením Komisie (ES) 

č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom 

podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) poskytovaná štátna 

pomoc, ktorá bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.  

V súlade s nariadením boli vypracované schémy štátnej pomoci, ktoré boli následne predloţené a schválené 

Európskou komisiou. Pomoc poskytovaná v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 

ktorá napĺňala podmienky a kritéria štátnej pomoci bola poskytovaná v zmysle týchto schém štátnej pomoci. 
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Z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia bola v roku 2013 poskytnutá štátna pomoc 

v celkovej výške 3,89 mil. EUR. Z toho 0,66 mil. EUR predstavovala pomoc na zamestnanosť a 3,23 mil. 

EUR predstavovala pomoc na vzdelávanie.  

 

Poskytnutá pomoc na zamestnanosť 

 

Štátna pomoc 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) 

bola poskytnutá v celkovom objeme 0,66 mil. EUR, z toho objem pomoci poskytnutej zo štátneho rozpočtu 

bol v celkovej výške 0,10 mil. EUR.  

Pomoc bola poskytnutá podľa tejto schémy 211 oprávneným prijímateľom pomoci z toho pre 79 

mikropodnikov, 85 malých podnikov, 35 stredných podnikov a 12 veľkých podnikov. 

 

Tabuľka č. 2.2/1: Pomoc poskytnutá na zamestnanosť (forma pomoci – NFP) 
Poskytovateľ MPSVR SR/ vykonávateľ ÚPSVR Poskytnutá pomoc v mil. EUR % 

Zdroje ESF 0,65 100 

Štátny rozpočet 0,10 0,00 

Celková pomoc na zamestnanosť 0,66 100,00 

Zdroj: RO 

 

Pomoc bola poskytnutá zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a účelom pomoci pri predmetnej 

schéme bola predovšetkým podpora MSP, a to na podporu zamestnanosti v rámci aktívnych opatrení trhu 

práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o sluţbách zamestnanosti“). 

 

Poskytnutá pomoc na vzdelávanie 

 

Štátnu pomoc na podporu vzdelávania bolo moţné v roku 2013 poskytovať v zmysle nariadenia Komisie 

(ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenia o skupinových výnimkách) a to v rámci Schémy štátnej pomoci 

na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (X 531/2009). 

 

V roku 2013 MPSVR SR poskytlo štátnu pomoc na podporu vzdelávania v rámci uvedeného opatrenia 

(schémy) v rámci dopytovo orientovaných projektov SORO/ Sociálnej implementačnej agentúry 

v celkovom objeme 3,23 mil. EUR, z toho bola poskytnutá pomoc vo výške 0,48 mil. EUR zo štátneho 

rozpočtu.  

 

Pomoc podľa tejto schémy bola poskytnutá 82 oprávneným prijímateľom formou úhrady oprávnených 

výdavkov na schválené aktivity na základe predloţených ţiadostí o platbu.  

 

Tabuľka č. 2.2/2: Pomoc poskytnutá na vzdelávanie (forma pomoci – NFP) 
Poskytovateľ MPSVR SR/ vykonávateľ SORO Poskytnutá pomoc v mil. EUR % 

Zdroje ESF 2,84 85,54 

Štátny rozpočet 0,48 14,46 

Celková pomoc na zamestnanosť 3,32 100,00 

Zdroj: RO 

 

Účelom pomoci bola podpora všeobecného vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa, pričom v roku 

2013 nebola ţiadnemu prijímateľovi poskytnutá pomoc na špecifické vzdelávanie.  

 

 

Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci poskytnutej MPSVR SR – Ústredím PSVR 
 

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 Nitrianskom samosprávnom 

kraji, pričom skupina MSP tvorila v roku 2013 významnú časť zamestnávateľov, ktorým v roku 2013 bola 

poskytnutá štátna pomoc v rámci tohto opatrenia. 
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Podpora bola poskytnutá v rámci uvedenej schémy na:  

- kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným 

postihnutím,  

- zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií a  

- zamestnávanie pracovníkov vo forme mzdových dotácií.  

 

V rozdelení podľa veľkosti podniku a krajov bola štátna pomoc v roku 2013 poskytnutá nasledovne: 

 

Tabuľka č. 2.2/3: Opatrenie Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnávania (X 754/2009) (forma pomoci 

- NFP) 
Podľa typu podniku  Počet príjemcov   mil. EUR podiel v % 

MSP Mikropodniky 79    0,39  59,09 

Malé podniky 85 0,14  21,21 

Stredné podniky 35 0,10  15,15 

Veľké podniky 12   0,03  4,55 

Celkom 211 0,66 100,00 

 

Podľa NUTS II Podľa NUTS III 
Poskytnutá 
pomoc mil. EUR 

podiel v % 

Bratislavský samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj 0,05  7,58  

Západné Slovensko Trnavský samosprávny kraj 0,09  13,64  

Trenčiansky samosprávny kraj  0,11  16,66  

Nitriansky samosprávny kraj 0,00  0  

Stredné Slovensko Ţilinský samosprávny kraj 0,17  25,75  

Banskobystrický samosprávny kraj 0,08  12,12  

Východné Slovensko Prešovský samosprávny kraj 0,11  16,67  

Košicky samosprávny kraj 0,05  7,58  

Celkom  0,66  100,00 

Zdroj: RO 

 

Prostredníctvom štátnej pomoci na podporu vzdelávania  v zmysle opatrenia – Schémy štátnej pomoci na 

podporu vzdelávania (X 530/2009) v rámci aktívneho opatrenia na trhu práce podľa § 47 zákona 

o sluţbách zamestnanosti Ústredie PSVR neboli z prostriedkov operačného programu podporené ţiadne 

vzdelávacie aktivity.  

 

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 projektoch všeobecný charakter, 

ţiaden projekt sa nezameral na špecifické vzdelávanie.  

 

V rozdelení podľa veľkosti podniku a krajov bola štátna pomoc v roku 2013 poskytnutá nasledovne: 

 

 

Tabuľka č. 2.2/4: Opatrenie Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (X 

531/2009) (forma pomoci - NFP) 
Podľa typu podniku  Počet príjemcov   mil. EUR podiel v % 

MSP Mikropodniky 0 0,00 0,00 

Malé podniky 10 1,81 56,04 

Stredné podniky 35 1,23 38,08 

Veľké podniky 37 0,19 5,88 

Celkom 82 3,23 100,00 

 

Podľa NUTS II Podľa NUTS III 
Poskytnutá 
pomoc mil. EUR 

podiel v % 

Bratislavský samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj 0,14 4,33 

Západné Slovensko Trnavský samosprávny kraj 0,23 7,12 
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Trenčiansky samosprávny kraj 0,44 13,62 

Nitriansky samosprávny kraj 0,09 2,79 

Stredné Slovensko Ţilinský samosprávny kraj 0,04 1,24 

Banskobystrický samosprávny kraj 0,22 6,81 

Východné Slovensko Prešovský samosprávny kraj 0,85 26,32 

Košicky samosprávny kraj 0,50 15,48 

Západné, Stredné a Východné Slovensko* Trnavský samosprávny kraj, 
Trenčiansky samosprávny kraj, 
Nitriansky samosprávny kraj, 
Ţilinský samosprávny kraj, 
Banskobystrický samosprávny kraj, 
Prešovský samosprávny kraj  
Košicky samosprávny kraj 

0,72 22,29 

Celkom  3,23 100,00 

Zdroj: RO 

 Pomoc predstavuje projekty, ktorých miesto vyuţívanie výsledkov projektu pokrýva viacero samosprávnych krajov, okrem 

Bratislavského samosprávneho kraja  

 

V roku 2013 bolo ukončených 46 projektov predloţených v rámci uvedenej schémy štátnej pomoci, z toho 

bola poskytnutá štátna pomoc 43 oprávneným prijímateľom. V realizácii bolo v roku 2013 80 projektov, 

z toho bola štátna pomoc poskytnutá 39 oprávneným prijímateľom.  

 

Účelom pomoci pri predmetnej schéme bola podpora všeobecného vzdelávania zamestnancov 

u zamestnávateľa. Medzi tri najsilnejšie regióny v rámci podpory na vzdelávanie v roku 2013 je moţné 

zaradiť Prešovský, Košický a Trenčiansky samosprávny kraj.  

 

Efektívnosť poskytnutej pomoci 

 

Poskytovanie pomoci v roku 2013 bolo podmienené len pomalým zotavovaním sa ekonomiky SR hlavných 

obchodných partnerov z hospodárskej krízy a problémov v eurozóne, čo malo len nepatrný vplyv na 

zamestnanosť a na mierne zniţovanie (skôr udrţanie) miery evidovanej nezamestnanosti a počtu 

evidovaných nezamestnaných.  

Štátna pomoc na podporu zamestnanosti bola realizovaná v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) 

v roku 2013 v súlade so zákonom o sluţbách zamestnanosti. Poskytovanie štátnej pomoci bolo v roku 2013 

ovplyvnené jeho novelou (zákonom č. 96/2013 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o sluţbách 

zamestnanosti), ktorá nadobudla účinnosť od 1. mája 2013. Kľúčovou zmenou, ktorú novela priniesla, bolo 

zrušenie dovtedajšej právnej nárokovateľnosti väčšiny príspevkov na vytváranie, resp., udrţiavanie 

pracovných miest u zamestnávateľov v rámci nástrojov AOTP a posilnenie regionálneho aspektu pri 

rozhodovaní o poskytovaní príspevkov posilnením právomoci výborov pre otázky zamestnanosti, 

zriadených pri kaţdom úrade PSVR. Poskytovanie príspevkov, najmä na podporu zamestnanosti 

a na udrţanie pracovných miest sa stalo aj efektívnejším práve z dôvodu lepšej adresnosti pomoci, 

s prihliadnutím na regionálne aspekty.  

 

Pomoc na podporu zamestnanosti bola v roku 2013, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch 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. 

 

Poskytovaná štátna pomoc na podporu zamestnanosti napomáhala predovšetkým tvorbe nových a udrţaniu 

existujúcich pracovných miest, s dôrazom a zameraním najmä na dlhodobo nezamestnaných občanov, 

mladých ľudí do 29 rokov 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 skupiny 

uchádzačov o zamestnanie s nejakým handicapom, ktorý im bráni v zaradení do pracovného procesu, resp. 

s nevyhnutnosťou obnovenia ich pracovných návykov a zručností. 

 

Poskytovaná pomoc na podporu vzdelávania zamestnancov zo strany Sociálnej implementačnej agentúry 

prostredníctvom všeobecného vzdelávania napomohla najmä zvýšeniu kvalifikácie zamestnancov, zvýšeniu 
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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 

 

Rezort MPSVR SR bude naďalej vyuţívať moţnosti poskytovania štátnej pomoci podľa Schémy štátnej 

pomoci na podporu zamestnanosti (X 754/2009) a podľa Schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania (X 

530/2009), ktorých platnosť a účinnosť bola predĺţená do 31.12.2014. Poskytovanie štátnej pomoci bude, 

tak ako doteraz, zamerané najmä na  realizáciu aktívnej politiky trhu práce, na podporu tvorby pracovných 

miest a udrţania zamestnanosti a vzdelávanie zamestnancov. 

 

MPSVR SR ako poskytovateľ pomoci v spolupráci s vykonávateľmi pomoci (SORO a UPSVR) 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 2014 (v rámci aktívneho opatrenia na trhu práce podľa § 53d zákona 

o sluţbách zamestnanosti a v rámci zákona o investičnej pomoci) poskytnutie pomoci formou príspevku na 

vytvorenie minimálne 930 nových pracovných miest v rámci 4-och investičných zámerov, ktoré boli 

schválené v I. a II. polroku 2013. V kalendárnom roku 2014 sa očakáva uzatvorenie nových zmlúv 

na vytvorenie nových pracovných miest s investormi a Ústredím PSVR. Zámerom je vytváranie nových 

pracovných miest v rokoch 2014 aţ  2017 v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti, v ktorých HDP 

je niţšie ako 75% priemeru EÚ (ďalej len „znevýhodnené regióny“). V I. a II. polroku 2013 bolo 

schválených aj 7 investičných zámerov, ktoré získali regionálnu investičnú pomoc v inej forme ako je 

príspevok na vytvorené nové pracovné miesta. Nasledujúce plánované investičné zámery podporia a udrţia 

regionálnu zamestnanosť tým, ţe sa predpokladá vytvorenie alebo udrţanie minimálne 1 399 pracovných 

miest v znevýhodnených regiónoch. 

 

2.3.  Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

RO/SORO priebeţne sleduje problémy, ktoré sa vyskytujú pri implementácii. Reaguje na problémy 

identifikované vnútorne aj na problémy zistené inými subjektmi, ale primárnou snahou je predchádzať 

vôbec vzniku akýchkoľvek problémov. V prípade identifikovania nedostatkov sú všetci zamestnanci 

informovaní o zistených nedostatkoch aj o navrhovaných a prijatých spôsoboch ich odstránenia. 

 
Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach súhrnných ţiadostí o platbu 
 

V roku 2013 boli identifikované, resp. sa riešili tieto najzávaţnejšie problémové oblasti v rámci 

certifikačného overovania za OP ZaSI: 

 

Tabuľka č. 2.3/1: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy (Tabuľka č. 16 podľa 

metodiky CKO) Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach súhrnných ŢoP  za rok 2013 
 Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

1 
 

V oblasti neoprávnených výdavkov boli 
identifikované zistenia v kategórii výdavkov 
personálneho a prevádzkového charakteru 
vzhľadom na nedostatočne vykonanú 
administratívnu kontrolu ŢoP 

V konečnom dôsledku neboli identifikované 
neoprávnené výdavky, nakoľko predmetná ţiadosť 
o platbu bola upravená o výšku identifikovaných 
neoprávnených výdavkov. FSR sa zaviazal 
vykonať opakovane kontrolu všetkých ţiadostí 
o platbu, ako aj upozorniť všetkých zamestnancov 
na dôsledný výkon administratívnej kontroly 
ţiadostí o platbu 

Všetky prijaté opatrenia boli splnené a ich 
splnenie bolo preukázané CO, ktorý 
stanoviskom zo dňa 30.10. 2013 zistenie 
uzatvoril. 

2 V oblasti verejného obstarávania nedostatky 
súviseli s porušením princípu 
nediskriminácie záujemcov vzhľadom na 
široko zadefinovaný predmet zákazky – 
rôznorodé obstarávané sluţby (jazykové, 
manaţérske, PC a technické vzdelávanie), 
čo mohlo obmedziť hospodársku súťaţ, 
nakoľko v prípade rozdelenia predmetnej 
zákazky na 4 samostatné časti, výsledkom 
ktorej by bolo uzavretie 4 samostatných 
zmlúv, by ponuku do predmetnej súťaţe 

SORO SIA vykoná opätovnú administratívnu 
kontrola VO a po zváţení závaţnosti predmetného 
porušenia navrhne korekciu vo výške 5 % 
z hodnoty zákazky.  

 

Vykonanie opätovnej AK VO, vyčíslenie 
nezrovnalosti  zo strany SORO v čiastke, 
predstavujúcej 5% z celkovo vyčerpaných 
finančných prostriedkov prijímateľa.  



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

68 

mohlo predloţiť viacero uchádzačov. Ďalšie 
nedostatky sa týkali uzavretia zmluvy so 
subjektom, ktorý nebol uchádzačom, 
nakoľko víťazným uchádzačom bola skupina 
dodávateľov a zmluva bola uzavretá len 
s jedným členom z tejto skupiny. 

3 V oblasti sledovania stavu realizácie aktivít 
projektu boli zistené nedostatky 
v nedôslednom a nepravidelnom sledovaní 
tohto stavu a v nevykonávaní kontroly na 
mieste počas realizácie projektu za účelom 
zistenia reálnosti projektu vzhľadom na 
vzdelávací charakter aktivít projektu.  

Zapracovanie bodu 136 čl. 4.2.3: časti Kontrola na 
mieste Systému riadenia ŠF a KF na programové 
obdobie 2007-2013, verzia 4.5, platného od 
30.03.2012 pri najbliţšej aktualizácii  IMP. SORO 
SIA vykoná kontrolu na mieste overovaného 
projektu v čo najkratšom čase. V rámci novej 
organizačnej štruktúry SORO SIA vytvorí nové 
„oddelenie kontroly na mieste“, čím sa zintenzívni 
výkon kontrol na mieste, hlavne neohlásených 
kontrol realizácie aktivít projektov. 

V rámci novej organizačnej štruktúry bolo 
vytvorené oddelenie kontroly na mieste, 
zapracovanie časti bodu 136 čl. 4.2.3 SR ŠF 
a KF do aktualizácii IMP, Kontrola na mieste 
bola vykonaná v najkratšom čase na príslušný 
overovaný subjekt. 

4 V oblasti porušenia zmluvy o poskytnutí NFP 
zo strany prijímateľa nedostatky súviseli 
s nepoţiadaním prijímateľa o predĺţenie 
lehoty na ukončenie realizácie aktivít 
projektu oproti dohodnutému termínu a 
schválenému harmonogramu, čo malo 
dopad na oprávnenosť výdavkov 

FSR neakceptoval uvedené zistenie, pretoţe 
ţiadosť o predĺţenie projektu prijímateľovi 
zamietol, nakoľko bola doručené aţ po ukončení 
realizácie aktivít projektu. CO zaviazal FSR 
prepočítať naplnenie merateľných ukazovateľov. 

FSR predloţil CO zamietavé stanovisko 
poradnej komisie na predlţenie projektu, 
stanovisko komisie k posúdeniu naplnenia 
merateľným ukazovateľov, dodatok k zmluve 
o poskytnutí NFP s prijímateľom – krátenie 
výšky NFP v súvislosti s nenaplnením 
merateľných ukazovateľov. CO stanoviskom  zo 
dňa 30.10. 2013 zistenie uzatvoril 

5 V oblasti nezverejňovania dodávateľských 
zmlúv na webovom sídle prijímateľa, resp. 
v Obchodnom vestníku a v oblasti 
uzatvárania dohôd o vykonaní práce nad 
rámec povoleného počtu hodín za 
kalendárny rok podľa Zákonníka práce sa 
doriešili zistenia z certifikačných overovaní 
z roku 2012 po preukázaní výsledkov 
dodatočného preverenia RO/SORO.  

FSR sa zaviazal zaslať všetkým prijímateľom 
email s upozornením na povinnosť zverejňovať 
zmluvy a dodatky k zmluvám na webovom sídle 
obce alebo v obchodnom registri, okrem toho 
samostatne upozornil certifikovaného prijímateľa 
na uvedenú povinnosť. FSR vykoná kontrolu 
plnenia uvedenej povinnosti u prijímateľov mestá 
a obce.  
RO sa zaviazal overiť neprekročenie maximálneho 
limitu 350 hodín za kalendárny rok 
prostredníctvom tabuľky s prehľadom jednotlivých 
osôb za všetky projekty prijímateľa, ktorá je 
zdieľaná na lokalite ESF Sharepoint a vypĺňaná 
jednotlivými projektovými manaţérmi pri výkone 
administratívnej kontroly ŢoP. Zároveň RO 
informoval CO, ţe bude povaţovať výdavky za 
neoprávnené a bude postupovať v súlade s 
Usmernením MF SR č. 16/2008-U, ak zistí 
prekročenie limitu odpracovaných hodín za 
kalendárny rok. 

FSR predloţil CO hromadný email, ako aj list, 
ktorým boli prijímatelia upozornení na uvedenú 
povinnosť. Predloţením správy o výsledkoch 
vykonanej kontroly, CO stanoviskom zo dňa 7.3. 
2013 zistenie uzatvoril. 
 
 
 
Opatrenie bolo splnené a priebeţne sa plní a 
jeho splnenie bolo preukázané CO, ktorý 
stanoviskom zo dňa 11.02.2013 zistenie 
uzatvoril. 

 

Nedostatky identifikované riadiacim a sprostredkovateľským orgánom a opatrenia prijaté na ich 

odstránenie uvádza tabuľka č. 2.3/2. 

 

Tabuľka č. 2.3/2: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre identifikované problémy za rok 2013 (Tabuľka 

č. 16 podľa metodiky CKO) Nedostatky identifikované RO a SORO 
 Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

1 Chyby pri vypracovaní pracovných výkazov 
zo strany prijímateľov (napr. pracovné 
činnosti opísané veľmi všeobecne, 
opakovanie činností, duplicitne vykonávané 
činnosti rôznymi osobami v rámci projektu). 

Zintenzívnenie komunikácie s prijímateľom, 
upozorniť  prijímateľov na nedostatky pri 
predkladaní ţiadostí o platbu a vypĺňaní 
pracovných výkazov. 

SIA v rámci svojej kompetencie zintenzívnila 
komunikáciu s prijímateľmi najmä 
prostredníctvom jednotlivých projektových 
manaţérov. Prijímatelia boli taktieţ neustále 
upozorňovaní, napr. prostredníctvom listov a e-
mailami na opakujúce sa nedostatky pri 
predkladaní ţiadostí o platbu a na dôsledné 
vypĺňanie pracovných výkazov. 

2 Pochybenia prijímateľov pri systéme 
zálohových platieb – napr. nezúčtovanie 
v termíne, nesprávne zúčtovanie, 
nezabezpečenie spolufinancovania, a i. 

Zintenzívnenie komunikácie s prijímateľov, 
vypracovanie dokumentu k zásadám systému 
zálohových platieb v zmysle SFR ŠF a KF, verzie 
6.1 a Príručky  pre prijímateľa(konsolidované 
znenie). 

SIA v rámci svojej kompetencie zintenzívnila 
komunikáciu s prijímateľmi najmä 
prostredníctvom jednotlivých projektových 
manaţérov. SIA na svojej webovej stránke 
zverejnila dňa 6.5.2013 dokument „Základné 
zásady systému zálohových platieb“. 

3 Absencia analytickej evidencie na projekty 
zo strany prijímateľov.  Nedostatky 
v uchovávaní dokumentácie v súlade so 
zmluvou o NFP 

Zriadenie samostatného oddelenia kontrol na 
mieste a zintenzívnenie výkonu kontrol na mieste. 

SIA v rámci organizačnej štruktúry zriadila 
samostatné oddelenie kontrol na mieste, 
prostredníctvom ktorého sa zintenzívnili kontroly 
jednotlivých prijímateľov, čoho dôsledkom je 
včasné identifikovanie problémov a ich 
promptné riešenia vo vzájomnej spolupráci 
s prijímateľmi. Zintenzívnenie kontrol na mieste 

http://www.sia.gov.sk/typy-financovania/
http://www.sia.gov.sk/typy-financovania/
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prispieva aj k zníţeniu absencie analytickej 
evidencie na projekty a aj k zníţeniu chybovosti 
pri predkladaní ţiadostí o platbu a  nedostatkov 
v uchovávaní dokumentácie v súlade so 
zmluvou o poskytnutí NFP. 

4 Porušovanie princípov a postupov 
verejného obstarávania zo strany 
prijímateľov  

Realizácia školenia zamerané na proces 
administratívnej kontroly postupov VO. 

V rámci organizácie bolo realizované interné 
školenie pre zamestnancov SIA zamerané 
najmä na proces administratívnej kontroly 
postupov verejného obstarávania. Interné 
školenie prispelo k zníţeniu chybovosti pri 
predkladaní dokumentov z verejného 
obstarávania zo strany prijímateľov, urýchleniu 
procesu administratívnej kontroly postupov 
verejného obstarávania. 

5 Porušenia postupov vo verejnom  
obstarávaní – uplatnenie korekcií v súlade 
s Metodickým pokynom CKO č. 11/ COCOF 
07/0037/03-SK) 

Oboznámenie zamestnancov zodpovedných za 
administratívnu kontrolu VO so zisteniami 
následných finančných kontrol s upozornením  na 
dôsledné dodrţiavanie postupov pri výkone 
administratívnej kontroly VO, súlad so zákonom 
o VO a s Usmernením RO č.N5/2008 v aktuálnom 
znení a následné riešenie zistených nezrovnalostí  
v zmysle MF SR č.16/2008 v znení jeho 
aktualizácií. 

SIA zabezpečila primerané preukázateľné 
informovanie zamestnancov so zisteniami 
následných finančných kontrol v oblasti 
verejného obstarávania. Vzniknuté 
nezrovnalosti sú v riešení. 

6 Identifikované pochybenia   z  vykonaných 
následných finančných kontrol v oblasti 
kontroly formálnej správnosti ŢoNFP 

Pred kaţdou novou výzvou zabezpečiť odborné 
školenie členov komisie pre kontrolu formálnej 
správností ŢoNFP. Obsahom školenia bude 
oboznámenie členov komisie pre KFS  s obsahom 
výzvy, jej špecifikami a obsahom kontrolných 
zoznamov (KZ). 

SIA - Plní sa priebeţne v rámci nových výziev. 

7 Nedodrţanie lehôt zo strany SIA: 
1. na informovanie ţiadateľa 

o schválení/neschválení ŢoNFP; 
- pre vykonanie overenia ŢoP; 
- na zaevidovanie výsledkov; z kontroly na 

mieste; 
- na oznámenie  poskytnutia štátnej pomoci 

MF SR. 
Nedodrţanie termínu  zo strany SIA:    

- na vypracovanie a predloţenie 
monitorovacej správy; 
v procese riešenia nezrovnalostí v zmysle 
IMP. 

Oboznámiť zamestnancov SIA o dodrţiavaní  
povinnosti vyplývajúcich z IMP SIA a SR ŠF a KF. 

SIA zabezpečila primerané preukázateľné 
informovanie zamestnancov o povinnosti 
postupovať v súlade s lehotami a postupmi 
definovanými v IMP a SFR ŠF a KF na 
programové obdobie 2007-2013. 

8 Nezapracovanie zmeny vyplývajúcej zo 
zmeny SFR ŠF a KF, verzia6.1, 
metodických zásad a štandardných 
postupov aktualizovaných SR ŠF a KF 
verzie 4.5 do riadiacej dokumentácie SIA. 

Oboznámiť zamestnancov SIA o dodrţiavaní  
povinnosti vyplývajúcich z IMP SIA a SR ŠF a KF, 
zapracovať zmenené ustanovenia  do riadiacej 
dokumentácie SIA. 

SIA zabezpečila primerané preukázateľné 
informovanie zamestnancov o povinnosti 
postupovať v súlade s IMP,  so SR ŠF a KF 
a zmenené ustanovenia zapracovávali do 
riadiacej dokumentácie v lehote na to určenej. 

9 V ţiadostiach o zúčtovanie poskytnutých 
zálohových platieb uplatňujú Prijímatelia 
rôzne neoprávnené výdavky, čím dochádza 
k nesprávnemu zúčtovaniu zálohových 
platieb. 
V prípade identifikovania neoprávnených 
výdavkov Poskytovateľ vyzýva Prijímateľa 
na vrátenie nezúčtovanej časti zálohovej 
platby na osobitný účet prijímateľa. 
Prijímatelia však vo väčšine prípadov 
nepostupujú podľa poţiadavky 
Poskytovateľa 

V prípade, ţe Prijímateľ nepreukáţe vrátenie 
nezúčtovanej časti zálohovej platby na osobitný 
účet, pristupuje Poskytovateľ k vymáhaniu tejto 
časti NFP 

Vymáhanie vzniknutých pohľadávok – správne 
konanie, súdne konanie. 

10 Problémy s VO z pohľadu odborov FSR 
Nedodrţiavanie Usmernenia RO N5/2008 
zo strany prijímateľa: 
- Nedodrţiavanie a nesprávny výber 

postupov VO  
- Nedodrţiavanie stanovených lehôt 
- Nedodrţiavanie postupov 

vyhodnocovania ponúk 
- Skracovanie lehôt na predkladanie 

ponúk 
Nezverejňovanie výziev na portáloch 
prijímateľov 

Po vykonaní analýzy v rámci výkonu kontroly vo 
verejnom obstarávaní moţno konštatovať, ţe 
určité porušenia zákona o verejnom obstarávaní 
zo strany verejných obstarávateľov /osôb podľa § 
7 sa objavujú opakovane. Ako konkrétne príklady 
moţno uviesť napr. predloţenie na kontrolu 
nekompletnej dokumentácie verejného 
obstarávania, neodôvodnenie primeranosti 
minimálnej poţadovanej úrovne podmienok účasti; 
neoprávnené vylúčenie uchádzača pri 
vyhodnocovaní predloţených ponúk. 

Prijímatelia FSR sú upozorňovaní, ţe je 
potrebné, aby verejní obstarávatelia /osoby 
podľa § 7 dôsledne dodrţiavali ustanovenia 
zákona o verejnom obstarávaní a súčasne aj 
Usmernenia riadiaceho orgánu a tak zabezpečili 
transparentný a nediskriminačný proces 
verejného obstarávania s cieľom získania 
tovarov, sluţieb a prác s poţadovanými 
parametrami a technickými ukazovateľmi od 
uchádzača, ktorý ponúkol obstarávateľovi 
najvýhodnejšie podmienky. 

11 Komplikovaná administratíva a neustále sa 
meniace základné vodiace dokumenty bez 
účinného pravidelného preškolovania ústia 

Stabilizovať legislatívu, vodiacu dokumentáciu, 
kádre, zaviesť systém zaškoľovania 
a preškolovania kádrov. 
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do vysokej chybovosti. Aktuálne napr. má 
OP ZaSI 318 mimoriadne ukončených 
projektov (12 pre vytvorenie následníka, 87 
pre prechod do NP TSP) 

Moţno akceptovať filozofiu PHARE projektov, kde 
5% výdavkov mal prijímateľ na administrovanie 
projektu vrátane nákupu IT techniky, výplat pre 
administratívny personál projektu a nedokladoval 
ich poskytovateľovi, len daňovému úradu. 
Prípadné výnimky museli byť známe a odobrené 
uţ pri výbere projektu, výnimkovaný projekt 
vydokladovával všetky výdavky. 

12 Výmena na politických postoch štátnych 
orgánov vedie k minimálne ročným 
výpadkom administrácie projektov, vrátane 
celkovej zmeny filozofie ich výberu a k 
rušeniu rozbehnutých procesov. 

Zabezpečiť, aby výber stratégií bol súladom celého 
politického spektra, nie len momentálne vládnucej 
strany. 

 

 

RO pre OP ZaSI v nadväznosti na výsledky auditu EK č. A-Rep. 2012-1516 prijal nasledovné opatrenia v 

oblasti verejného obstarávania: 

 

 RO zverejnil dňa 26.6.2013 na svojich webových sídlach Usmernenie pre prijímateľov; Fond sociálneho 

rozvoja dňa 27.6.2013  Informácia k poskytovaniu súťažných podkladov; Sociálna implementačná 

agentúra dňa 26.6.2013 Upozornenie pre prijímateľov k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných 

podkladov na základe upozornenia CKO k určovaniu lehôt na poskytovanie podkladov pri verejných 

súťaţiach a k danej problematike je dostupné aj Výkladové stanovisko UVO.   

 RO aktualizoval metodické usmernenie N5/2008 k verejnému obstarávaniu z dôvodu rozsiahlej 

novelizácie zákona o VO  a zverejnil ho na svojom webovom sídle. 

 RO/SORO stanovil povinnosť predkladať analýzu, resp. plán VO po schválení projektu. Účelom bola 

prevencia, ţe v danom projekte nedôjde k úmyselnému rozdeleniu, resp. spájaniu predmetu zákazky. 

O uvedenej povinnosti informoval RO prijímateľov v usmernení N5/2008 k verejnému obstarávaniu 

aktualizácií č. 3.  

 SR prijíma plošné finančné opravy na nápravu pochybení pri stanovovaní súťaţných lehôt. Zároveň 

upraví relevantné postupy v príslušných právnych predpisoch a riadiacej dokumentácii, keďţe sa jedná 

o horizontálny problém. 

 RO/SORO v zmysle Aktualizácie č. 8 Usmernenia č. N5/2008 zo dňa 01.11.2013 vykonáva ex-ante 

kontrolu všetkých nadlimitných zákaziek pred ich zverejnením.  

 RO plánuje organizovať na regionálnom princípe pravidelné odborné školenia/workshopy pre ţiadateľov, 

na ktorých bude informovať o najčastejších chybách vo vzťahu k VO a  novelizáciách zákona VO. 

 Na stránke www.esf.gov.sk bude zverejnený zoznam najčastejšie opakujúcich sa chýb z procesu VO, 

ktorý bude zo stany RO pravidelne aktualizovaný. 

 

RO vykoná administratívnu kontrolu kvality VO na vzorke aspoň 6 náhodne vybraných verejných 

obstarávaní zo zoznamu vlastnej evidencie skontrolovaných verejných obstarávaní za kalendárny štvrťrok. 

 

 

2.4. Zmeny v kontexte realizácie operačného programu 

 

 

2.4.1.  Zmeny riadiacich dokumentov a úpravy postupov 

 

SIA  

 

Z dôvodu úpravy spôsobu predkladania  dokumentácie na administratívnu kontrolu pred podpisom dodatku 

k zmluve s dodávateľom tovarov a sluţieb, ktorý je výsledkom verejného obstarávania, SIA na svojom 

webovom portáli  uverejnila dokument „Informácia pre prijímateľov – dodatky“. 

Dňa 10.4.2013  nadobudla účinnosť aktualizácia č.1 Príručky pre prijímateľa ako konsolidované znenie.   

SIA vypracovala  pre prijímateľov dokument „Základné zásady systému zálohových platieb“, ktorý 

vychádza z platnej Príručky pre prijímateľa (Konsolidované znenie) a zo Systému finančného riadenia ŠF a 

KF verzia 6.1. Dokument bol zverejnený na webovom portáli dňa 6.5.2013. 

Dňa 26.6.2013 zverejnila upozornenie pre prijímateľov k určovaniu lehôt na poskytovanie súťaţných 

podkladov pri verejných súťaţiach. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=332&sID=02e6801a05b81336fc4d7dd507f4fce2
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/informacia-k-poskytovaniu-sutaznych-podkladov-k-vo
http://www.sia.gov.sk/26-6-2013-upozornenie-pre-prijimatelov-k-urcovaniu-lehot-na-poskytovanie-sutaznych-podkladov-pri-verejnych-sutaziach/
http://www.sia.gov.sk/26-6-2013-upozornenie-pre-prijimatelov-k-urcovaniu-lehot-na-poskytovanie-sutaznych-podkladov-pri-verejnych-sutaziach/
http://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska/-/asset_publisher/7gWP3f2ikLHv/content/vykladove-stanovisko-c-7-2013-k-stanoveniu-lehoty-na-prijimanie-ziadosti-o-sutazne-podklady?redirect=http%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fvykladove-stanoviska%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7gWP3f2ikLHv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D1580689%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
http://www.esf.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/files/Info_pre_prijimatelov_-_dodatky.pdf
http://www.sia.gov.sk/6-5-2013-informacia-pre-prijimatelov-zakladne-zasady-systemu-zalohovych-platieb/
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Za účelom rovnakého prístupu voči všetkým prijímateľom pri uplatnení sankcií za nesplnenie si povinnosti 

vyplývajúcich z čl. 6 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP a na základe 

odporúčania RO uvedeného v liste zo dňa  3.5.2013 č. z. 20902/2013 (s:V/2013/00310-153, z:000490/2013) 

bol vydaný Príkaz GR k postupu vrátenia NFP pri nesplnení si povinnosti prijímateľa v súvislosti 

s prevodom práv a povinností na iný subjekt, účinný od 2.7.2013. 

Dňa 12.7.2013 nadobudol účinnosť Príkaz GR k uplatneniu postupov administratívnej kontroly VO 

v súvislosti so Systémom riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013, verzia 4.7. Príkaz bol vydaný  za účelom 

zabezpečenia úpravy postupov v súvislosti s administratívnou kontrolou VO.  

Interný manuál procedúr  SIA (ďalej len „IMP“) bol aktualizovaný formou novej verzie IMP v. 9.0 

z 09.08.2013 a príkazmi GR SIA k aktualizácii IMP zo dňa 14.11.2013 a  20.12.2013. Hlavným dôvodom 

aktualizácie IMP bola najmä zmena organizačnej štruktúry organizácie, s ktorou súviselo premenovanie, 

prípadne vznik nových organizačných zloţiek a pracovných pozícií v rámci organizácie. Rovnako tak bolo 

dôvodom aj zavádzanie procesného manaţérstva, s ktorým súvisela najmä snaha o sprehľadnenie procesov, 

priradenie adresnej zodpovednosti za výkon jednotlivých činností a tieţ stanovenie lehôt výkonu 

jednotlivých činností. Ďalším dôvodom bolo zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie  Systému 

riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 (verzie 4.6  a verzie 4.7) a aktualizácia poţiadaviek na zmenu riadiacej 

dokumentácie zo strany RO, ako aj úprava a zjednodušenie interných procesov a postupov SIA. 

 

Za účelom zabezpečenia princípu rovnakého prístupu voči všetkých prijímateľom pri uplatnení sankcií za 

nesplnenie si povinnosti vyplývajúcich z čl. 5 ods. 2 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve 

o poskytnutí NFP bol vydaný Príkaz GR k postupu vrátenia NFP pri nesplnení si povinnosti prijímateľa 

v súvislosti s prevodom majetku na tretiu osobu,  účinný od 9.11.2013.   

 

FSR 

 

V roku 2013 FSR prijal interné pokyny: 

- Interný pokyn č. 1/2013, Interný manuál procedúr Fondu sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľského 

orgánu pod riadiacim orgánom pre OP Za SI, verzia 11; dátum schválenia: 20.03.2013. 

- Interný pokyn č. 2/2013, k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 

programové obdobie 2007 – 2013; dátum schválenia: 22.05.2013. 

- Interný pokyn č. 3/2013, k zmenám v postupoch, stanovených i IM FSR ako SORO pre OP ZaSI; dátum 

schválenia: 08.08.2013. 

- Interný pokyn č. 4/2013, k odstupovaniu nezrovnalostí a k ďalším zmenám v postupoch, stanovených v IM 

FSR ako SORO pre OP ZaSI; dátum schválenia: 19.12.2013. 

 

Ďalej v roku 2013 FSR prijal Externý pokyn č. 1/2013, „Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného 

príspevku“ platnú pre všetkých prijímateľov FSR; dátum schválenia: 31.05.2013; dátum účinnosti: 

01.06.2013 a Dodatok č. 1 k tejto príručke; dátum schválenia: 21.08.2013; dátum účinnosti: 01.09.2013. 

 

RO 

 

Zmeny v riadiacej dokumentácii sa v roku 2013 týkali nasledovných oblastí: 

a. verejné obstarávanie 

b. konflikt záujmov 

c. oprávnenosť výdavkov 

d. ukončovanie programového obdobia 

e. príručka pre ţiadateľov národných a dopytovo orientovaných projektov  

f. úprava formuláru Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

a. verejné obstarávanie 

15.2.2013 – riadiaci orgán zverejnil Informáciu pre prijímateľov, ktorá upravuje spôsob predkladania 

dokumentácie na administratívnu kontrolu pred podpisom dodatku k zmluve, ktorý je výsledkom verejného 

obstarávania. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=320&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=320&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542


 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

72 

16.4.2013 – riadiaci orgán zverejnil Metodický pokyn  CKO č.11 (aktualizácia č.2). Zverejnením riadiaci 

orgán upozorňuje prijímateľov na aktualizáciu postupov k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku 

alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania.  

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=327&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542 

26.6.2013 – riadiaci orgán zverejnil Usmernenie pre prijímateľov k určovaniu lehôt na poskytovanie 

súťaţných podkladov pri verejných súťaţiach. Týmto usmernením Riadiaci orgán upozorňuje prijímateľov 

na usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu k určovaniu lehôt na poskytovanie podkladov pri 

verejných súťaţiach.  

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=332&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542 

1.7.2013 – riadiaci orgán zverejnil 7 aktualizáciu Usmernenia riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu 

zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom.  V aktualizácii sa upravovali 

postupy týkajúce sa  administratívnej kontroly verejného obstarávania a určovania výšky vrátane 

poskytnutého NFP alebo jeho časti v prípade porušenia pravidiel verejného obstarávania. Okrem toho boli 

doplnené aj postupy týkajúce sa tzv. vnútorného obstarávania. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=333&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542 

 

8.11.2013 – riadiaci orgán zverejnil 8 aktualizáciu Usmernenia riadiaceho orgánu č.N5/2008 k overovaniu 

zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=339&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542 

V aktualizácii boli upravené postupy vzťahujúce sa na plán obstarávaní a  na postupy zadávania zákaziek 

podľa predpokladanej hodnoty zákazky . 

 

b. konflikt záujmov 

16.4.2013 – riadiaci orgán zverejnil Výkladové stanovisko k problematike konfliktu záujmov. Účelom tohto 

výkladového stanoviska je upraviť pravidlá, ktoré vylučujú moţnosť vzniku konfliktu záujmov na všetkých 

úrovniach riadenia a implementácie OP. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=328&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542 

 

c. oprávnenosť výdavkov 

1.3.2013 - riadiaci orgán zverejnil aktualizáciu č. 13 Usmernenia riadiaceho orgánu č. N3/2007 

k oprávnenosti výdavkov. V aktualizácii boli upravené sumy uvedené v prílohe 3 usmernenia o infláciu 

a bola doplnená pozícia experta. 
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=321&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542 

 

29.5.2013 - riadiaci orgán zverejnil aktualizáciu č. 14 Usmernenia riadiaceho orgánu č. N3/2007 

k oprávnenosti výdavkov.  Aktualizáciou nastali úpravy pre oblasť aktívnej politiky trhu práce 

„Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie“. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=331&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542 

 

d. príručka pre ţiadateľov národných a dopytovo orientovaných projektov  

13.3.2013 – riadiaci orgán zverejnil aktualizované znenie Príručky pre ţiadateľa o nenávratný finančný 

príspevok v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP / písomného vyzvania pre dopytovo-orientované 

projekty a národné projekty". V príručke bola upravená najmä oprávnenosť výdavkov na financovanie 

analýz/stratégií/štúdií/expertíz/plánov a iných výstupov projektu. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=323&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542 

 

e. aktualizácia formulárov zmlúv o poskytnutí NFP 

1.8.2013 riadiaci orgán zverejnil nový formulár vzoru zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku pre dopytovo orientované projekty. Zmeny vo formulári sa týkali oblasti verejného obstarávania.  

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?id=3501 

13.11.2013 riadiaci orgán zverejnil aktualizovaný formulár vzoru zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku pre národné projekty v ktorom boli zmeny v oblasti verejného obstarávania a bol 

zohľadnený nový zákon o ochrane osobných údajov. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?id=3500 

 

f. ukončovanie programového obdobia 2007 - 2013 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=327&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=332&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=333&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=339&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=328&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=321&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=331&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=323&sID=f5fbea05ace666cb1fbd48ed03b2b542
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?id=3501
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?id=3500
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3.5.2013 – riadiaci orgán zverejnil informáciu pre ţiadateľov a prijímateľov ktorou riadiaci orgán oznamuje, 

ţe Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán vydalo Usmernenie č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013. 
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=330&sID=2175bf45c89d179d46b73f699000b71e 

 

Revízia OP ZaSI v roku 2013 

 

Predmetom tretej finančnej úpravy OP ZaSI bola vnútorná realokácia 16 000 000 EUR  (13 600 000 EUR 

za prostriedky EÚ a 2 400 000 EUR za prostriedky ŠR).  

 

Tabuľka č. 2.4/1 Revízia OP ZaSI 
Presúvaná suma Z opatrenia Do opatrenia Za EU zdroje Za ŠR zdroje 

14 700 000 EUR 2.3 1.1 12 495 000 EUR 2 205 000 EUR 

1 300 000 EUR 2.3 5.1   1 105 000 EUR    195 000 EUR 

 16 000 000 EUR 2.3 -   3 600 000 EUR 2 400 000 EUR 

 

Finančný plán OP ZaSI vychádza z finančného plánu NSRR, ktorý určuje rozdelenie finančnej alokácie zo 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na jednotlivé operačné programy. Na OP ZaSI je určených  8,2 % 

celkovej finančnej alokácie pre SR na programové obdobie 2007-13. 

 

Celková alokácia na OP ZaSI predstavuje 941 301 578 EUR. Z čoho pre regióny podliehajúce cieľu 

Konvergencia je alokovaných 923 500 000 EUR. Zvyšná čiastka 17 801 578 EUR bola alokovaná na 

BSK, ktorý bude podporovaný v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

 

Pri rozloţení finančnej alokácie v rámci regiónov Konvergencie (923 500 000 EUR) na jednotlivé 

prioritné osi sa vychádzalo z týchto predpokladov: 

- 4,00 % (36 940 000 EUR) sa vyčlenilo pre technickú asistenciu – prioritnú os 5; 

- 6,22% (57 472 800 EUR) alokácie sa pouţije na budovanie kapacít – prioritnú os 4; 

- hlavná časť 89,78 % (829 087 200 EUR) sa rozdelila nasledovne: 

- 18,86 % (174 200 000 EUR) bolo určených na sociálnu inklúziu – prioritnú os 2; 

- cca  70,92 % (654 887 200 EUR) sa vyuţije pre zamestnanosť – prioritnú os 1. 

V rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť boli vyčlenené na technickú pomoc 

rovnako 4% z alokácie na daný cieľ (712 063 EUR), ako opatrenie 3.4 v rámci prioritnej osi 3.        . 

 

Tabuľka 91: Finančný plán 2013 podľa prioritných osí (v EUR, v beţných cenách)  
 EU 

zdroje 
(a) 

Národné 
zdroje 
celkom  
(b) = (c)+(d) 

Indikatívna alokácia 
národných zdrojov 

Celkové zdroje 
(e)=(a)+(b) 

Miera 
kofinancova
nia 
(f)=(a)/(e) 

Pre informáciu 

SR verejné 
zdroje 

(c) 

SR 
súkromné 

zdroje 
(d) 

EIB 
príspevok 

 

Iné zdroje 

Prioritná os č.1 654 887 200 115 568 330 115 568 330  770 455 530 85 %  112 460 169 

Prioritná os č.2 174 200 000 30 741 177 30 741 177  204 941 177  85 %  4 397 645 

Prioritná os č.3  17 801 578  3 141 455 3 141 455  20 943 033 85 %  2 264 609 

Prioritná os č.4 57 472 800 10 142 259 10 142 259  67 615 059 85 %  1 703 068 

Prioritná os č.5 36 940 000 6 518 824 6 518 824  43 458 824 85 %  0 

CELKOM 941 301 578 166 112 045 166 112 045  1 107 413 623 85 %  120 825 491 

z toho – Cieľ Konvergencia   923 500 000 162 970 590 162 970 590  1 086 470 590 85 %  118 560 882 

z toho – Cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť   

17 801 578 3 141 455 3 141 455       20 943 033 
 

85 %  2 264 609 

Zdroj: RO 

 

Legenda k tabuľke 91 

Prioritná os č.1 Podpora rastu zamestnanosti 

Prioritná os č.2 Podpora sociálnej inklúzie 

Prioritná os č.3 Podpora zamestnanosti,   sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Prioritná os č.4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Prioritná os č.5 Technická pomoc 

 

 

 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=330&sID=2175bf45c89d179d46b73f699000b71e
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Programový manuál 

 

Programový manuál pre OP ZaSI v priebehu roku 2013 nebol aktualizovaný.  

 

Organizačné zmeny v roku 2013 

 

Rozhodnutím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny č. 19 /2013, z 22. marca 2013, s účinnosťou od 1.4. 

2013 vytvorený Odbor prípravy národných projektov. 

 

Rozhodnutím  ministra práce, sociálnych vecí a rodiny č. 35 /2013,  z 27. augusta 2013, bol s účinnosťou od 

1.9.2013 v Sekcii kontroly vytvorený Odbor kontroly projektov. 

 

Spätné overovanie ţiadostí o platbu a verejných obstarávaní 

 

V nadväznosti na Rozhodnutie EK o pozastavení priebeţných platieb z Európskeho sociálneho fondu na 

operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pomoci Spoločenstva z Európskeho sociálneho fondu 

v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v Slovenskej 

republike č. CCI 2007 SK 05 UPO 002 zo dňa 13. augusta 2013 boli realizované tri etapy spätného 

overovania, a to: 

  

1. Výkon spätného overovania ţiadostí o platbu a verejných obstarávaní k ţiadostiam o platbu v rámci 

projektov technickej pomoci 

2. Výkon spätného overovania verejných obstarávaní v rámci národných projektov 

3. Výkon spätného overovania ţiadostí o platbu a verejných obstarávaní k ţiadostiam o platbu u dopytovo 

orientovaných projektov 

Bola overená oprávnenosť výdavkov a všetky verejné obstarávania viaţuce sa k týmto výdavkom vo 

vybranej vzorke ţiadostí o platbu, ktoré boli zaradené do súhrnných ţiadostí o platbu schválených 

certifikačným orgánom v období od 1.09.2011 do 31.12.2012. V rámci výsledkov kontroly verejných 

obstarávaní boli uplatnené individuálne finančné korekcie podľa Usmernenia pre určovanie finančných 

opráv vo výdavkoch spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre porušenia 

pravidiel verejného obstarávania (ďalej aj usmernenie COCOF 07/0037/03-SK) a v prípade zákaziek 

s nízkou hodnotou podľa usmernenia RO č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu 

schválených aktivít tretím subjektom na verejné obstarávania v rámci ktorých boli zistené pochybenia 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V rámci zistení z administratívnej kontroly ţiadostí o platbu boli 

vyčíslené neoprávnené výdavky.  

(podrobnejšie viď. bod 2.1.2 Finančná implementácia programu) 

 

Príprava Operačného programu Ľudské zdroje v druhom polroku 2013 

 

(viď. str. 59, v bode ) 2.1.7 Opis partnerských dohôd. 

 

2.5. Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 

 

V prípade ESF projektov RO skúma, či nedošlo k ukončeniu produktívnej činnosti počas obdobia 

stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci v zmysle článku 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v 

prípade posúdenia tejto skutočnosti ako podstatnej zmeny projektu RO /SORO postupuje v súlade s 

príslušnými ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP o podstatnej zmene projektu.  

 

2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi 

 

Kríţové financovanie (článok 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006)  
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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: Plánované vyuţitie kríţového financovania k 31.12. 2013 v rámci NP 

o
s 

Prijímateľ 
Kód ITMS 
projektu 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

Kapitálo
vé 
výdavky 
na 
projekt v 
EUR 

%-ny 
podiel 
kapitálový
ch 
výdavkov 
k COV 

Názov projektu 

1 ÚPSVR SR 27110130005 10 795 747 4 294 594 39,78% Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti (NP X-2) 

1 ÚPSVR SR 27110130012 10 034 068 787 330 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 33 000 0,11% Terénna sociálna práca v obciach 

3 NKÚ SR 27130330004 317 544 15 840 4,99% Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ - 
časť 1 

4 NKÚ SR 27140130055 2 532 938 126 351 4,99% Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ - 
časť 2 

3 FR SR / CR SR 27130330024  
27130330007 

294 142 13 070 4,44% Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a 
zručností colníkov a zamestnancov colnej správy pre Bratislavský 
samosprávny kraj 

4 Finančné 
riaditeľstvo SR / 
Colné riad. SR 

27140130192 
27140130058 

2 346 272 104 257 4,44% Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a 
zručností colníkov a zamestnancov colnej správy pre celé územie SR 
s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja 

4 ZMOS 27140130193 1 696 317 265 412 15,65% Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy 

3 ZMOS 27130330025 212 660 33 273 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 31.12.2013. 
 

Tabuľka č. 2.6/2: Čerpanie kríţového financovania k 31.12. 2013 

Výzva/vyzvanie 
Prostriedky 
EÚ 

Štátny 
rozpočet 

Vlastné 
zdroje  

Celkový 
súčet 

Útvar 

Prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti 3 555 743,75 627 126,32 22 697,04 4 205 567,11  

27110130005 - Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zam 3 480 405,24 614 189,16 0 4 094 594,40 RO 

27110230042 - Zvyšovanie kvalifikácie a odbornej adaptability 8 034,63 1 417,88 497,50 9 950,01 SIA 

27110230047 - ISO 5 828,68 1 028,59 360,91 7 218,18 SIA 

27110230062 - Podpora adaptability firmy EVerLift Slovakia 6 639,31 1 171,64 411,10 8 222,05 SIA 

27110230068 - Moderný pracovník verejnej správy 3 836,24 451,32 225,66 4 513,22 SIA 

27110230075 - Inovatívny dopravný systém 5 652,50 997,50 350,00 7 000,00 SIA 

27110230081 - Inovatívny plán rozvoja zamestnancov 2 286,39 403,48 141,57 2 831,44 SIA 

27110230264 - KVApka 2 247,55 264,42 132,21 2 644,18 SIA 

27110230272 - Zvyšovanie adaptability zamestnancov spo. IGLASS 21 845,80 3 855,14 11 014,69 36 715,63 SIA 

27110230279 - Vzdelávaním proti kríze! 1 785,00 315,00 900,00 3 000,00 SIA 

27110230356 - Pripravení na zmeny a výzvy! 3 794,91 669,69 1 913,40 6 378,00 SIA 

27110230578 - LUNACO 13 387,50 2 362,50 6 750,00 22 500,00 SIA 

Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie 167 452,72 24 414,12 10 098,25 201 965,09  

27120130271 - Kancelária sociálneho poradenstva 32 834,31 3 862,86 1 931,43 38 628,60 FSR 

27120130278 - Integrované centrum sociálnej starostlivosti 9 775,00 1 150,00 575,00 11 500,00 FSR 

27120130426 - Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality 10 133,80 1 788,32 627,48 12 549,60 FSR 

27120230027 - Podpora sociálnej inklúzie v Detvianskej Hute 868,73 102,20 51,10 1 022,03 FSR 

27120230045 - ŠANCA PRE TEBA 12 435,50 2 194,50 770,00 15 400,00 FSR 

27120230050 - Nové vedomosti, zručnosti = lepšia zames 3 694,00 434,59 217,29 4 345,88 FSR 

27120230052 - RASLAVICE = spoločnými silami k lepšej z 3 512,62 619,87 217,50 4 349,99 FSR 

27120230057 - S radosťou sa dokáţeme zapojiť,  dajte n 24 215,32 4 273,30 1 499,40 29 988,02 FSR 

27120230085 - AGRIPOND s.r.o. – sociálne vylúčení a ich šanca na 3 313,98 584,82 205,20 4 104,00 FSR 

27120230108 - 00001 SOVA - Stredoslovenská online vzdelávaci 26 523,15 4 680,56 1 642,30 32 846,01 FSR 

27120230123 - HaPeC - Hanušovské Pracovné Centr 14 797,99 1 740,94 870,47 17 409,40 FSR 

27120230127 - Zriadenie obecného podniku v obci Pečovská N.Ves 17 765,00 2 090,00 1 045,00 20 900,00 FSR 

27120330012 - Zosúladenie rodinného a pracovného ţivot 7 583,32 892,16 446,08 8 921,56 FSR 

Prioritná os 3 - Podpora zamestnanosti a SI a budovanie kapacít. 32 288,45 5 484,13 545,79 38 318,37  

27130130006 - Zvýšenie zručností pre zamestnancov spoločnosti TC 5 360,81 946,03 331,94 6 638,78 SIA 

27130230011 - Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej sluţby 3 635,47 427,70 213,85 4 277,02 FSR 
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27130330004 - Moderný a flexibilný úrad NKÚ - BSK 12 078,97 2 131,59 0,00 14 210,56 RO 

27130330007 - Zvyšovanie profesijných, manaţérskych ved. CR - BA 1 348,85 238,04 0,00 1 586,89 RO 

27130330024 - Zvyšovanie profesijných, manaţérskych ved. CR - BA_01 9 864,35 1 740,77 0,00 11 605,12 RO 

Prioritná os 4 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 274 032,34 48 358,65 5 463,68 327 854,67  

27140130177 - Asistujeme pri integrácii marginaliyováných skupín 506,13 89,32 31,34 626,79 SIA 

27140130020 - Vzdelávanie v ekologických sluţbách 25 119,58 4 432,87 1 555,39 31 107,84 SIA 

27140130031 - Zvýšenie profesionality ľudských zdrojov v Jednote 7 504,91 1 324,40 464,70 9 294,01 SIA 

27140130055 - Moderný a flexibilný úrad NKÚ - SR 96 349,77 17 002,89 0,00 113 352,66 RO 

27140130058 - Zvyšovanie profesijných, manaţérskych ved. CR 10 759,40 1 898,71 0,00 12 658,11 RO 

27140130089 - Kvalitné sluţby MVO – základ dobrej spol 7 088,74 1 250,95 438,93 8 778,62 SIA 

27140130192 - Zvyšovanie profesijných, manaţérskych ved. CR _01 78 684,65 13 885,53 0,00 92 570,18 RO 

27140130010 - MOSTY 9 326,63 1 645,88 577,50 11 550,01 SIA 

27140130037 - RATSK n.o. a TSK 6 674,03 1 177,77 413,25 8 265,05 SIA 

27140130099 - Zniţujeme mieru nezamestnanosti na Orave 1 773,58 312,98 109,82 2 196,38 SIA 

27140130101 - Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov obči 4 013,28 708,23 248,50 4 970,01 SIA 

27140130117 - Zvyšovanie profesionalizácie pracovníkov 14 292,75 2 522,25 885,00 17 700,00 SIA 

27140130159 - Zvýšenie zručností zamestnancov Rozvoj. agentúry 9 536,58 1 682,93 590,50 11 810,01 SIA 

27140130161 - Rozvoj ľudských zdrojov občianskeho zdruţenia 2 402,31 423,94 148,75 2 975,00 SIA 

Celkový súčet 4 029 517,26 705 383,22 38 804,76 4 773 705,24  

Zdroj : ITMS, RO   Poznámka: Projekty s nulovým čerpaním kríţového financovania nie sú uvedené. 
 

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 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. 

 

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. Dopadové ukazovatele sú 

vykazované v následných monitorovacích správach. Pokiaľ v projekte aplikovaná schéma pomoci 

nepredpisuje inak, projekt predkladá dve následné monitorovacie správy. 

Posledná úprava monitorovacích ukazovateľov bola súčasťou tretej revízie OP ZaSI z decembra 2013.  

 

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.  
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V súčasnosti elektronicky predkladaná ŢoNFP, ŢoP aj monitorovacie správy. V tomto programovacom 

období sa 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 2013 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI,  konané  11. 

júna 2013. Na tomto jedenástom zasadnutí  Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI členovia schválili: 

 

-  návrh  tretej revízie OP ZaSI, ktorej predmetom boli dve vnútorné realokácie finančných prostriedkov a to: 

- realokácia v objeme 14,7 mil. EUR z prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie do prioritnej osi 1 Podpora 

rastu zamestnanosti;  

- a realokácia v objeme 1,3 mil. EUR z prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie do prioritnej osi 5 

Technická pomoc;  

- na základe realokácie boli upravené indikátory, text operačného programu a uskutočnená aktualizácia 

zoznamu skratiek; 

- výročnú správu o vykonávaní OP ZaSI za rok 2012. 

 

Členovia MV boli zároveň informovaní o pokroku OP ZaSI a o Národných projektoch na podporu 

hospodárskeho rastu. 

 
V roku 2013  bol využitý inštitút písomnej procedúry per rollam. Členom MV OP ZaSI  bol dňa 

22.1.2013 zaslaný formou  per rollam Návrh Plánu hodnotení Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia na rok 2013. Uvedený dokument bol členmi MV OP ZaSI odsúhlasený.   
 

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 2014 sa uskutočnili 4 zasadnutia IDMV a 8 krát výbor rozhodoval formou per rollam - písomným 

hlasovaním. Predmetom uvedených aktivít IDMV bolo schvaľovanie: 

- šiestich aktualizácií Indikatívneho časového harmonogramu vyzvaní národných a pilotných projektov 

OP ZaSI na rok 2013,  

- jednej aktualizácie Indikatívneho časového harmonogramu výziev OP ZaSI na rok 2013,  

- návrhov dvoch výziev na dopytovo -orientované projekty,  

- pätnástich vyzvaní na predloţenie  ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na národné projekty, 

- troch zmien Štatútu IDMV,  

- piatich správ z overenia hodnotiacich a výberových postupov SORO, 

- dvoch projektových zámerov národných projektov, 

- tretej revízie OP ZaSI. 
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Výročné stretnutie s EK 

 

Dňa 14.11.2013 sa uskutočnilo výročné stretnutie k OP ZaSI za účasti zástupcov EK. V rámci programu 

zasadnutia sa diskutovalo o finančnom a vecnom pokroku v implementácii OP ZaSI, vrátane podrobnejšej 

informácie k NP na zamestnávanie mladých, NP príspevok na dieťa, k národným projektom rodovej 

rovnosti, NP Komunitné centrá, NP TSP a k NP decentralizácie. Ďalej sa diskutovalo o revízii OP ZaSI, 

uzatváraní programového obdobia 2004 – 2006 a o príprave nasledujúceho programového obdobia a OP 

Ľudské zdroje. 

 

Spoločná cestovná mapa (Joint Road Map, JRM)  

 

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia aj v roku 2013 vypracovával priebeţne na 

štvrťročnej báze odpočet plnenia úloh v rámci dokumentu Joint Road Map 2013. Odpočet bol predkladaný 

Sekcii Centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády SR. Na odpočte plnenia úloh spolupracovali relevantné 

odbory sekcie riadenia ESF, sekcia kontroly MPSVR SR,  ako aj sprostredkovateľské orgány  pod riadiacim 

orgánom FSR a SIA. Implementácie ESF sa týka  v rámci bloku I. kapitola (2)  Riadiaci a kontrolný systém, 

(3) Marginalizované rómske komunity, (5) Hodnotenie a blok II. Príprava programového obdobia 2014-

2020.  

 

Tabuľka č.2.7/1 detailne opisuje, ktoré aktivity konkrétnych kapitol boli odpočtované v rámci 

implementácie OP ZaSI v roku 2013. 

 

Tab. č. 2.7/1    Joint Road Map 2013 - Monitorovacia tabuľka  
I. Implementácia programového obdobia  2007  -  2013 

Kapitola 2  Riadiaci a kontrolný systém 
 

Aktivita: 
Posilnenie riadiacich a kontrolných systémov za účelom zabezpečenia efektívnej implementácie, najmä 
v oblasti verejného obstarávania a výberu projektov 

 
Kapitola 3  Marginalizované rómske 
komunity (MRK) 

Aktivity:  
Zabezpečenie výberu a implementácie kvalitných projektov so skutočným dopadom na cieľovú skupinu 

Zabezpečenie kontrahovania zdrojov v rámci prostriedkov zazmluvnených na  Lokálne  stratégie 
komplexného prístupu ( za 6 relevantných OP ) 

Kap. 5 Hodnotenie 
 

Aktivity:  
Vykonanie evaluácie  implementácie, ktorá bude vyuţiteľná pre tvorbu Výročných správ a najmä ako 
vstup pre definovanie priorít pre programové obdobie 2014-2020 pre účel zakomponovania do 
Partnerskej dohody a jednotlivých OP 

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 

Zabezpečenie kapacít pre účel evaluácie v budúcom programovom období 2014-2020 

II. Príprava programového obdobia 2014-2020 

Príprava programového obdobia 2014-2020 - 
prípravné práce 

Aktivity:  
Vykonávanie potrebných prípravných prác ( analýzy, monitoring potrieb v regiónoch SR)  pre účel 
stanovenia priorít pre nové programové obdobie 2014-2020  

 Vyhodnotenie plnenia ex-ante kondicionalít 
Príprava návrhu Partnerskej dohody 
Príprava návrhu operačných programov 

Zdroj: RO 

Pozn.: OP ZaSI sa  netýka kapitola 1 Veľké projekty, 4 Nezrovnalosti, najmä pri EIA (Environmental Impact Assessment) - 

Hodnotenie environmentálnych dopadov, 6 Finančné inţinierstvo 

 

Monitorovanie opatrení v rámci SEA viď. bod 2.7.2. Hodnotenie 

 

2.7.2. Hodnotenie 

 

Riadiacim orgánom pre OP ZaSI zodpovedným za zabezpečenie/vykonávanie hodnotení je Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu, Odbor programovania 

a implementácie programov. 

 

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. 
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Plán hodnotení Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia („OP ZaSI“) na rok 2013 
 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v priebehu roka 2013 malo naplánované tri hodnotenia: 

- Hodnotenie sociálnej inklúzie Rómov vplyvom aktivačných prác v SR 

- Ex ante hodnotenie operačného programu MPSVR SR pre programové obdobie 2014 - 2020 

- Kontrafaktuálne hodnotenie účinnosti vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce 

 

Okrem plánovaných hodnotení na rok 2013 sa v januári 2013 ukončilo Pilotné hodnotenie dopadov 

vybraných nástrojov, ktoré sa realizovalo v roku 2012. Nad rámec plánu hodnotenia sa v roku 2013 

uskutočnilo hodnotenie Prieskum verejnej mienky. RO taktieţ v rámci prípravy Operačného programu 

Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020 začal s realizáciou externého hodnotenia SEA – 

Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na ţivotné prostredie (v kontexte SEA k OP ĽZ). 

 

Pilotné hodnotenie dopadov vybraných nástrojov APTP Účelom hodnotenia bolo analyzovať situáciu v 

udrţateľnosti výsledkov podporených osôb minimálne dva roky po ukončení vybraných opatrení aktívnej 

politiky trhu práce. Hodnotenie bolo zamerané na 11 vybraných opatrení APTP, pre ktoré bolo moţné nájsť 

reprezentatívny počet osôb do skúmanej vzorky (podporených jednotlivcov). Podmienkou bolo, aby kaţdý 

jednotlivec zo vzorky podporených osôb dosiahol ukončenie príslušného opatrenia v rámci APTP najneskôr 

31.12.2009. To umoţnilo analyzovať stav intervencie v období dopadu (v nasledujúcich dvoch rokoch po 

ukončení aktivít opatrenia a zákonných lehôt udrţateľnosti).  Kritériá účinnosti hodnotených nástrojov 

APTP boli realizované prostredníctvom preskúmania pravdepodobnosti umiestňovania a dĺţky 

udrţateľnosti umiestnených osôb na trhu práce po uplynutí všetkých zákonných a ochranných lehôt na 

udrţanie zamestnania. Vypovedacia schopnosť tejto hodnotiacej správy bola limitovaná hrubou účinnosťou 

a jej výskytom s domnienkou, ţe táto účinnosť bola skutočne spôsobená daným nástrojom APTP. 

Zapracovanie údajov o porovnávajúcej skupine nepodporených osôb, by zabezpečilo odhad čistej účinnosti 

hodnotených intervencií. Práve z tohto dôvodu MPSVR SR pripravilo kontrafaktuálne hodnotenie účinnosti 

vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce (viď. str. 82). 

Hodnotenie sa uskutočnilo uţ v roku 2012, avšak vzhľadom k rozsahu prác bolo dokončené aţ 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)  

 

Tabuľka č. 2.7/1 Realizované hodnotenia v sledovanom období (Tabuľka č. 17 podľa metodiky CKO) 

Pilotné hodnotenie dopadov vybraných nástrojov APTP  

Názov hodnotenia Suma (vrátane DPH) v € 
Doba realizácie 
hodnotenia 

Typ hodnotenia 

1. Pilotné hodnotenie dopadov 
vybraných nástrojov APTP 

- 2012, do 21.1.2013 Interné  

Stručný popis zistení z hodnotenia:  
Opatrenie určené pre zamestnancov na pracovných miestach ohrozených prepúšťaním 
Vysoká úspešnosť – 80% si udrţalo prácu 1 aţ 2 roky  po ukončení aktivít nástrojov APTP. 
Opatrenia určené pre uchádzačov o zamestnanie  
Niţšia účinnosť – viac ako 40% osôb zotrvá v pracovnom pomere viac ako rok 
-  § 46 – príprava na pracovný trh – 50% úspešnosť – do pol roka od ukončenia vzdelávania 
- § 51 – absolventská prax -  50%  absolventov si našlo zamestnanie po ukončení praxe  s priemernou udrţateľnosťou miesta viac ako 10 
mesiacov 
- § 52 – príspevok na aktivačnú činnosť – nízka účinnosť – iba na úrovni 20% 
Celková účinnosť opatrení APTP – 70% podporených osôb sa umiestnilo v súkromnej sfére, 25% vo verejnom sektore. 

Závery z hodnotenia:  
Cieľom hodnotenia bol odhad hrubej účinnosti vybraných opatrení APTP, definovaných v Zákone č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti vzn. 
(ďalej len „zákon“). V rámci všetkých opatrení APTP bol skúmaný dopad poskytnutých intervencií na viac ako 100 tisíc podporených osobách. 
Jednotlivé opatrenia sú členené do 3 skupín: 
-          opatrenia APTP zamerané najmä na poberateľov dávky v hmotnej núdzi, 
-          opatrenia APTP zamerané najmä na uchádzačov o zamestnanie,  
-          opatrenia APTP zamerané najmä na zamestnancov, či osoby zamestnané na pracovný ch miestach ohrozených prepúšťaním. 
Kritéria účinnosti hodnotených nástrojov APTP boli realizované prostredníctvom preskúmania pravdepodobnosti umiestňovania a dĺţky 
udrţateľnosti umiestnených osôb na trhu práce po uplynutí všetkých zákonných a ochranných lehôt na udrţanie zamestnania. 
Opatrenie APTP zamerané na poberateľov dávky v hmotnej núdzi (§52) dosiahlo najniţšiu účinnosť z vybraných nástrojov APTP pribliţne na 
úrovni 20%, pričom iba cca 6% z podporených osôb si dokázalo na viac ako 1 rok nájsť zamestnanie.  
Opatrenia APTP, ktorých úlohou bolo udrţanie pracovného miesta (prostredníctvom §§47, 50d, 53, 60), boli najúčinnejšie. Takmer 80% 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095
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podporených osôb si udrţalo pracovné miesto 1 aţ 2 roky po ukončení aktivít nástrojov APTP. Len cca 6% podporených osôb sa po  ukončení 
aktivít  a zákonných lehôt dostalo mimo trh práce.  
Nástroje APTP zamerané na uchádzačov o zamestnanie (§§ 46, 49, 51, 52a, 56, 50) vykazovali v priemere niţšiu účinnosť, keďţe išlo o osoby 
nachádzajúce sa mimo trhu práce. Viac ako 40% podporených osôb dokázalo zotrvať v zamestnaní viac ako rok. Na druhej strane cca 30% 
podporených osôb sa nezamestnalo ani raz v sledovanom období. 
Z radu opatrení APTP tejto skupiny je moţné uviesť dva pomerne pozitívne príklady. V rámci školení uchádzačov o zamestnanie (§46)22 s 
cieľom ich prípravy na pracovný trh je moţné konštatovať 50%-nú úspešnosť, nakoľko práve kaţdý druhý podporený sa zamestnal do pol roka 
od ukončenia vzdelania. 
Svoje opodstatnenie si do istej miery obhájil aj §51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe zákona. Po jej ukončení sa do jedného roka 
zamestnal kaţdý druhý absolvent s priemernou udrţateľnosťou pracovného miesta viac ako 10 mesiacov. 
Analýza finančných výdavkov v súvislosti s účinnosťou opatrení APTP odhalila, ţe finančné alokácie na viaceré nástroje APTP by bolo vhodné 
optimalizovať. 

Navrhnuté odporúčania: 
Jednotlivé finančné alokácie pre viaceré nástroje je vhodné optimalizovať (presun z §§52, 52a – aktivačné príspevky na §46 – podpora 
vzdelávania UoZ) 
Orientácia politiky zamestnanosti na tvorbu nových chránených dielní oproti podpore úhrady prevádzkových nákladov 
Vytvoriť účinnú spätnú väzbu medzi zamestnancami úradov práce a RO OP ZaSI a ÚPSVAR SR - podnety  a informácie o zneuţívaní alebo 
pozitívnych vplyvoch na efektívnosť a efektivitu konkrétnych nástrojov APTP s cieľom optimálneho nastavenia nástrojov APTP. 
Pri podpore štartu UoZ pri činnosti  SZČO sa zamerať hlavne na prípravnú fázu podnikania. Zváţiť poskytovanie tohto typu vzdelávania  pre 
všetkých UoZ s moţnosťou individuálneho poradenstva  odborníkov. 
Správne nastaviť akčný plán UoZ. 

Prijaté opatrenia zo strany RO: Realizácia opatrení sa vykonáva priebeţne v procese implementácie v rámci konkrétnych národných 
projektov a výsledky hodnotenia boli taktieţ vyuţité ako jeden z dostupných materiálov pri novelizácii zákona č. 5/2004 Z.z. Zákon o sluţbách 
zamestnanosti. 

Realizácia záverov z hodnotenia: MPSVR SR vypracovalo novelu zákona o sluţbách zamestnanosti. 

 

 

Hodnotenie sociálnej inklúzie Rómov vplyvom aktivačných prác v SR – hodnotenie nebolo uskutočnené 

vzhľadom na fakt, ţe v roku 2013 UNDP vydalo publikáciu venovanú rómskej problematike pod názvom 

„Pomohli projekty Európskeho sociálneho fondu Rómom na Slovensku? Zistenia z analýzy projektov 

v rámci OP ZaSI v programovom období 2007 – 2013.“ Predmetná publikácia vychádzala z údajov 

projektov, ktorých výzvy sa uskutočnili v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

V prípade realizácie Hodnotenia sociálnej inklúzie Rómov vplyvom aktivačných prác v SR by došlo 

k duplicite čiastkovo realizovaných úloh, čím by bola spochybnená efektívnosť vynaloţených finančných 

prostriedkov. Hodnotenie realizované UNDP bolo financované výlučne zo štátneho rozpočtu. 

 

 

Ex ante hodnotenie operačného programu MPSVR SR pre programové obdobie 2014 – 2020 

MPSVR SR uzatvorilo zmluvu na zabezpečenie hodnotenia Ex ante č. 68/2013 zo dňa 20.8.2013 s firmou 

IBS Slovakia, s r.o. Celková cena za dodanie predmetu zmluvy bola dohodnutá zmluvnými stranami vo 

výške 23 760 EUR s DPH. S cieľom zlepšiť kvalitu vytvárania programu a overiť splniteľnosť jeho cieľov 

a zámerov vyplýva RO povinnosť vypracovať ex ante hodnotenie. V súlade s čl. 55 ods. 3 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 sa v ex ante hodnotení posúdia nasledovné aspekty programu: 

a) prínos k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udrţateľného a inkluzívneho rastu vzhľadom na 

vybrané tematické ciele a priority, pričom sa berú do úvahy národné a regionálne potreby a potenciál 

rozvoja, ako aj skúsenosti získané z predchádzajúcich programových období;  

b) vnútorná súdrţnosť navrhovaného programu alebo činnosti a ich vzťah s inými príslušnými nástrojmi;  

c) súlad pridelených rozpočtových prostriedkov s cieľmi programu;  

d) súlad vybraných tematických cieľov, priorít a súvisiacich cieľov programov so SSR, partnerskou 

dohodou a s príslušnými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny prijatými v súlade s článkom 121 ods. 2 

ZFEÚ a v prípade potreby na národnej úrovni s národným programom reforiem;  

e) dôleţitosť a jasnosť navrhovaných ukazovateľov pre program;  

f) ako očakávané výstupy prispejú k výsledkom;  

g) či sú kvantifikované cieľové hodnoty ukazovateľov realistické vzhľadom na podporu plánovanú z EŠIF;  

h) dôvody formy navrhovanej podpory;  
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i) primeranosť ľudských zdrojov a administratívnych kapacít na riadenie programu;  

j) vhodnosť postupov na monitorovanie programu a zber údajov potrebných na vypracovanie hodnotení;  

k) vhodnosť čiastkových cieľov zvolených pre výkonnostný rámec;  

l) primeranosť plánovaných opatrení na podporu rovnakých príleţitostí muţov a ţien a predchádzanie 

akejkoľvek diskriminácii, najmä čo sa týka zabezpečenia prístupu pre osoby so zdravotným 

postihnutím;  

m) primeranosť plánovaných opatrení na podporu udrţateľného rozvoja;  

n) plánované opatrenia na zníţenie administratívnej záťaţe prijímateľov.  

Účelom ex ante hodnotenia je zabezpečiť kvalitné nastavenie Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej 

len „OP ĽZ“) na programové obdobie 2014 - 2020 tak, aby sa stal účinným nástrojom prispievajúcim k 

cieľom stratégie Európskej únie (ďalej len „EÚ“) pre inteligentný, udrţateľný a inkluzívny rast (stratégia 

Európa 2020), najmä prostredníctvom plnenia národných cieľov stanovených v rámci stratégie Európa 2020 

v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a vzdelávania. Ex ante hodnotenie by malo byť zamerané 

predovšetkým na 4 hlavné komponenty OP, v rámci ktorých sa posúdi: 

- stratégia OP (vrátane nastavenia intervenčnej logiky a aplikovania princípu partnerstva), 

- merateľné ukazovatele, monitorovanie a hodnotenie (vrátane nastavenia systému riadenia OP), 

- konzistencia finančných alokácií, 

- príspevok k stratégii Európa 2020. 

Výkon ex ante hodnotenia je realizovaný v čase od 21.8.2013 v zmysle harmonogramu realizácie ex ante 

hodnotenia. Prvá správa ex ante hodnotenia bola odovzdaná zástupcom MPSVR SR dňa 30.9.2013. Táto 

správa analyzuje intervenčnú logiku OP ĽZ, t.j. konzistentnosť programových cieľov, vnútornú 

koherentnosť a prepojenie medzi podporovanými akciami, očakávanými výstupmi a výsledkami. 

V nadväznosti na intervenčnú logiku programu sa zaoberá nastavením systému ukazovateľov, míľnikov, 

zberu dát, monitorovania a hodnotenia. Správa taktieţ posudzuje nastavenie systému riadenia vrátane 

administratívnych kapacít a administratívneho zaťaţenia prijímateľov a rozoberá očakávaný príspevok OP 

ĽZ k stratégii Európa 2020, Národnému programu reforiem a horizontálnym princípom. Konzistencia 

finančných alokácií nebola hodnotená, nakoľko v čase spracovania 2. návrhu OP ĽZ neboli známe finančné 

alokácie. Ďalšia správa ex ante hodnotenia k 3. návrhu OP ĽZ by mala byť doručená RO začiatkom marca 

2014. 

 

Tabuľka č. 2.7/2 Realizované hodnotenia v sledovanom období (Tabuľka č. 17 podľa metodiky CKO) 

Ex ante hodnotenie operačného programu MPSVR SR pre progr. obdobie 2014 – 2020 

Názov hodnotenia Suma (vrátane DPH) v € 
Doba realizácie 
hodnotenia 

Typ hodnotenia 

2. Ex ante hodnotenie OP Ľudské 
zdroje 

19.800,- Eur bez DPH / 23.760,- 
Eur s DPH   

20.8.2013 – 
hodnotenie 
v realizácii k 
31.12.2013 

Externé  

Stručný popis zistení z hodnotenia: (z 1. správy ex ante hodnotenia) 
-              ukazovatele výstupov – uvedené osobitne za kaţdú prioritnú os vrátane jazykového zjednotenia prekladov znenia ukazovateľov z 
anglického jazyka  
-              riadenie implementačného procesu  - v štádiu rozpracovania 
-              finančné alokácie – doposiaľ neznáme 
-              prepojenie na strategické dokumenty – referovať na hlavné iniciatívy EÚ uvedené v stratégii Európa 2020 – pričom je potrebné sa 
vyhnúť plánovaniu aktivít, ktoré sa zrealizujú v roku 2013 v rámci NPR 
-              horizontálne princípy – ťaţké rozlišovať a vyhodnocovať, pričom najťaţší bude horizontálny princíp „udrţateľný rozvoj“. 

Závery z hodnotenia:  
N/A – hodnotenie nebolo k 31.12.2013 ukončené 

Navrhnuté odporúčania: (z 1. správy ex ante hodnotenia) 
-              konzistentnosť programových cieľov – potrebné, aby sekcie pracovali na dlhodobých stratégiách zamestnanosti a sociálnej inklúzie 
-              vnútorná koherentnosť – nie je zatiaľ dostatočná 
-              komplementárnosť – identifikovať na všetkých troch úrovniach intervencií  
-              potrebné dopracovať  prínos k piatim cieľom Národného programu reforiem (NPR) 
-              intervenčný rámec – potrebné formulačne upraviť  - logické a kauzálne prepojenia na jednotlivých úrovniach 
-              špecifické ciele – vhodné prehodnotiť – stanoviť jasnejšie deliace línie a aspekty vzájomného dopĺňania sa 
-              očakávané výsledky – väčšia diferenciácia, vytvorenie hierarchie, v PO 1 a 4 redukcia ich počtu 
-              ukazovatele – vyjasniť základné pokyny o ich počte a obligatórnosti – prepojiť ukazovatele do logického celku, vhodný malý počet 
merateľných ukazovateľov 

Prijaté opatrenia zo strany RO: Pripomienky z 1. správy boli zapracované do 3. návrhu OP ĽZ, ktorý bol predloţený EK 14.2.2014 

Realizácia záverov z hodnotenia: N/A – hodnotenie nebolo k 31.12.2013 ukončené  
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Kontrafaktuálne hodnotenie účinnosti vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce.  
Predmetom kontrafaktuálneho hodnotenia mal byť odhad čistej efektívnosti vybraných intervencií v rámci 

aktívnej politiky trhu práce prostredníctvom porovnávania podporených a nepodporených osôb cieľových 

skupín. V štvrtom kvartáli 2013 zverejnila Európska komisia výzvu pre predloţenie projektov členských 

štátov EÚ v oblasti kontrafaktuálneho hodnotenia dopadov. Dňa 29.11.2013 sa Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR zapojilo do tejto výzvy a podalo návrh projektu s názvom „Pilotné 

kontrafaktuálne hodnotenie dopadov v oblasti samostatne zárobkovej činnosti a absolventskej 

praxe“. V prípade projektu, ktorý sme predloţili na Európsku komisiu, bola navrhnutá spolupráca so 

Ţilinskou univerzitou, s ktorou sme pilotne otestovali časť hodnotenia na minimálnej vzorke uchádzačov 

o zamestnanie v roku 2013.  

V rámci § 51, t.j. absolventskej praxe, bude sledovaným obdobím viac ako 5 a ¼ ročný časový rozsah, (od 

januára 2007 po apríl 2012 budeme do vzorky vyberať intervenované a nepodporené osoby). Práve tento 

časový údaj je dôleţitý vzhľadom ku zmenám znenia Zákona o sluţbách zamestnanosti, či Zákona o 

sociálnom poistení. Vzorka podporených osôb v rámci § 49, t.j. podpory SZČO, sa výrazne zníţi vplyvom 

dvojročnej udrţateľnosti, počas ktorej má povinnosť podporená osoba udrţiavať podnikateľskú činnosť. 

Preto je nutné skupinu podporených začínajúcich podnikateľov skrátiť na obdobie od januára 2007 po apríl 

2010. Na rozdiel od Pilotného hodnotenia dopadov vybraných nástrojov APTP, ktoré sa líši predovšetkým 

metódou hodnotenia, kontrafaktuálne hodnotenie dopadov berie do úvahy aj nepodporené osoby, čo 

umoţňuje uskutočniť čistý odhad účinnosti hodnotených intervencií. V rámci kontrafaktuálneho hodnotenia 

sa predpokladá vyuţitie metód Propensity Score Matching, Exact Matching a kvalitatívny výskum. Zároveň 

bude predmetné hodnotenie doplňujúcim k Pilotnému hodnoteniu dopadov vybraných nástrojov APTP 

práve zapojením vzorky nepodporených osôb a taktieţ rozšírením sledovaného časového obdobia. 

Prieskum verejnej mienky – Úroveň celkovej informovanosti o Európskom sociálnom fonde 

a Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho cieľoch a opatreniach na Slovensku 

ku koncu programového obdobia 2007 – 2013. MPSVR SR uzatvorilo zmluvu na zabezpečenie 

hodnotenia Prieskum verejnej mienky č. 5304/2013-M_OPIP zo dňa 4.6.2013 s firmou 

MEDIARESEARCH SLOVAKIA, s r.o. Celková cena za dodanie predmetu zmluvy bola dohodnutá 

zmluvnými stranami vo výške 5.628 EUR s DPH. Predmetom Prieskumu verejnej mienky bolo zistiť 

úroveň povedomia verejnosti o ESF a OP ZaSI a porovnanie výsledkov s výsledkami omnibusového 

výskumu z februára 2008 zameraného na znalosti, postoje a názory verejnosti na ESF a s výsledkami 

prieskumu verejnej mienky z apríla 2011. Cieľovou skupinou prieskumu bola široká verejnosť, t.j. 

obyvatelia SR vo veku nad 18 rokov. Prieskum bol realizovaný technikou online jednotného dotazníka 

prostredníctvom internetového zberu (CAWI zber dát) na vzorke 1205 respondentov (cca 110 respondentov 

v kaţdom samosprávnom kraji). Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom na základe výberových 

znakov, a to pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a región (samosprávny kraj) bydliska. 

Terénny zber prebiehal v termíne od 14. júna do 27. júna 2013 na webovom rozhraní spoločnosti 

Mediaresearch. Ciele prieskumu verejnej mienky boli formulované nasledovne: 

1. zistenie úrovne celkovej informovanosti verejnosti o ESF – pre koho je určený, aké aktivity sú 

podporované, miera dôveryhodnosti verejnosti k inštitúciám, ktoré poskytujú finančné prostriedky 

z ESF, 

2. zistenie úrovne celkovej informovanosti o OP ZaSI, jeho opatreniach a cieľoch, aktuálnych moţnostiach 

podpory, 

3. zistenie vývoja znalostí – porovnanie úrovne povedomia s výsledkami omnibusového výskumu 

z februára 2008 a z prieskumu verejnej mienky z apríla 2011, 

4. zistenie regionálnych, resp. iných diferencií informovanosti respondentov, 

5. postoj respondentov voči moţnosti získania finančných prostriedkov z ESF v rámci OP ZaSI, 

6. posúdenie skúsenosti širokej verejnosti s vyuţívaním pomoci ESF a OP ZaSI. 

Výsledky prieskumu deklarujú, ţe celková úroveň povedomia o ESF je na konci programového obdobia 

2007 – 2013 na prijateľnej úrovni, aj napriek tomu, ţe v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je znalosť 

mierne niţšia. Súvisí to s celkovou mierou informovanosti a propagácie, ktorá sa ku koncu programového 

obdobia zníţila z nasledovných dôvodov: 

 nízky počet výziev – v čase, keď sú realizované výzvy, navštevuje SORO regióny a poskytuje 

informácie o moţnosti získať finančný príspevok pre budúcich prijímateľov, 

 na začiatku programového obdobia bolo na RO vytvorené oddelenie, ktoré sa venovalo publicite, ktoré 

však bolo zrušené a v súčasnosti všetky aktivity publicity zabezpečuje 1 zamestnanec. 
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Pre programové obdobie 2014 – 2020 boli na základe výsledkov Prieskumu verejnej mienky sformulované 

viaceré odporúčania: 

 zvýšiť kapacity, ktoré by sa venovali propagácii a publicite, 

 pripraviť mediálny plán, v rámci ktorého by priebeţne počas celého programového obdobia prebiehali 

rôzne propagačné aktivity pre cieľové skupiny, ako aj pre širokú verejnosť s cieľom poskytnúť základné 

informácie o ESF a OP, 

 v rámci regionálnej politiky cielene prispôsobiť propagáciu a aktivity úrovni nezamestnanosti 

obyvateľstva a zastúpenia ďalších sociálnych skupín regiónov prostredníctvom SORO, 

 propagácia informačného portálu www.esf.gov.sk za účelom zvýšenia návštevnosti a informovania 

širokej verejnosti o aktivitách. 

 

Prieskum verejnej mienky je k dispozícii na webovej stránke MPSVR SR (zverejnené na 

http://www.esf.gov.sk/documents/2011/Prieskum_verejnej_mienky_ESF_final_25042011.pdf).  

 

Tabuľka č. 2.7/3 Realizované hodnotenia v sledovanom období (Tabuľka č. 17 podľa metodiky CKO) 

Prieskum verejnej mienky 

Názov hodnotenia Suma (vrátane DPH) v € 
Doba realizácie 
hodnotenia 

Typ hodnotenia 

3. Prieskum verejnej mienky – 
Úroveň celkovej informovanosti 
o Európskom sociálnom fonde 
a Operačnom programe 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
jeho cieľoch a opatreniach na 
Slovensku ku koncu 
programového obdobia 2007 – 
2013 

4.690,- Eur bez DPH / 5.628,- 
Eur s DPH  

4.6.2013 – 
10.7.2013 

 Externé 

Stručný popis zistení z hodnotenia:  
Informovanosť o ESF a OP ZaSI – najvyššia  v kategórii 50 – 59 rokov -  častá strata zamestnania 
Znalosť informácií o OP ZaSI  najvyššia v kategórii 20 – 29 rokov  - absolventi bez zamestnania 
Hlavné informačné zdroje:  internet, televízia, rádio, tlač 
Informovanosť o ESF:                     
                                 50% - pomoc a podpora pre ľudí 
                                 33% - podpora  zamestnanosti 
                                 19% - moţnosť získať peniaze 
                                 18% - podpora vzdelávania 
Postoj k získaniu prostriedkov z ESF v rámci OP ZaSI 
                                  1%    uţ v minulosti vyuţitá podpora  
                                  3%    praktická podpora ESF 
                                  6%    plán vyuţiť podporu v budúcnosti 
                               44%    neplánuje vyuţiť podporu vôbec 

Závery z hodnotenia:  
Cieľom hodnotenia bolo zistenie úrovne celkovej informovanosti verejnosti o Európskom sociálnom fonde (ďalej „ESF“) a Operačnom 
programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej „OP ZaSI“). Prieskum bol realizovaný technikou online jednotného dotazníka 
prostredníctvom internetového zberu – CAWI zber dát na vzorke 1 205 respondentov. 
 
Výsledky prieskumu deklarujú, ţe celková úroveň znalosti pomenovania Európsky sociálny fond je na konci programového obdobia 2007 – 
2013 na prijateľnej úrovni, avšak v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je znalosť mierne niţšia. Súvisí to s celkovou mierou 
informovanosti a propagácie, ktorá sa na konci programového obdobia zníţila. Na začiatku a v strede programového obdobia prichádzalo do 
regiónov viac výziev a viac informácií. 
V rámci hodnotenia ESF z pohľadu Slovenskej republiky viac ako polovica respondentov hodnotí fond ako uţitočný. Respondenti si pod 
pomenovaním ESF správne predstavujú hlavne pomoc, a to podporu pre sociálne odkázaných ľudí, podporu zamestnanosti. Avšak na 
základe výsledkov prieskumu im chýbajú informácie o projektoch financovaných z ESF. V prípade, ţe by chceli poţiadať ESF o finančnú 
pomoc, veľká skupina respondentov nevie, ako o ňu poţiadať, aj keď väčšina respondentov uviedla, ţe pomoc poskytuje MPSVR SR.  
Celková úroveň OP ZaSI oproti predchádzajúcemu obdobiu poklesla. S pomenovaním OP ZaSI sa stretla viac ako štvrtina respondentov, 
najviac vo vekovej kategórii 50 – 59 rokov, ktorá je viac ohrozená stratou zamestnania a intenzívnejšie vníma informácie. Respondenti si pod 
pomenovaním OP ZaSI predstavujú hlavne podporu zamestnanosti. Celková propagácia OP ZaSI, kde polovica respondentov vedela 
základné informácie napriek tomu, ţe ich nevyuţívajú, je na dobrej úrovni. 

Navrhnuté odporúčania: 

- zamerať sa na propagáciu a informovanosť širokej verejnosti (zamestnaných aj nezamestnaných) o aktivitách a iniciatívach ESF 

a OP ZaSI, 

- zabezpečiť propagáciu a informovanosť počas celého programového obdobia, (tá sa na konci programového obdobia zníţila, 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/documents/2011/Prieskum_verejnej_mienky_ESF_final_25042011.pdf
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pretoţe sa zníţil počet výziev z dôvodu uţ zazmluvnených projektov), 

- spracovať mediálny plán na celé programové obdobie 2014 – 2020 s cieľom realizovať rôzne propagačné aktivity počas celého 

programového obdobia pre cieľové skupiny, ktorým je OP ľudské zdroje určený 

- zvýšiť kapacity určené na propagáciu a publicitu 

- prispôsobiť propagáciu a aktivity úrovni nezamestnanosti obyvateľstva  

- propagácia informačného portálu www.esf.gov.sk za účelom zvýšenia návštevnosti a informovania širokej verejnosti o aktivitách. 

Prijaté opatrenia zo strany RO: Realizácia opatrení – následná aktualizácia komunikačného plánu OP ZaSI a precizovanie komunikačného 
plánu na nové programové obdobie. 

Realizácia záverov z hodnotenia: MPSVR SR aktualizovalo komunikačný plán OP ZaSI a zvýšilo aktivity zamerané na propagáciu 
a informovanosť predovšetkým uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie (na úradoch práce, na veľtrhu práce Job expo 
a pod.). 

 

SEA – Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na ţivotné prostredie (v kontexte SEA k OP 

ĽZ). V rámci prípravy Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020 RO 

v intenciách povinnosti vyplývajúcej zo všeobecného nariadenia začalo s realizáciou externého hodnotenia 

SEA – Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na ţivotné prostredie (v kontexte SEA k OP ĽZ). 

MPSVR SR koncom roka 2013 podpísalo dohody o vykonaní práce na zabezpečenie procesu strategického 

environmentálneho hodnotenia (SEA) strategického dokumentu s celoštátnym rozsahom „Operačný 

program Ľudské zdroje pre obdobie 2014 – 2020“, ktoré bude zahŕňať koordináciu procesu, odbornú pomoc 

a vypracovanie dokumentácie v zmysle poţiadaviek zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Proces hodnotenia SEA pozostáva zo 4 

fáz, ktoré korešpondujú s krokmi odporučenými smernicou SEA. Prvá fáza je zameraná na zhromaţdenie 

relevantných dokumentov na medzinárodnej a národnej úrovni a ich posúdenie vo vzťahu k OP ĽZ, 

stanovenie environmentálnych cieľov a indikátorov pre posúdenie OP ĽZ, ako aj zhodnotenie súčasného 

stavu ţivotného prostredia a zdravia a posúdenie trendov jeho vývoja, ak by sa OP ĽZ nerealizoval. 

Výstupom prvej fázy je čiastková správa. V druhej fáze je výkon zameraný na vypracovanie Oznámenia 

o strategickom dokumente OP ĽZ v zmysle § 5 a 17 zákona, spoluprácu pri vyhodnotení stanovísk 

doručených k oznámeniu a spoluprácu pri určení Rozsahu hodnotenia v zmysle § 8 a 17 zákona. Fáza je 

ukončená vydaním Rozsahu hodnotenia. MPSVR SR  zverejnilo Oznámenie o strategickom dokumente 

s celoštátnym dosahom na svojom webovom sídle www.esf.gov.sk dňa 10.12.2013, na webovom sídle 

Ministerstva ţivotného prostredia SR www.enviroportal.sk dňa 17.12.2013 a v printových médiách – 

denníku SME a PRAVDA dňa 13.12.2013. K predmetnému oznámeniu bolo umoţnené širokej verejnosti 

doručiť písomné stanovisko v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia. Túto moţnosť vyuţilo 13 subjektov, ktoré 

doručili stanovisko k Oznámeniu v stanovenej lehote. V priebehu januára 2013 bol vypracovaný Rozsah 

hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, ktorý bol zverejnený na www.esf.gov.sk dňa 

30.1.2014, www.enviroportal.sk dňa 31.1.2014 a v printových médiách: v denníku SME 3.2.2014 

a PRAVDA 4.2.2014. Predmetom tretej fázy bude vypracovanie a zverejnenie Správy o hodnotení 

strategického dokumentu OP ĽZ v zmysle § 9 a 17 zákona, prílohy č. 4 zákona a metodických usmernení 

k smernici SEA.  Finálna štvrtá fáza bude zameraná na spoluprácu pri organizovaní verejného prerokovania, 

zhodnotenie stanovísk doručených k Správe o hodnotení a odporučenia pre spracovanie definitívnej verzie 

OP ĽZ so zohľadnením procesu SEA a spoluprácu s odborným posudzovateľom stanoveným MŢP SR. 

Záverečná fáza ako aj samotný proces hodnotenia bude ukončený vypracovaním doloţky vplyvov podľa § 

17 ods. 14 zákona. 

 

V rámci prípravy Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 bude RO 

v intenciách povinnosti pokračovať v realizácii Ex ante hodnotenia OP ĽZ, ako aj v hodnotení SEA, ktoré 

sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešné schválenie operačného programu.  

 

Tabuľka č. 2.7/1 Realizované hodnotenia v sledovanom období (Tabuľka č. 17 podľa metodiky CKO) 

SEA – Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na ţivotné prostredie 

Názov hodnotenia Suma (vrátane DPH) v € 
Doba realizácie 
hodnotenia 

Typ hodnotenia 

SEA – Posudzovanie vplyvov 
strategických dokumentov na ţivotné 
prostredie (v kontexte SEA k OP 
Ľudské zdroje) 

 11/2013 – 
hodnotenie 
v realizácii 
k 31.12.2013 

Externé  

Stručný popis zistení z hodnotenia:  
Hodnotenie v realizácii, v roku 2013 neboli identifikované ţiadne zistenia 

Závery z hodnotenia:  

http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.enviroportal.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.enviroportal.sk/
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N/A – hodnotenie nebolo k 31.12.2013 ukončené 

Navrhnuté odporúčania: 
N/A – hodnotenie nebolo k 31.12.2013 ukončené 

Prijaté opatrenia zo strany RO: N/A – hodnotenie nebolo k 31.12.2013 ukončené 

Realizácia záverov z hodnotenia: N/A – hodnotenie nebolo k 31.12.2013 ukončené 

 

 

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. 

 

 

2.9. Administratívne kapacity 

 

Vzdelávanie 

 

Riadiaci orgán  
 

V roku 2013 bolo realizovaných spolu 46 vzdelávacích aktivít, v rámci ktorých bolo vyškolených 47 

zamestnancov, vrátane zamestnancov platobnej jednotky, s počtom účastí 121.   

 

Školenia s najväčšou účasťou sú uvedené v tabuľke č. 2.9/1a. 

 

Tabuľka č. 2.9/1a: Školenia s najväčšou účasťou (RO) 
Č. Názov vzdelávacej aktivity Účastníci 

1 Zákonník práce - novela k 1.1.2013 8 

2 Zmeny v sociálnych a zdravotných odvodoch, v daňovom zákone a zákonníku práce v roku 2013 6 

3 Systém finančného riadenia ŠF a KF a právny rámec pomoci z fondov EÚ 3 

4 Anglický jazyk 5 

5 Francúzsky jazyk 3 

6 Forenzný audit 1 

7 Finančné riadenie  - začiatočníci 2 

8 Právne aspekty Zmluvy o NFP 1 

9 PO 2014-2020 úroveň I. 2 

10 Systém finančného riadenia ŠF a KF pre PO 2007- 2013 a skúsenosti z praxe 2 

11 PO 2014-2020 úroveň II. 2 

12 Prezentačné zručnosti 1. časť 2 

13 
Systém finančného riadenia ŠF a KF pre PO 2007- 2013 a Zákon č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ pre 
novoprijatých zamestnancov 

2 

14 Prezentačné zručnosti  2. časť 2 

15 
Systém finančného riadenia ŠF a KF pre PO 2007- 2013 a Zákon č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v 
praxi 

2 

16 Skúsenosti s výkonom auditov EK a EDA v PO 2007 -2013 2 

17 NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ 2 

18 Monitorovanie ŠF a KF vo vzťahu k obsahu výročných správ o vykonávaní OP 1 

19 Prezentačné a lektorské zručnosti 1 

20 Kongres o Súčasnosti a budúcnosti VO na Slovensku a v EÚ 3 

21 Základný kurz pre finančných kontrolórov a vnútorných audítorov 2 

22 Asertívne správanie a riešenie konfliktov 2 

23 Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2013 1 

24 Verejné obstarávanie po prijatí a účinnosti noviel zákona 2 

25 Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ 2 

26 Metódy a techniky zvládania stresu 6 

27 Nezrovnalosti v ŠF a KF v podmienkach SR poskytovanej z fondov EÚ v praxi 2 

28 Seminár k problematike EÚ – Európske právo v praxi štátnej správy 2 

29 Systém riadenia ŠF a KF 2007 - 2013: administratívna kontrola VO, najčastejšie zistenia, zmeny v systéme, metodické pokyny CKO 4 
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30 Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007–2013 a príprava na nové PO 2014 - 2020 2 

31 
Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007–2013 a príprava systému fin.riadenia Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov na roky 2014 - 2020 

2 

32 Prezentačné zručnosti 1.a 2.časť 2 

33 Významné zmeny zákona o VO v roku 2013 a prvé skúsenosti v praxi podrobnejšie 2 

34 NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ 1 

35 Rozvoj osobnosti – tréning s vyuţitím moderných postupov 5 

Zdroj: RO 
 

Platobná jednotka 

 

V priebehu roka 2013 nebola ţiadna organizačná zmena PJ a ani nebola zaznamená výrazná fluktuácia 

zamestnancov. 

 

Tabuľka č. 2.9/1b: Školenia s najväčšou účasťou (PJ) 
Č. Názov vzdelávacej aktivity Účastníci 

1 príprava podkladov k ŢoP na EK  1 

2 Forenzný audit 1 

3 
Zmeny v účtovníctve, zmeny vo výkazníctve azmeny v konsolidovanej účtovnej závierke subjektov štátnej správy a samosprávy v roku 
2013 

2 

4 Rozvoj osobnosti - tréning s vyuţitím moderných postupov 1 

5 Krízová komunikácia, riešenie konfliktov - mediácia 1 

6 Ochrana finančných záujmovEÚ  v podmienkach SR 1 

7 Novela zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách VS 2 

8 Základné školenie ISUF 2 

9 Nezrovnaloti a iné typy vrátenia v systéme ISUF 3 

10 Základné školenie ISUF 2 

11 Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a bojapoti korupcii 1 

12 Rozpočtové pravidlá a finančná kontrola verejných prostriedkov v organizáciách VS 2 

13 Vzájomné započítavanie pohľadávok a záväzko v systéme ISUF a ITMS 2 

14 Vzájomné započítavanie pohľadávok a záväzkov v systéme ISUF a ITMS 5 

15 AJ 2 

16 Nezrovaosti v ŠF a KF v podmienkach SR 1 

17 Jazyková kultúry a normalizovaná úprava úradných písomností 1 

18 Rozvoj manaţérskych zručností 1 

19 Dohľad vo verejnom obstarávaní 1 

20 Úspešné sebariadenie - Time Management a efektívne rozhodovanie sa 2 

Zdroj: PJ 
 

Vzdelávanie zamestnancov PJ, ako organizačného útvaru, ktorý sa podieľa na plnení úloh v oblasti ESF, je 

financované z prostriedkov technickej pomoci ESF. 

Vzdelávanie zamestnancov je upravené sluţobným predpisom 63/2011 a 55/2011, pričom kaţdý 

zamestnanec je povinný vypracovať individuálny plán vzdelávania.  

V roku 2013 sa pre pracovníkov PJ väčšina navrhovaných kurzov nerealizovala. Jazykové vzdelávanie 

a vzdelávanie v oblasti IT nebolo zabezpečené. U pracovníkov PJ v oblasti odborného vzdelávania 

prevaţuje „samovzdelávanie“. 
 

SORO SIA 

 

Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov SIA bolo realizované v súlade so schváleným Ročným plánom 

vzdelávania na rok 2013 prostredníctvom interných a externých vzdelávacích aktivít. V sledovanom období 

absolvovalo vzdelávacie aktivity celkovo 107 zamestnancov. Celkový počet školení bolo potrebné navýšiť 

z pôvodne plánovaných 35 na 38 z dôvodu nutnosti preškoliť zamestnancov v súvislosti so 

zmenami v riadiacej dokumentácii a procesoch implementácie. Taktieţ bolo nevyhnutné vyškoliť 

zamestnancov na uţívateľskú úroveň v súvislosti so zavedením nového registratúrneho systému DMS. 

 

Tabuľka č. 2.9/1c: Školenia pracovníkov (SIA)  
Č. Názov školenia Účastníci  
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1 Systém finančného riadenia ŠF a KF 2007 - 2013 73 

2 Anglický jazyk  38 

3 Školenie k zmenám IMP SIA 8.0 55 

4 Výklad pokynov GR ESF 2/2011 a 1/2012 59 

5 Školenie k zmenám v IMP SIA v 9.0 55 

6 Zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP 55 

7 Administratívna kontrola VO 55 

8 Administratívna kontrola MS 61 

9 Kontrola formálnej správnosti k ŢoNFP (k výzve DOP – SIA- 2013/1.2/LSKxP ) 15 

10 Zjednotenie postupov pri zistení pochybenia pri výkone administratívnej kontroly ŢoP - aktualizácia ZAK 61 

11 Školenie k novému registratúrnemu systému IS DMS 53 

12 
Soft skills (manaţérske zručnosti,  prezentačné zručnosti, life coaching, stress manaţment, asertivita a riešenie konfliktov, motivácia 
a vedenie tímu, time manaţment) 

71 

13 ITMS – finančné riadenie začiatočníci 6 

14 Excel - začiatočníci 20 

15 Excel – mierne pokročilí 47 

16 Forenzný audit 4 

17 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 4 

18 Významné zmeny v v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 3 

19 Dohľad vo verejnom obstarávaní 3 

20 
Mechanizmus daňových podvodov DPH a odhaľovanie podozrení z podvodov počas výkonu daňovej kontroly v súvislosti s ochranou 
finančných záujmov EÚ v SR 

3 

21 Administratívna kontrola VO, najčastejšie zistenia, zmeny v systéme, aktualizácia metodického pokynu CKO č. 11 3 

22 Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 2 

23 NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ 2 

24 Boj proti oneskoreným platbám 2 

25 Základný kurz pre finančných kontrolórov a vnútorných audítorov 2 

26 Nedostatky zistené v rámci verejného obstarávania s uplatnením finančnej korekcie podľa COCOF 2 

27 
Uplatňovanie štátnej pomoci vo fondoch EÚ; Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 a zákon č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov EÚ v praxi 

1 

28 Novela zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2013  1 

29 Európska legislatíva a legislatívne procesy v EÚ v novom programovom období 2014-2020úroveň I. a II. 1 

30 Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 1 

31 Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR  1 

32 Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii 1 

33 Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR 1 

34 Právne aspekty Zmluvy o poskytnutí NFP 1 

Zdroj: SORO SIA 

 

Celkovo bolo zrealizovaných  12 interných školení so zameraním najmä na získanie odborných vedomostí 

vo vzťahu k procesom implementácie projektov. Išlo najmä o interné školenia obsahovo zamerané na 

proces monitorovania, administratívnej kontroly ŢoP, administratívnej kontroly VO, zmeny v zmluve 

o poskytnutí NFP. Cieľom školení bolo zjednotiť postupy projektových manaţérov pri jednotlivých 

ťaţiskových procesoch implementácie projektov. 

 

Externé školenia mali za cieľ zvýšiť úroveň kvalifikácie zamestnancov v súvislosti s vykonávanou 

pracovnou činnosťou vo vzťahu k pracovnej pozícii. Celkovo bolo zrealizovaných  26 externých školení 

a seminárov s nasledovnými tematickými okruhmi: 

 

 Projektový manaţment: Systém riadenia, Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 

2007 – 2013, Výklad pokynov GR ESF 2/2011 a 1/2012, Ochrana finančných záujmov EÚ v 

podmienkach SR, Právne aspekty Zmluvy o poskytnutí NFP, Uplatňovanie štátnej pomoci vo fondoch 

EÚ; 

 Finančná kontrola: Forenzný audit, Základný kurz pre finančných kontrolórov a vnútorných audítorov, 

Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR NAKA a ochrana 

finančných záujmov EÚ, Problémy s oneskorenými platbami, Mechanizmus daňových podvodov DPH a 

odhaľovanie podozrení z podvodov počas výkonu daňovej kontroly v súvislosti s ochranou finančných 



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

88 

záujmov EÚ v SR, Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii, 

Nedostatky zistené v rámci verejného obstarávania s uplatnením finančnej korekcie podľa COCOF;  

 Legislatíva SR a EÚ: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zo závislej činnosti, Zmeny v zákone č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, 

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a 

podpore poskytovanej z fondov EÚ v praxi, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), Európska legislatíva a legislatívne procesy v EÚ v novom programovom období 2014-2020; 

 Jazykové vzdelávanie: Kurz anglického jazyka; 

 ITMS školenia: Finančné riadenie – začiatočníci; 

 Soft skills: manaţérske zručnosti,  prezentačné zručnosti, life coaching, stress manaţment, asertivita 

a riešenie konfliktov, motivácia a vedenie tímu, time manaţment.  

 

SIA v roku 2013 pokračovala v zavádzaní prvkov knowledge managementu s cieľom zabezpečenia 

systematického a integrujúceho procesu riadenia, organizovania, koordinácie, prezentovania a zdieľania 

informácií spôsobom, ktorý zlepšuje porozumenie zamestnancov vykonávaným odborným procesom. SIA 

tým zabezpečuje efektívny prenos informácií naprieč jednotlivými organizačnými zloţkami SIA. 

Knowledge management sa na SIA praktizuje formou vytvárania systematických prehľadných úloţísk 

dokumentov, ktorých obsahom sú metodické otázky a odpovede, riadiaca dokumentácia, metodické 

usmernenia a ich aktualizácie. Šíreniu poznatkovej bázy o implementácii projektov  napomáha aj forma 

pravidelného infoservisu, ktorého obsahom sú aktuálne odborné informácie potrebné k výkonu činností 

SIA. 

 

SORO FSR 

 

S cieľom neustále zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov FSR sa v roku 2013 zamestnanci 

zúčastnili 96 odborných školení k vzdelávacím aktivitám, ktorých bolo celkovo 25 druhov. Medzi 

vzdelávacími aktivitami boli aj školenia ako:  
- Školenie projektových manaţérov FSR k verejnému obstarávaniu;  

- Finančné  riadenie; 

- Projektové riadenie; 

- Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 a príprava systému finančného riadenia EŠIF na roky 

2014 – 2020; 

- Systém riadenia ŠF a KF 2007 - 2013: administratívna kontrola VO, najčastejšie zistenia, zmeny v systéme, 

aktualizácia metodického pokynu CKO č. 11; atď. 

Okrem odborných školení FSR od 01.01.2013 do 31.06.2013 interne organizoval kurzy anglického jazyka 

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých. Do kurzu anglického jazyka bolo prihlásených 36 

zamestnancov FSR. 

 

Tabuľka č. 2.9/1d: Školenia pracovníkov (FSR) 
Č. Názov školenia Účastníci 

1 Interné školenie: Anglický jazyk 36 

2 Interné školenie: „Školenie projektových manaţérov FSR k verejnému obstarávaniu“ 25 

3 Interné školenie: „Zmeny zákona o verejnom obstarávaní“ 25 

4 ITMS: „Finančné riadenie - začiatočníci“ 8 

5 ITMS: „Projektové riadenie - začiatočníci“ 3 

6 Inštitút vzdelávania EDOS-PEM: „Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy po jeho aktuálnej novele“ 3 

7 
Inštitút vzdelávania EDOS-PEM: „Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy za rok 2013 a zmeny v účtovníctve 
verejného sektora od 1.1.2014“ 

3 

8 CKO: „Prezentačné zručnosti  II.“ 2 

9 CKO: „Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 a príprava systému finančného riadenia EŠIF na roky 2014 – 2020“ 2 

10 
CKO: „Systém riadenia ŠF a KF 2007 - 2013: administratívna kontrola VO, najčastejšie zistenia, zmeny v systéme, aktualizácia 
metodického pokynu CKO č. 11“ 

2 

11 Slovenská spoločnosť pre evaluáciu, o.z.: „Prezentácia skúseností s hodnotením politiky súdrţnosti v Poľskej republike“ 2 

12 PROEKO BA, s.r.o.: „Významné zmeny v zákone o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18.2.2013“ 2 

13 Úrad vlády SR: „Národná kriminálna agentúra P PZ a ochrana finančných záujmov EÚ“ 2 

14 Inštitút pre verejnú správu: „Zákon o ochrane osobných údajov účinný od 1. júla 2013“ 2 

15 Inštitút vzdelávania EDOS-PEM, s.r.o.: „Odborná správa dokumentov v praxi“ 2 
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Zdroj: SORO FSR 

 

Administratívne kapacity  

 

RO 

Tabuľka č. 2.9/2a: Administratívne kapacity Riadiaceho orgánu OP ZaSI (Tabuľka č. 18 podľa metodiky 

CKO) 

Pozícia 
Stav k 31. 12. 
2012  
 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2013 
 

Stav k 31. 12. 
2013 
 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100,00 0 

riaditeľ odboru 4 4 6,5 162,50 -2,5 

vedúci oddelenia 7 7 7,5 107,14 -0,5 

asistentka odboru/sekcie 5 5 5 100,00 0 

manaţér programovania  10 17 14 82,35 3 

projektový manaţér 22 18 16 88,89 2 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 100,00 0 

manaţér informovanosti a publicity 0,5 1 1 100,00 0 

manaţér kontroly 10 10 10 100,00 0 

manaţér ITMS 1,5 1 1 100,00 0 

finančný manaţér 0 0 0 0,00 0 

manaţér pre technickú pomoc 1 1 1 100,00 0 

metodik 5 5 5 100,00 0 

manaţér pre verejné obstarávanie 1 0 0 0,00 0 

Iné (vodič, manaţér pre nezrovnalosti, manaţér 
riadenia kvality, analytik, manaţér kontroly projektov, 
koordinátor) 

11 28,5 22,5 78,95 6 

Celkom 80 99,5 91,5 91,96 8 

Zdroj: RO 

 

V tom sú započítané útvary platené z ESF prostriedkov: Sekcia sociálnej a rodinnej politiky 2, Odbor 

rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí  a odbory platené z ESF prostriedkov od roku 2013: Analytické 

centrum 1, Osobný úrad 1,5, Odbor informačno-komunikačných technológií 0,5, Oddelenie správy majetku 

a prevádzky 1,5, Sekcia práce 1, Odbor kontroly projektov 4, Odbor prípravy národných projektov 4. 

Celkom bol stav navýšený o 11,5 úväzkov v porovnaní s rokom 2012. 

 

PJ 

Tabuľka č. 2.9/2b: Administratívne kapacity Platobnej jednotky OP ZaSI (Tabuľka č. 20 podľa metodiky 

CKO) 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 

2012  

(rok N-1) 

Plánovaný stav 

k 31. 12. 2013 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 

2013 

(rok N) 

% 

plánovaného 

stavu 

Potrebné 

prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 0 0 0 0 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 5 5 100 0 

finančný manaţér 3 3 3 100 0 

16 Inštitút vzdelávania EDOS-PEM, s.r.o.: „Ročné zúčtovanie dane za r. 2012 práce mzdovej účtovníčky po skončení r. 2012“ 2 

17 
Inštitút vzdelávania EDOS-PEM, s.r.o.: „Nové riešenia problematických ustanovení zákona o verejnom obstarávaní po posledných 
novelách - nové rozhodnutia, metodické usmernenia a výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie“ 

2 

18 Inštitút vzdelávania EDOS-PEM: “Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 a zmeny od roku 2014“ 1 

19 Inštitút vzdelávania EDOS-PEM: “Správa majetku štátu v roku 2013 v praxi a pripravované zmeny“ 1 

20 Inštitút vzdelávania EDOS-PEM: “Zákon o cestovných náhradách v praxi“ 1 

21 Inštitút vzdelávania EDOS-PEM: “Zmeny vo VO s účinnosťou od 18.2.2013“ 1 

22 
Inštitút vzdelávania EDOS-PEM: “Ukončenie roka 2013 a začiatok roka 2014 v mzdovej a personálnej oblasti príprava na ročné 
zúčtovanie dane za rok 2013“ 

1 

23 CKO: „Uplatňovanie štátnej pomoci vo fondoch EU“ 1 

24 CKO: „Prezentačné zručnosti I.“ 1 

25 PROEKO BA, s.r.o.: „Významné zmeny zákona o verejnom obstarávaní s roku 2013 a prvé skúsenosti z praxe“ 1 

26 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Vzdelávanie pre oblasť riadenia verejných financií v systéme štátnej pokladnice“ 1 
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finančný účtovník 3 4 4 100 0 

manaţér pre nezrovnalosti 1 1 1 100 0 

rozpočtár 1 1 1 100 0 

Celkom 18 18 18 100 0 

Zdroj: PJ 

 

Celkom zostal stav úväzkov PJ v porovnaní s rokom 2012 nezmenený. 
 

FSR 

Administratívne kapacity Fondu sociálneho rozvoja sú uvedené v tabuľke č. 2.9/2c. 

 

Tabuľka č. 2.9/2c: Administratívne kapacity SORO pod RO – Fond sociálneho rozvoja (Tabuľka č. 19 

podľa metodiky CKO) 

Pozícia 
Stav k 31. 12. 
2012 
(rok N-1) 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2013 
(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2013 
(rok N) 

% 
plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

zástupca GR 1 1 1 100  

riaditeľ odboru 3 4 4 100 0 

vedúci oddelenia 6 6 6 100 0 

asistentka odboru/sekcie 6 5 6 120 0 

manaţér programovania 5 6 3 50 0 

manaţér monitorovania a hodnotenia 0,5 6 0,5 8,3 0 

manaţér informovanosti a publicity 2,5 3 1,5 50 0 

manaţér kontroly 3 4 4,5 112,5 4 

manaţér ITMS      

finančný manaţér      

projektový manaţér 38 29 41,5 143,1 0 

Regionálny koordinátor 14 20 20 100 0 

manaţér pre technickú pomoc 3 3 3 100 0 

Iné (špecifikujte ktoré) 9 10 11 110 0 

Celkom 92 98 103 105,1 4 

Zdroj: SORO FSR 

 

Celkom bol stav navýšený o 11 úväzkov v porovnaní s rokom 2012. 

 

Administratívne kapacity  Sociálnej implementačnej agentúry sú uvedené v tabuľke č. 2.9/5. 

 

Tabuľka č. 2.9/2d: Administratívne kapacity SORO pod RO – Sociálna implementačná agentúra 

(Tabuľka č. 19 podľa metodiky CKO) 

Pozícia 
Stav k 31. 12. 
2012 
(rok N-1) 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2013 
(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2013 
(rok N) 

% 
plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100  

zástupca generálneho riaditeľa 1 1 0 0  

riaditeľ odboru 3 4 5 125  

vedúci oddelenia 10 9 9 100  

asistentka odboru/sekcie 4 3 4 133  

manaţér programovania 0 4 4 100  

manaţér monitorovania 0 0 0 0  

manaţér informovanosti a publicity 1 1 1 100  

manaţér kontroly   4 10 9 90  

koordinátor 5 0 0 0  

koordinátor ITMS 1 1 1 100  

finančný manaţér 0 0 0 0  

projektový manaţér 70 58 51 88  

manaţér pre technickú pomoc 1 1 1 100  

Iné (účtovníčka, pokladníčka, mzdová účtovníčka, referent 
hospodárskej správy, referent autodoprava, manaţér  
právnej pomoci ,  manaţér kvality, správca registratúry),  

8 12 10 83  

Celkom 109 105 96 91  

Zdroj: SORO SIA 
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Celkový stav administratívnych  kapacít v rámci SIA bol k 31.12.2013 v počte 96 zamestnancov, pričom 

plánovaný počet bol 105 zamestnancov, čo predstavuje naplnenie plánovaného stavu administratívnych 

kapacít na 91%. Celkom bol stav zníţený o 13 úväzkov v porovnaní s rokom 2012. 

 

Tabuľka č. 2.9/3: Porovnanie so stavom administratívnych kapacít v roku 2012 (Tabuľka č. 21 podľa 

metodiky CKO) 

  

Plánovaný 

stav k 

31.12.2012 

Stav k 

31.12.2012 
% plánovaného 

stavu 

Plánovaný 

stav k 

31.12.2013 

Stav k 

31.12.2013 
% 

plánovaného 

stavu 
(rok N-1) (rok N-1) (rok N) (rok N) 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO 80 80 100 99,5 91,5 91,96 

SORO SIA 117 109 93 105 96 91,43 

SORO FSR 94 92 97 98 103 105,10 

PJ 18 18 100 18 18 100,00 

Celkom 309 299 96,76 320,5 308,5 96,26 

Zdroj: RO, SORO, PJ 
 

Administratíva OP ZaSI bola navýšená oproti predošlému roku o 9,5 úväzkov. 

 

Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2013 je za RO, PJ a SORO uvedená v tabuľke č. 2.9/4. 

Tabuľka č. 22: Fluktuácia administratívnych kapacít 

 

Tabuľka č. 2.9/4: Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2013 (Tabuľka č. 22 podľa metodiky CKO) 

Orgán 

od 01. 01. do 31. 12.  

roku 2013 

od 01. 01. do 31. 12.  

roku 2013 

Počet výstupov* Počet nástupov 

riadiaci orgán 12 23,5 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom SIA 21 8 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom FSR 18/2 29/1 

platobná jednotka  3 3 

OIKT 1 1 

OSaP 3 3 

Celkom   
Zdroj: RO, SORO, PJ 

* za lomkou uveďte počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ 

 

Z hľadiska fluktuácie zamestnancov FSR došlo v roku 2013 k jej zníţeniu a k väčšej stabilizácii 

zamestnancov FSR oproti roku 2012. 

Hlavnými dôvodmi odchodu zamestnancov bolo nájdenie vhodnejšieho zamestnania z hľadiska 

predchádzajúcej praxe, alebo s vyšším finančným ohodnotením. 

 

Stav administratívnych kapacít na PJ je stabilizovaný. Jeden výstup – odchod do dôchodku, dva výstupy 

súviseli s odchodmi na materskú dovolenku (MD).  Jeden nástup sa týkal uvoľneného miesta FO presunom 

VO na uvoľnenú pozíciu riaditeľa odboru, dva nástupy riešia 2x zástup za MD. 

 

Dôvody fluktuácie v prípade OSaP boli prestupy na iné sekcie v dvoch prípadoch a v jednom prípade 

materská dovolenka. 

 

 

 

 

3. REALIZÁCIA  PODĽA  PRIORITNÝCH  OSÍ 
 

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

jednotlivých prioritných osí. 
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Z celkového záväzku 2007-2013 sa za rok 2013 vyčerpalo 108 228 643,73 EUR, t.j. 11,50 %. Kumulatívne 

čerpanie k 31.12.2013 je vo výške 574 803 821,86, čo predstavuje 61,06 % z celkového záväzku 2007-

2013. 
 

Tabuľka č. 3.0./1: Čerpanie prostriedkov podľa prioritných osí za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

k 31.12.2013 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               
za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  (EÚ 
zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Prioritná os 1 654 887 200,00 87 578 649,86 13,37% 458 993 398,62 70,09% 

Opatrenie 1.1 484 660 540,00 83 632 461,00 17,26% 404 287 522,13 83,42% 

Opatrenie 1.2 170 226 660,00 3 946 188,86 2,32% 54 705 876,49 32,14% 

Prioritná os 2 174 200 000,00 12 604 881,56 7,24% 48 848 854,33 28,04% 

Opatrenie 2.1 71 471 000,00 7 876 076,46 11,02% 26 536 707,24 37,13% 

Opatrenie 2.2 57 724 000,00 1 743 366,95 3,02% 12 555 050,44 21,75% 

Opatrenie 2.3 45 005 000,00 2 985 438,15 6,63% 9 757 096,65 21,68% 

Prioritná os 3 17 801 578,00 822 375,18 4,62% 11 217 508,47 63,01% 

Opatrenie 3.1 6 844 758,00 363 227,44 5,31% 5 922 225,90 86,52% 

Opatrenie 3.2 6 826 854,00 301 685,26 4,42% 3 615 944,51 52,97% 

Opatrenie 3.3 3 417 903,00 157 462,48 4,61% 1 038 860,01 30,39% 

Opatrenie 3.4 712 063,00 0,00 0,00% 640 478,06 89,95% 

Prioritná os 4 57 472 800,00 2 226 461,16 3,87% 28 610 844,73 49,78% 

Opatrenie 4.1 56 816 140,00 2 226 461,16 3,92% 28 610 844,73 50,36% 

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

Prioritná os 5 36 940 000,00 4 996 275,97 13,53% 27 133 215,71 73,45% 

Opatrenie 5.1 36 940 000,00 4 996 275,97 13,53% 27 133 215,71 73,45% 

Spolu za program 941 301 578,00 108 228 643,73 11,50% 574 803 821,86 61,06% 

Zdroj: CO 

 

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 bola zabezpečovaná 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.  

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako RO pre OP ZaSI v snahe cielenejšie a efektívnejšie 

reagovať na problém nezamestnanosti vypracovalo úpravu zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sluţbách 

zamestnanosti“), ktorý upravuje aktívnu politiku trhu práce (ďalej len „APTP“). Úprava bola schválená 

zákonom č. 96/2013 Z. z. s účinnosťou  od 1. mája 2013.   

Úpravou sa dosiahlo zjednodušenie systému APTP a to najmä obmedzením počtu nástrojov (zrušenie 

niektorých nástrojov a zavedenie fakultatívnych nástrojov, ktoré odporúča na schválenie Výbor pre 

otázky zamestnanosti zaloţený na princípe územného sociálneho dialógu) a zníţením administratívnej 

náročnosti pri implementácii APTP.  
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Za účelom zabezpečenia právneho rámca na realizáciu samostatných programov a projektov, určených na 

zniţovanie nezamestnanosti a podporu tvorby pracovných miest, ako aj programov a projektov na riešenie 

dlhodobej nezamestnanosti so štruktúrou nástrojov APTP, najmä zvýšenia ich účinnosti u niektorých 

špecifických cieľových skupín sa v § 54 Projekty a programy opätovne zaviedla moţnosť Ústrediu práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) schvaľovať projekty úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

(ďalej len „úrad“) v rámci ich územných obvodov. Uvedená zmena umoţňuje, aby projekty na zlepšenie 

postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce schvaľovalo nielen MPSVR SR, ale aj ústredie a ich 

realizáciu zabezpečoval úrad, čo je predpokladom operatívnejšieho riešenia regionálnej zamestnanosti 

v územnej pôsobnosti úradu.   

 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, ţe je potrebné sa zameriavať nielen na vývoj počtu nezamestnaných 

z pohľadu ich štruktúry, ale aj z pohľadu územného rozdelenia.  

 

Plánované opatrenia 

 

RO pre OP ZaSI plánuje dodatočnú alokáciu 14,7 mil. EUR vyuţiť na realizáciu projektov a programov 

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „ÚPSVR“). RO povaţuje za jednu z moţností, ktoré môţu 

cielenejšie a efektívnejšie reagovať na nezamestnanosť v rámci svojej územnej pôsobnosti práve projekty 

ÚPSVR. Tento prístup vychádza z výhod, ktoré jednotlivé ÚPSVR oproti centrálne riadenej APTP majú, 

a to: 

- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny priamo pracujú s cieľovou skupinou (primárne s nezamestnanými 

a / alebo s osobami ohrozenými chudobou) a 

- poznajú lepšie rozvojový potenciál regiónu (t.j. zamestnávateľov, pripravované investície a rozvojové 

projekty, vzdelávacie inštitúcie, neziskový sektor). 

 

ÚPSVR svojimi projektmi neplánuje uskutočňovať podporu aktivačných prác. Projekty sa môţu zamerať 

napr. na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, podporu ich cesty k zamestnaniu, zvýšenie pracovných 

skúseností, podporu opätovného návratu na trh práce najmä pre znevýhodnené skupiny uchádzačov 

o zamestnanie v prepojení so vzdelávaním a prípravou pre trh práce, na začleňovanie znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie na trh práce a ich zotrvanie na trhu práce, zmiernenie nesúladu medzi ponukou 

a dopytom po zručnostiach, aplikáciu potrieb regionálnej a miestnej zamestnanosti, na predchádzanie 

hromadnému prepúšťaniu a pod.  

 

3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Zhodnotenie za rok 2013 

 

V priebehu roka 2013 boli v rámci prioritnej osi 1 spustené štyri vyzvania na NP a jedna výzva na 

dopytovo-orientované projekty, ktorá bola zameraná na lokálne stratégie komplexného prístupu. 

 

Tabuľka č. 3.1./1 Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 1 od 01.01.2013 do 

31.12.2013 (Tabuľka č. 23 podľa metodiky CKO) 

Opatrenie 
Typ 
výzvy 

Označeníe výzvy Názov výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
ŢoNFP 

Alokácia  na 
výzvu (NFP) v 
EUR 

1.1 NP OP ZaSI NP 2013/1.1/01 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci 
SR bez BSK - 2 

24.4.2013 24.6.2013 50 000 000,00 

1.1 NP OP ZaSI NP 2013/1.1/02 Národná stratégia zamestnanosti 7.8.2013 11.10.2013 176 963,80 

1.1 NP OP ZaSI NP 2013/1.1/03 Podpora vytvárania pracovných miest - 2 20.8.2013 26.10.2013 11 884 125,38 

1.1 NP OP ZaSI NP 2013/1.1/04 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci 
SR bez BSK - 3 

26.9.2013 5.12.2013 25 000 000,00 

1.2 DOP DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP 22.3.2013 9.7.2013 2 649 824,00 

Prioritná os 1        89 710 913,18 

Zdroj: RO, ITMS  
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Prehľad vývoja implementácie uvedených vyzvaní a výzvy v priebehu roku 2013 je uvedený v tabuľke č. 

3.1/2. 

 

Tabuľka č. 3.1/2: Sledovanie pokroku v implementácii výziev/vyzvaní vyhlásených v rámci prioritnej osi 1 

OP ZaSI od 01.01.2013 – 31.12.2013 

Výzva 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

 
Počet 
projektov v 
realizácii 

OP ZaSI NP 2013/1.1/01 24.04.2013 24.06.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/1.1/02 07.08.2013 11.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/1.1/03 20.08.2013 26.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/1.1/04  26.09.2013 05.12.2013 1 1 1 1 1 

DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP 22.03.2013 09.07.2013 20 17  - -  - 

Prioritná os 1    24 21   4  4  4 

Finančné vyčíslenie v EUR    

Výzva 
Alokácia za zdroj       
EU + ŠR 

Výška ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška čerpaného 
NFP 

OP ZaSI NP 2013/1.1/01 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 13 458 561,90 

OP ZaSI NP 2013/1.1/02 176 963,80 176 963,80 170 592,54 170 592,54 0 

OP ZaSI NP 2013/1.1/03 11 884 125,38 11 884 125,38 11 884 125,38 11 884 125,38 0 

OP ZaSI NP 2013/1.1/04  25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0 

DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP 2 649 824,00 2 176 264,93 1 651095,18 
  

Prioritná os 1 89 710 913,18 89 237 354,11 88 705 813,10 87 054 717,92 13 458 561,90 

Zdroj:, RO, SORO, ITMS 

V rámci v roku 2013 vyhlásenej výzvy na dopytovo – orientované projekty bola uplatnená alokácia 

2 649 824 EUR. Schvaľovacím procesom úspešne prešlo 17 ŢoNPF  spomedzi dvadsiatich predloţených, 

proces zazmluvňovania prebehne v roku 2014. 

 

Zároveň boli v rámci 4 vyhlásených písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 87 061 

089,18 EUR zazmluvnené 4 národné projekty v celkovej výške 87 054 717,92 EUR. 

 

Prehľad týchto projektov je uvedený v tabuľke č. 3.1/3. 

 

Tabuľka č. 3.1/3: Vyzvania na NP spracovávané v období od 01.01 do 31.12. roku 2013 

Kód Dátum vyhlásenia 
Dátum 
ukončenia 

Alokovaný 
finančný objem 

Kód projektu ak 
bolo zazmluvnené 

Dátum 
zazmluvnenia 

Zazmluvnený NFP z 
výziev 2013 

OP ZaSI NP 2013/1.1/01  24.04.2013 24.06.2013 50 000 000,00 27110130031 22.05.2013 50 000 000,00 

OP ZaSI NP 2013/1.1/02  07.08.2013 13.10.2013 176 963,80 27110130034 21.11.2013 170 592,54 

OP ZaSI NP 2013/1.1/03  20.08.2013 26.10.2013 11 884 125,38 27110130032 28.08.2013 11 884 125,38 

OP ZaSI NP 2013/1.1/04  26.09.2013 05.12.2013 25 000 000,00 27110130033 20.11.2013 25 000 000,00 

Prioritná os 1     87 061 089,18     87 054 717,92 

Zdroj: RO, ITMS 
 

Legenda k tabuľke č. 3.1/3 
Kód vyzvania Názov Prijímateľ   
OP ZaSI NP 2013/1.1/01  Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2 ÚPSVR 1 
OP ZaSI NP 2013/1.1/02  Národná stratégia zamestnanosti MPSVR SR 2 
OP ZaSI NP 2013/1.1/03  Podpora vytvárania pracovných miest - 2 ÚPSVR 3 
OP ZaSI NP 2013/1.1/04  Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 3 ÚPSVR 4 

 

Ciele zazmluvnených NP: 

 

27110130031 

Podpora zamestnanosti, adaptability a zniţovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZ prostredníctvom  

poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP. 

Najviac vyuţívanými nástrojmi aktívnych opatrení na trhu práce v rámci projektu sú príspevky poskytované 

podľa §§ 49, 50j, 51 a 53 zákona o sluţbách zamestnanosti. Uvedené AOTP majú obligatórny charakter, čo 

znamená, ţe v prípade splnenia zákonom o sluţbách zamestnanosti stanovených podmienok, je na ich 

poskytnutie právny nárok.  

 27110130034 
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Cieľom je vytvorenie Národnej stratégie zamestnanosti, ktorej spoločné nadrezortné ciele majú  v 

strednodobom časovom horizonte navodzovať smerovanie rozvoja zamestnanosti v SR. Ciele v oblasti 

zamestnanosti a dlhodobé zámery na dosiahnutie týchto cieľov sa odvodzujú zo strategických dokumentov, 

akými sú Stratégia Európa 2020, Národný program reforiem Slovenskej republiky,  Vízia a stratégia rozvoja 

slovenskej spoločnosti, ako aj Národná stratégia regionálneho rozvoja. 

V súčasnosti na celoštátnej úrovni neexistuje komplexný samostatný strategický dokument pre 

 zamestnanosť, príp. pre jej rozvoj.  

27110130032 

Podpora zamestnanosti a zniţovania nezamestnanosti vybraných skupín UoZ formou vytvárania 

pracovných miest. 

Podpora  motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých UoZ do 29 rokov veku a ZUoZ nad 50 rokov 

veku. 

27110130033 

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, adaptability a zniţovania nezamestnanosti uchádzačov 

o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovania príspevkov na 

realizáciu AOTP: 

- zvyšovanie zamestnanosti a podpora udrţania občanov so zdravotným postihnutím v zamestnaní 

prostredníctvom zriaďovania a udrţania pracovných miest v chránených dielňach a na chránených 

pracoviskách;  

- zapojenie dlhodobo nezamestnaných UoZ do aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb pre 

obec, alebo menších sluţieb pre samosprávny kraj.  

Ide o pokračovanie projektu 27110130031. 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2013, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 8 „Stav 

implementácie národných projektov“. 

 

SIA 

Výzva DOP–SIA-2013/1.2/LSKxP bola zameraná na naplnenie záväzku Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR voči výzve s názvom:  „Pilotná Výzva na predkladanie Ţiadostí o poskytnutie podpory 

Lokálnej stratégie komplexného prístupu“, kód výzvy: LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2, ktorú vyhlásil Úrad  

splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity. Špecifikom výzvy DOP–SIA-2013/1.2/LSKxP je aj jej 

komplementarita k výzve Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) v rámci OP KaHR s kódom 

KaHR–111SP/LSKxP–1101, nakoľko oprávnenými ţiadateľmi boli aj subjekty podnikateľského sektora, 

ktorí sa stali prijímateľmi v rámci spomínanej výzvy OP KaHR. 

 

Z povahy výzvy bolo nevyhnutné, aby príprava a samotné vyhlasovanie výzvy boli od začiatku 

koordinované v spolupráci so zástupcami MH SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

(ďalej len „ÚSVRK“). Za účelom zvýšenia efektívnosti a atraktívnosti výzvy sa uskutočnilo viacero 

trilaterálnych stretnutí so zástupcami ÚSVRK a MH SR. Cieľom zamestnancov SIA bolo, aby sa do 

predmetnej výzvy zapojil čo najväčší počet ţiadateľov a tieţ aby sa ţiadateľom poskytovalo poradenstvo a 

pomoc za účelom zvýšenia kvality odoslaných ŢoNFP. SIA tak chcela predísť situácii z roku 2012, keď sa 

do výzvy zapojil nízky počet ţiadateľov, ktorých ţiadosti nepostúpili do odborného hodnotenia z dôvodu 

nízkej kvality predloţených projektov. 

 

Výzva DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP bola vyhlásená ako priebeţná dňa 22.3.2013, uzávierka I. kola výzvy 

bola dňa 30.5.2013 a uzávierka II. kola výzvy bola dňa 9.7.2013.  

 

V období vyhlásenia výzvy manaţér publicity aktívne odpovedal na desiatky telefonických a mailových 

otázok potenciálnych ţiadateľov, pričom do uzávierky výzvy bolo publikovaných 12 FAQ a tieţ sa 

uskutočnili osobné konzultácie so ţiadateľmi. Správnosť a obsah niektorých odpovedí bol odkonzultovaný 

so zástupcami ÚSVRK, prípadne MH SR. 

 

Okrem štandardných informačných krokov (zverejnenie výzvy na stránke SIA, ESF a www.nsrr.sk) boli 

v spolupráci so zástupcami MH SR a ÚSVRK  podniknuté nasledovné kroky pre zviditeľnenie výzvy: 
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- zaslanie informácie prijímateľom výzvy KaHH-111SP/LSKxP-1101 o jej vyhlásení a o moţnosti 

zapojenia sa; 

- školenie pre regionálnych zamestnancov ÚSVRK k predmetnej výzve na pôde SIA; 

- opakované oslovenia potenciálnych ţiadateľov danej výzvy ako nositeľov LSKxP; 

- zorganizovanie informačného seminára v Prešove dňa 30.04.2013 za účasti zamestnancov ÚSVRK a 

MH SR; 

- odborná pomoc formou osobných a telefonických konzultácií ku príprave ŢoNFP. 

 

Dňa 29.05.2013 SIA uskutočnila školenie ku kontrole formálnej správnosti prijatých ŢoNFP. 

 

V dňoch od 04.06.2013 do 11.07.2013 SIA vykonala kontrolu formálnej správnosti ŢoNFP predloţených 

v rámci prvého kola výzvy. Ku dňu uzávierky prvého kola výzvy bolo doručených 12 ŢoNFP v celkovej 

výške ţiadaného NFP 1 592 313,63 EUR. 1 ŢoNFP (NFP27110231873 poţadujúca 31 229,39 EUR) bola 

stiahnutá ţiadateľom ešte pred samotným výkonom kontroly formálnej správnosti. Kritéria formálnej 

správnosti splnilo 10 ŢoNFP, pri 9 z nich bola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí. Jedna 

ŢoNFP  (NFP 27110231880 – po ukončení formálnej kontroly taktieţ stiahnutá ţiadateľom, v ITMS v stave 

zamietnutá) nesplnila kritériá formálnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti vydal Úrad 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity k jednotlivým ţiadostiam záväzné vyhlásenie, ţe predloţené 

ŢoNFP sú v súlade so schválenou Ţiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP a predkladané ţiadosti o NFP 

prispievajú k riešeniu problematiky marginalizovaných rómskych komunít. Preverenie tohto súladu 

prebiehalo v dňoch 06.06.2013 a 07.06.2013, pričom bolo konštatované, ţe všetky ŢoNFP sú v súlade so 

schválenou ţiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP. 

 

V dňoch od 11.07.2013 do 01. 08. 2013 SIA vykonala kontrolu formálnej správnosti ŢoNFP predloţených 

v rámci druhého kola výzvy. Ku dňu uzávierky druhého kola výzvy bolo doručených 9 ŢoNFP v celkovej 

výške ţiadaného NFP 615 180,69 EUR. Kritéria formálnej správnosti splnilo 7 ŢoNFP, pri 4 z nich bola 

vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí. 2 ŢoNFP nesplnili kritéria formálnej správnosti. V 

rámci kontroly formálnej správnosti vydal Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity k jednotlivým 

ţiadostiam záväzné vyhlásenie, ţe predloţené ŢoNFP sú v súlade so schválenou Ţiadosťou o poskytnutie 

podpory LSKxP a predkladané ţiadosti o NFP prispievajú k riešeniu problematiky marginalizovaných 

rómskych komunít. Preverenie tohto súladu prebiehalo v dňoch 15. 7. 2013 a 16. 7. 2013, pričom 1 ŢoNFP 

nebola v súlade so schválenou ţiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP. 

 

18.07.2013 SIA uskutočnila školenie k odbornému hodnoteniu prijatých ţiadostí v rámci tejto výzvy, 

ktorého sa zúčastnili interní a externí odborní hodnotitelia. Spolu bolo predmetom odborného hodnotenia 17 

ţiadostí s poţadovanou výškou NFP  1 812 825,24 EUR. Na konci odborného hodnotenia dosiahli všetky 

ţiadosti minimálny počet bodov a NFP dosiahlo výšku 1 665 345,18 EUR. 

 

V termíne od 19.07.2013 do 11.09.2013 vykonali interní a externí hodnotitelia odborné hodnotenie ŢoNFP, 

ktoré splnili kritériá formálnej správnosti v rámci prvého kola výzvy. Z celkového počtu 10 ŢoNFP splnilo 

kritériá odborného hodnotenia všetkých 10 ŢoNFP. Výška schváleného NFP predstavuje 1 199 157,82 

EUR. V rámci odborného hodnotenia sa prihliadalo na odporúčania pre odborných hodnotiteľov, ktoré 

vyplynuli z kontroly formálnej správnosti ako aj na stanoviská k ŢoNFP, ktoré vydali zamestnanci ÚSVRK 

pred začatím odborného hodnotenia. 

V termíne od 12.08.2013 do 02.09.2013 vykonali interní a externí hodnotitelia odborné hodnotenie ŢoNFP, 

ktoré splnili kritériá formálnej správnosti v rámci druhého kola výzvy. Z celkového počtu 7 ŢoNFP splnilo 

kritéria odborného hodnotenia všetkých 7 ŢoNFP. Výška schváleného NFP predstavuje 466 187,36 EUR. 

V rámci odborného hodnotenia sa prihliadalo na odporúčania pre odborných hodnotiteľov, ktoré vyplynuli 

z kontroly formálnej správnosti ako aj na stanoviská k ŢoNFP, ktoré vydali zamestnanci ÚSVRK pred 

začatím odborného hodnotenia. 

K uzávierke výzvy DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP bolo predloţených 21 ŢoNFP, ţiadané NFP bolo vo výške 

2 207 494,32 EUR (po stiahnutí NFP27110231873 ţiadateľom teda 20 ŢoNFP a ţiadané 2 176 264,93 

EUR). Po vykonaní kontroly formálnej správnosti, procesu odborného hodnotenia a výberu ŢoNFP bolo 

odporúčaných na schválenie 17 ŢoNFP so schválenou výškou NFP v sume 1 665 345,18 EUR. Z celkovej 

alokácie 2 649 824,00 EUR tak zostáva disponibilných 984 478,82 EUR.  
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Príklady dobrej praxe  

 

SIA 

 

Počas roku 2013 bola v rámci prioritnej osi 1 ukončená realizácia projektov ITMS kód 27110230517 

Panasonic AVC (výzva DOP-SIA-2010/1.2.1/01) a 27110230334  Zvýšenie zamestnanosti v kúpeľnom  

meste Sliač (výzva DOP2009-SIP004), ktoré sú podrobnejšie uvedené  v prílohe č. 9 ako príklady dobrej 

praxe. 

 

Hlavným cieľom projektu 27110230517 prijímateľa Panasonic AVC bolo posilniť adaptabilitu a pracovný 

potenciál zamestnancov spoločnosti prostredníctvom vzdelávacích programov. V rámci aktivít projektu sa 

vyškolilo 764 zamestnancov spoločnosti. Predmetom vzdelávacích aktivít boli školenia na zdokonaľovanie 

technických zručností, jazykové, počítačové, účtovnícke a manaţérske školenia. Realizácia projektu trvala 

20 mesiacov a zo strany prijímateľa bolo z finančných prostriedkov z EÚ a ŠR čerpaných 423 448,26 

EUR. Kontrolou na mieste neboli zistené ţiadne pochybenia zo strany prijímateľa. Projekt sa vďaka 

intenzívnej spolupráci s prijímateľom realizoval po vecnej a finančnej stránke riadne, včas a v zmysle 

zmluvne stanovených podmienok. Projekt bol vybraný ako príklad dobrej praxe na základe kvalitnej 

a efektívnej spolupráce s poskytovateľom i na základe profesionálnej organizačno-manaţérskej práce 

prijímateľa v oblasti vzdelávania spoločnosti s veľkým počtom zamestnancov. Prijímateľ bol schopný 

efektívne manaţovať projekt a naplniť tým ciele projektu. Po ekonomickej kríze a stabilizácii trhu bol 

schopný s vlastným vkladom prehlbovať kvalifikáciu zamestnancov v technickom smere a zlepšovať 

manaţérske zručnosti vyššieho manaţmentu zamestnancov.  

 

Projekt 27110230334 s názvom Zvýšenie zamestnanosti v kúpeľnom  meste Sliač sa realizoval 16 

mesiacov, čerpané výdavky na projekt zo strany prijímateľa boli vo výške 87 473,03 EUR. Cieľom projektu 

bola podpora tvorby nových a udrţanie a rozvoj existujúcich pracovných miest formou skvalitnenia a 

zvýšenia vzdelanostnej úrovne pracovníkov a adaptability firmy prijímateľa. V rámci projektu bolo 

vytvorených a udrţaných 9 pracovných miest v oblasti cestovného ruchu a vyškolených 17 zamestnancov. 

Pri kontrole projektu sa nezistili pochybenia. Projekt sa zameriaval na vytvorenie pracovných miest 

a zaškolenie zamestnancov v odbornej oblasti prevádzky daného zariadenia, v manaţérskej, jazykovej 

a IKT oblasti. Projekt bol vybraný ako príklad dobrej praxe, keďţe prijímateľ v kontrolovanom období 

udrţal novovytvorené pracovné miesta, a zároveň zamestnanci a  osoby vyškolené v rámci výkonu práce 

v Penzióne NA ROŢKU vyuţívajú aktívne znalosti zo školení v odbornej praxi ako aj v tímovej práci vo 

vnútri organizácie. Prijímateľ si overuje kvalitu práce zamestnancov aj prostredníctvom spätnej väzby od 

klientov. Z hľadiska poskytovateľa boli ciele projektu naplnené a výsledky efektívne vyuţité. Výsledky 

projektu boli prezentované aj na výročnej konferencii OP ZaSI 2007 – 2013. 

 

Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia. 

 

Tabuľka č. 3.1/4: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 1 k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 24a, 24b podľa metodiky CKO) 

Výzva 
Počet NP 
vyzvaní   / 
DOP výziev 

Počet 
prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

*Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

Počet 
projektov 
riadne 
ukončených 

Počet 
projekto
v MU 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Opatrenie 1.1 34/0 38 34 33 32 7 2 25 

Opatrenie 1.2 1/13 1 646 624 603 477 322 131 156 

Prioritná os 1 35/13 1 684 658 636 509 329 133 181 

* bez projektov s následníkom, bez projektov kde zazmluvnená suma je 0,00 EUR 

Finančné vyčíslenie v EUR       

Výzva 
Alokácia za 
zdroj EU + 
ŠR 

Výška 
ţiadaného 
príspevku 
(NFP) 

Výška 
schváleného 
príspevku 
(NFP) 

*Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) - MU 

Čerpané 
NFP RU 

čerpané 
NFP MU 

čerpané EU 
+ ŠR v 
realizácii 

Opatrenie 1.1 570 188 871 810 603 127 785 915 951 705 315 544 688 372 584,03 90 983 809 0 387 681 741 

Opatrenie 1.2 200 266 659 363 546 548 151 358 530 148 181 770 100 540 990,77 46 309 467 4 072 875 20 052 827 

Prioritná os 1 770 455 530 1 174 149 675 937 274 480 853 497 314 788 913 574,80 137 293 
277 

4 072 875 407 734 568 

* bez projektov s následníkom, bez projektov so zazmluvnenou sumou 0,0 EUR     

Zdroj RO, ITMS 
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Legenda k tabuľke č. 3.1/4 

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 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 3.1/5: Prioritná os 1: Plnenie fyzických ukazovateľov zazmluvnených projektov k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 26 podľa metodiky CKO) 

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 / 226 509/329 N/A N/A 509/329 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4003 N/A N/A 4 003 

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 

25430

2 

881045 1 210 605 1303997 N/A N/A 1303 

997 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 592909 N/A N/A 592 909 

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 45342 N/A N/A 45 342 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32 772 N/A N/A 32 772 

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 69 781 N/A N/A 69 781 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 110713 N/A N/A 110 713 

 

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 N/A N/A N/A N/A N/A 39 856 N/A N/A 39 856 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 61257 N/A N/A 61257 

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 N/A N/A N/A N/A N/A 28772 N/A N/A 28 772 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 49455 N/A N/A 49455 

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 2P 

65 522 / 

73011 

N/A N/A 2P 

65 522 / 

73011 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 146 482 N/A N/A 146 482 

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 13036 N/A N/A 13036 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 72 206 N/A N/A 72 206 

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 14,3 N/A N/A 14,3 

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 14,0 N/A N/A 14,0 

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 14,6 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* 
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Miera úspešnosti 

umiestňovania 

osôb na trh práce 

(%, dopad) 

 Dosiahnutý 

výsledok 

41,7

5 

8,89 37,16 3,5 15,61 28,08 21,05 N/A N/A 5,02 

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 38,23 N/A N/A 38,23 

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  

(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) 

2P je hodnota bez dopadov / s dopadmi (prijímatelia zaradili ukazovateľ v rozpore s predpísanou štruktúrou) 

Poznámka: "počet podporovaných osôb cieľovej skupiny" 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.  

 

Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v tabuľke č. 3.1/5a 

Cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv uvádza tabuľka č. 3.1/6. 
 

Tabuľka č. 3.1/5a: Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty prioritnej osi 1 OP ZaSI 

k 31.12.2013 

Ukazovateľ RU 2012 
Riadne 
ukončené 
projekty 2013 

Mimoriadne 
ukončené 

Spolu 
ukončené 

Počet podporených  projektov (počet, výstup) 226 329 133 462 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov 
(počet, výstup) 

47586 75 895 1 275 77 170 

Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny (počet, výstup) 13856 29 208 1 273 30 481 

Počet vytvorených pracovných miest (počet, výsledok) 9294 9 513 31 9 544 

Počet vytvorených pracovných miest – muţi (počet, výsledok) 4943 4 942 0 4 942 

Počet vytvorených pracovných miest – ţeny (počet, výsledok) 3857 3 857 0 3 857 

Počet úspešne umiestnených osôb (počet, výsledok) 13362 2P 15 975 / 
23 464 

0 /0 2P 15 975 / 
23464 

Počet osôb, ktoré si udrţali pracovné miesto (počet, výsledok) 4862 13 036 0 13 036 

Zdroj: Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy  

2P je hodnota bez dopadov / s dopadmi 

 

Tabuľka č. 3.1/6: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni PO k 31.12.2013 (prioritná os 1) (Tabuľka č. 27 podľa metodiky CKO) 

Názov ukazovateľa 
Typ 
ukazovat
eľa 

Merná 
jednotk
a 

Cieľ 
stanovený 
2012 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 
základe 
uzatvorených 
zmlúv k 31.12. 
2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k  
31. 12. 2013 

 Cieľová 
hodnota 
ukazovat
eľa 

Komentár: 
Súčasné 
naplnenie 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov (počet, výstup) 

výstup počet 897 609 920054 1 303 997,00 592 909 219,93% 

Počet podporovaných osôb cieľovej 

skupiny (počet, výstup) 

výstup počet 59 926 46700 45 342,00 32 772 138,36% 

Počet vytvorených pracovných miest 

(počet, výsledok)  

výsledok počet 64 885 68597 69 781,00 110 713 63,03% 

Počet vytvorených pracovných miest – 

muţi (počet, výsledok) 

výsledok počet  36547 39856 61257 65,06% 

Počet vytvorených pracovných miest – 

ţeny (počet, výsledok) 

výsledok počet  30804 28 772,00 49 455 58,18% 

Počet úspešne umiestnených osôb (počet, výsledok počet 210 204 70329/ 72151 65 522,00 146482 44,73% 
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výsledok)  

Počet osôb, ktoré si udrţali pracovné 

miesto (počet, výsledok) 

výsledok počet 85 337 20525 
13 036 72 206 18,05% 

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy        

 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov oproti roku 2012 vzrástol o 7,71 %, 

čo v absolútnom vyjadrení znamená 93 tisíc osôb. 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. Tento údaj je čiastočne skreslený dôsledkom 

viacnásobného započítavania rovnakých osôb po opakovanom vstupe do projektov aktívnych opatrení trhu 

práce.  

 

V rámci počtu podporovaných osôb cieľových skupín bol medziročný nárast nepatrný, len 0,8%. V rámci 

priority podpory rastu zamestnanosti bolo od začiatku implementácie školených 45,3 tisíc osôb.     

 

OP ZaSI od začiatku implementácie prispel v rámci prioritnej osi 1 k podpore rastu zamestnanosti počtom 

viac ako 69 tisíc novovytvorených pracovných miest, s medziročným nárastom takmer 29%. Tento 

fyzický pokrok je moţno pripísať najmä projektom zameraným na aktívne opatrenia trhu práce. Súčasné 

naplnenie tohto merateľného ukazovateľa je na úrovni 63%.   

 

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 2013 

bolo spolu v rámci tejto prioritnej osi úspešne umiestnených 65 tisíc UoZ, čo tvorí medziročný nárast 

o 35%. Z celkového cieľa merateľného ukazovateľa stanoveného na úrovni prioritnej osi, je moţné hovoriť 

o 44,7%-nom naplnení. Aj v prípade tohto ukazovateľa niektorí prijímatelia nesprávne vykazujú ukazovateľ 

ako klesajúci dopad, nie výsledok, čo skresľuje a zniţuje dosiahnutú hodnotu. S dopadmi ide o 73 011 

úspešne umiestnených osôb, naplnenosť ukazovateľa by s ich započítaním bola 49,84%.  

Dopadom projektov prispievajúcich k rastu zamestnanosti je udrţanie osôb na pracovných miestach po 

ukončení aktivít projektov. V priebehu roku 2013 bolo moţné zaznamenať výrazný medziročný nárast 

ukazovateľa o viac neţ 100% vďaka prírastku riadne ukončených projektov. V absolútnych číslach to 

znamená prírastok 8 174 osôb, ktoré si udrţali pracovné miesto. Nízke naplnenie na 18,05 % súvisí 

s chrakterom ukazovateľa. Keďţe ide o dopadový ukazovateľ, tento má klesajúcu tendenciu v čase 

a neodráţa stav bezprostredne pri ukončení realizácie projektu. Neberie sa do úvahy maximálna hodnota 

ukazovateľa, ktorá sa vykazuje v 1. následnej monitorovacej správe predkladanej 6 mesiacov po ukončení, 

ale hodnota z poslednej schválenej následnej monitorovacej správy, teda hodnota poznačená časovým 

úbytkom. 

 

 

3.1.1.2. Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 1 
 

Prehľad čerpania prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2013 je uvedený v tabuľke č. 3.1/7. 
 

Tabuľka č. 3.1/7: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2013 (Tabuľka č. 28 podľa metodiky CKO) 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               
za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Prioritná os 1 654 887 200,00 87 578 649,86 13,37% 458 993 398,62 70,09% 

Opatrenie 1.1 484 660 540,00 83 632 461,00 17,26% 404 287 522,13 83,42% 

Opatrenie 1.2 170 226 660,00 3 946 188,86 2,32% 54 705 876,49 32,14% 

Zdroj: CO 

 

V rámci prioritnej osi 1 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 87,6 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

13,37 % z  alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 70,09 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

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

Kríţové financovanie (článok 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006)  

 



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

101 

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

výdavky je 10 % (77 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2013 boli v projektoch kontrahované prostriedky 

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

podnikov) čo tvorí 6,9 % z limitu na prioritnú os č. 1.  

 

Z projektov realizovaných v rámci prioritnej osi 1 vyuţili k 31.12.2013 kríţové financovanie (čerpanie na 

úrovni EK) dvanásti prijímatelia SIA v rámci výziev DOP-SIA-2008/1.2.1/01 a DOP-SIA-2009/1.2.1/01.  

Z národných projektov sa jednalo o projekt 27110130005 Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb 

zamestnanosti.  

Prehľad čerpania kríţového financovania k 31.12.2013 uvádza tabuľka č. 2.6/2. 

 

3.1.1.3.  Špecifiká pre programy ESF 

 

Tabuľka č. 3.1/7: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 1 (Tabuľka č. 29 podľa metodiky CKO) 
Ukazovateľ Kalendárny rok: 2013 

   
  Prichádzajúci účastníci 

projektu  
Odchádzajúci účastníci 
projektu  

Účastníci pokračujúci z 
predošlého roku  

  Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 102 459 50 109 685 107 319 063 656 284 305 452 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu 
práce 

            

Zamestnaní 47 404 22 425 31 620 15 817 24 598 13 541 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 7 904 3 592 4 354 2 487 7 278 3 578 

Nezamestnaní 54 541 27 367 575 919 269 988 555 929 260 647 

z toho dlhodobo nezamestnaní 27 274 13 301 88 986 44 186 71 659 35 945 

Neaktívne osoby 514 317 77 568 33 258 75 757 31 264 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 63 30 0 0 87 52 

Rozdelenie účastníkov podľa veku             

Mládeţ (15-24 rokov) 26 158 13 586 243 618 105 513 227 920 100 833 

Staršie osoby (55-64 rokov) 11 362 5 052 52 304 19 652 48 074 17 787 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v 
súlade s vnútroštátnymi predpismi 

            

Migranti 1 1 0 0 0 0 

Menšiny 683 384 109 66 593 271 

Zdravotne postihnutí 27 375 12 707 36 273 18 446 33 732 17 251 

Iné znevýhodnené osoby 54 313 27 316 249 530 118 789 227 718 108 194 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého 
vzdelania 

            

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2) 35 475 16 487 381 217 168 156 408 050 172 079 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 49 648 24 428 236 162 114 807 115 966 61 051 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 3 609 1 871 11 617 6 689 43 308 19 222 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 13 727 7 323 56 111 29 411 88 924 53 072 

Zdroj: RO, SORO, monitorovacie správy,  ITMS 

 

Najpočetnejšou cieľovou skupinou zúčastňujúcou sa na realizácii podporovaných projektov bola 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 zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o sluţbách zamestnanosti“). V roku 2013 je v porovnaní 

s rokom 2012 zreteľný nárast podielu zamestnaných osôb v cieľovej skupine prioritnej osi 1.  

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 a zastúpenie inak znevýhodnených osôb. Spolu so zvýšeným zastúpením zamestnaných osôb 

sa oproti roku 2012 presunulo aj najvyššie zastúpenie podľa vzdelania z osôb s najniţším vzdelaním na 

osoby s vyšším stredným vzdelaním. 

 

Sumár: 

Spomedzi 1684 predloţených ŢoNFP bolo v rámci prioritnej osi 1 schválených 658, čo predstavuje 39,07 

%. Z nich bolo 509 projektov (77,20 %) zazmluvnených. 

K 31.12.2013 bolo 329 (64,64%) zo zazmluvnených projektov riadne ukončených (RU), s čerpaním NFP za 

RU v sume  137 293 277 EUR. Prioritná os 1 tým vykazuje najvyššie čerpanie v rámci OP ZaSI. 



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

102 

 

3.1.2. Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Problémy sú súhrnne uvedené v kapitole „Prehľad realizácie operačného programu“, v 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. 

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 bola zabezpečovaná prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty 

a prostredníctvom SORO FSR cez dopytovo – orientované projekty. 

 

3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Aby sa pre neuspokojivý stav kontrahovania a čerpania predišlo reálnemu riziku nevyčerpania alokácie 

danej prioritnej osi, RO pre OP ZaSI pripravuje viaceré národné projekty a dopytovo orientované výzvy. 

Zároveň bola uskutočnená realokácia prostriedkov v sume  16 mil. EUR do opatrení 1.1 a 5.1. 

 

Komentáre Rady EU k situácii na Slovensku sa okrem  iného zaoberajú otázkami osôb disponibilných pre 

trh práce a zároveň vykonávajúcich starostlivosť o deti do troch rokov, resp. o členov rodiny vyţadujúcich 

opateru. Na Monitorovacom výbore pre OP ZaSI v júni 2013 zástupca sekcie sociálnej a rodinnej politiky 

uviedol príklad projektu, ktorý je ťaţiskový pri podpore zosúladenia rodinného a pracovného ţivota. 

Národný projekt „Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa“. V rámci BSK boli prostriedky plne vyuţité 

a v roku 2013 bol zazmluvnený nadväzujúci projekt. Avšak na základe vývoja národného projektu v rámci 7 

krajov mimo BSK je slabší záujem o poskytovanie príspevkov. Táto skutočnosť je ovplyvnená reálnou 

situáciou na trhu práce, ako aj nedostatkom zariadení sluţieb starostlivosti o dieťa, najmä do troch rokov 

veku dieťaťa. Uvedené naznačuje moţnú slabšiu absorpčnú schopnosť opatrení zameraných pre zosúladenie 

rodinného a pracovného ţivota v rámci cieľa Konvergencia, čo čiastočne súvisí s väzbou príspevku na 

zamestnanosť poberateľa a s úrovňou nezamestnanosti v dotknutých regiónoch.  

 

Plánované opatrenia 

 

V súčasnosti podstatným obmedzením pre extenzívnejšiu realizáciu podpory špecificky zameranú na 

zariadenia pre deti do troch rokov je absencia legislatívnej úpravy, na ktorej Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR pracuje.   

 

Pripravovaný operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020 vo viacerých 

prioritných osiach reflektuje s pomocou multifondového prístupu Špecifické odporúčania Rady (tieto sú aj 

v Pozičnom dokumente Európskej komisie - Stanovisko útvarov Komisie k príprave dohody o partnerstve a 
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programov na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2020), zamerané na podporu osôb s rodičovskými 

povinnosťami a osôb poskytujúcich opateru členom domácnosti, aby sa mohli vrátiť na trh práce.  

 

3.2.1.1.  Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 

 

Zhodnotenie za rok 2013 

 

V priebehu roku 2013 boli v rámci prioritnej osi 2 spustené tri vyzvania na NP a jedna výzva na dopytovo-

orientované projekty, zameraná na podporu komunitnej práce. 

 

Tabuľka č. 3.2./1 Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 2 od 01.01.2013 do 

31.12.2013 (Tabuľka č. 23 podľa metodiky CKO) 

Opatrenie 
Typ 
výzvy 

Označeníe výzvy Názov výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
ŢoNFP 

Alokácia  na 
výzvu (NFP) v 
EUR 

2.1 DOP OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01 22.3.2013 29.11.2013 4 000 000,00 

2.1 NP OP ZaSI NP 2013/2.1/01 Komunitné centrá 7.6.2013 2.9.2013 17 970 000,00 

2.1 NP OP ZaSI NP 2013/2.1/02 Národná rámcová stratégia podpory 
sociálneho začlenenia a boja proti chudobe 

20.8.2013 31.10.2013 177 720,00 

2.1 NP OP ZaSI NP 2013/2.1/03 Podpora opatrovateľskej sluţby 24.10.2013 27.12.2013 28 000 000,00 

Prioritná os 2         50 147 720,00 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 2 k 31.12.2013 od začiatku implementácie programu je 

uvedený v tabuľke č. 3.2/2. 

 

Tabuľka č. 3.2./2: Sledovanie pokroku v implementácii výziev/vyzvaní vyhlásených od 01.01.2013 – 

31.12.2013 

Výzva 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

 
Počet 
projektov v 
realizácii 

OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 22.03.2013 29.11.2013 83  -  - -  - 

OP ZaSI NP 2013/2.1/01  07.06.2013 02.09.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/2.1/02 20.08.2013 31.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/2.1/03  24.10.2013 27.12.2013 1 1 1 1 1 

Prioritná os 2    86  3  3  3  3 

Finančné vyčíslenie v EUR    

Výzva 
Alokácia za zdroj       
EU + ŠR 

Výška ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška čerpaného 
NFP 

OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 4 000 000,00 5 073 496,94 0     

OP ZaSI NP 2013/2.1/01  17 970 000,00 17 970 000,00 17 173 522,80 17 173 522,80 0 

OP ZaSI NP 2013/2.1/02 177 720,00 177 720,00 177 720,00 177 720,00 0 

OP ZaSI NP 2013/2.1/03  28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 0 

Prioritná os 2 50 147 720,00 51 221 216,94 45 351 242,80 45 351 242,80 0,00 

Zdroj:, RO, SORO, ITMS 

 

V rámci v roku 2013 vyhlásenej výzvy na dopytovo – orientované projekty bola uplatnená alokácia 

4 000 000 EUR. K 31.12.2013 bolo prijatých 83 ţiadostí o NFP, podrobnosti sú uvedené ďalej v texte. 

Dokončenie schvaľovacieho procesu a zazmluvňovanie prebehne v roku 2013. 

 

Zároveň boli v rámci 3 vyhlásených písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 

46 147 720,00 EUR zazmluvnené 3 národné projekty v celkovej hodnote 45 351 242,80 EUR. 

Ďalej boli v roku 2013 zazmluvnené dva národné projekty z vyzvaní spustených v roku 2012, v celkovej 

sume 6 051 912,58 EUR. Vyzvanie OP ZaSI NP 2012/2.1/02 „Podpora prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ţenách – pilotný projekt“ bolo dňa 11.2.2013 mimoriadne ukončené Oznámením 

mimoriadneho ukončenia vyzvania GRS, vzhľadom na predbeţné zistenia auditu EK o potenciálnom riziku 

zneoprávnenia finančných prostriedkov zo strany EK, keďţe poskytovateľom, prijímateľom aj 

implementátorom malo byť MPSVR SR. 
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Aktuálne prebieha príprava nového projektového zámeru, pričom sa predpokladá spustenie upraveného 

vyzvania (plánovaný NFP 2 097 008 EUR v opatrení 2.1) v júni 2014. Ţiadateľom bude Inštitút pre výskum 

práce a rodiny. 

Prehľad týchto projektov je uvedený v tabuľke č. 3.2/3. 

 

Národné projekty 

 

Tabuľka č. 3.2/3: Vyzvania na NP spracovávané v období od 01.01 do 31.12. roku 2013 

Kód 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Alokovaný 
finančný objem 

Kód projektu 
ak bolo 
zazmluvnené 

Dátum 
zazmluvnenia 

Celkový 
zazmluvnený 
NFP 

Zazmluvnený 
NFP z výziev 
2012 

zazmluvnený 
NFP z výziev 
2013 

OP ZaSI NP 2012/2.1/02 17.12.2012 02.05.2013 71 088,00 N/A N/A N/A N/A   
OP ZaSI NP 2012/2.1/03 12.12.2012 28.02.2013 5 051 912,58 27120130537 08.02.2013 5 051 912,58 5 051 912,58   
OP ZaSI NP 2012/2.1/04 12.12.2012 28.02.2013 1 000 000,00 27120130534 01.03.2013 1 000 000,00 1 000 000,00   
OP ZaSI NP 2013/2.1/01 07.06.2013 02.09.2013 17 970 000,00 27120130553 12.12.2013 17 173 522,80  17 173 522,80 
OP ZaSI NP 2013/2.1/02 20.08.2013 31.10.2013 177 720,00 27120130552 18.11.2013 177 720,00  177 720,00 
OP ZaSI NP 2013/2.1/03 24.10.2013 27.12.2013 28 000 000,00 27120130555 19.12.2013 28 000 000,00  28 000 000,00 
Prioritná os 2     52 270 720,58     51 403 155,38 6 051 912,58 45 351 242,80 

Zdroj: RO, ITMS  

 

Legenda k tabuľke č. 3.2/3 
Kód Názov Prijímateľ 
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 starostlivosti ÚPSVR 
OP ZaSI NP 2012/2.1/04 Podpora procesu deinšitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb FSR 
OP ZaSI NP 2013/2.1/01 Národný projekt Komunitné centrá FSR 
OP ZaSI NP 2013/2.1/02 Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Inštitút pre výskum práce a rodiny   
OP ZaSI NP 2013/2.1/03 Podpora opatrovateľskej sluţby FSR 

* Vyzvanie bolo mimoriadne ukončené 

 

27120130537   

Na účely naplnenia Stratégie DI bola schválená dňa 14.12.2011 poradou vedenia MPSVR SR Koncepcia 

zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 s výhľadom do 

roku 2020 - Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (ďalej len „Koncepcia DI 

náhradnej starostlivosti“), ktorú vypracovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákon č. 305/2005 Z. 

z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.) Národný akčný plán pre deti  a uvedené 

strategické a plánovacie dokumenty sú  základné východiskové materiály tohto národného projektu. 

V oblasti SPODaSK najmä : 

• Bude vytvorený a aplikovaný nový inovatívny model manaţmentu sanácie rodiny.  

• Vytvorí sa 86 nových pracovných miest na úradoch PSVR, oddeleniach SPODaSK, na ktoré budú prijatí 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca na podporu sociálnej práce s rodinou, na 

účely tohto národného projektu - „rodinní asistenti“ (kaţdý úrad PSVR - 2 rodinní asistenti). 

• Zvýši sa počet detí a rodín zapojených do sanačných programov a výchovných opatrení vykonávaných v 

prirodzenom rodinnom prostredí. 

 

27120130534 

NP pilotne modeluje a overuje jednotný postup zásadných zmien prechodu z inštitucionálnej sociálnej 

starostlivosti na komunitnú. Rieši dopad negatívnych vplyvov inštitucionalizácie vytvorením moţnosti pre 

prechod klientov zariadení soc. sluţieb do prirodzeného prostredia komunity obce a umoţní im plne a 

rovnoprávne sa začleniť do spoločnosti. Ţivot v komunite obce im otvorí nové moţnosti pre osobnostný 

rozvoj a kvalitatívnu zmenu ich ţivot. štýlu. 

Na základe nominácie samosprávnych krajov a hodnotenia splnenia kritérií definovaných v schválenom 

projekte boli do NP DI vybrané tieto zariadenia: 

Kraj   Vybrané zariadenie  

TN   DSS – Adamovské Kochanovce  

PO   CSS Zátišie – Osadné  

NT   ZSS LIPKA – Lipová  

KE   DSS LIDWINA – Stráţske  

TT   DSS – Okoč – Opatovský Sokolec  



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

105 

BB   DSS – Slatinka, Lučenec  

 

Zároveň na základe poţiadavky Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj Sekcie sociálnej a rodinnej 

politiky MPSVR SR na základe odporučenia MPSVR SR a súhlasného stanoviska ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny k predloţenému projektovému zámeru „Odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej 

Vieske“ s príslušnou legislatívou a strategickými dokumentmi k predloţeniu projektového zámeru do 

Regionálneho operačného programu, predloţil  Fond sociálneho rozvoja na  riadiaci orgán pre OP ZaSI 

ţiadosť o zmenu zmluvy a ţiadosti o NFP. Uvedenou zmenou je navrhované rozšírenie počtu zariadení 

zapojených do NP DI o zariadenie sociálnych sluţieb Ladomerská Vieska, ako aj  zmena v poloţkách 

rozpočtu projektu, ktorou bude zabezpečené aktívne zapojenie zariadenia Ladomerská Vieska do NP DI, čo 

je v synergii s predloţením ţiadosti o NFP na realizáciu investičného projektu v rámci Regionálneho 

operačného programu.  

 

27120130553 

Z hľadiska cieľovej skupiny CS1 sa predpokladá najmä rozšírenie výkonu sociálnej a komunitnej práce 

prostredníctvom KC,  štandardizácia výkonu činností KC, čo skvalitní poskytovanie sluţieb klientom a 

zvýši rozsah aktivít realizovaných v oblasti podpory sociálnej inklúzie a tieţ sa 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 KC a príprave 

predpokladov pre ich  legislatívne ukotvenie. Z hľadiska overenia a potvrdenia systémových opatrení 

vykonávaných v KC sa očakáva predovšetkým zavedenie a overenie Štandardov KC, overenie princípov 

fungovania KC, overenie prínosu poskytovaných soc. a kom. sluţieb prostredníctvom rôznych nástrojov 

pomoci, sieťovanie a koordinácia asistenčných systémov a inštitúcií v KC (obec, vzdelávacie inštitúcie, 

poskytovatelia soc. sluţieb, poskytovatelia sluţieb zamestnanosti, poskytovatelia zdrav. starostlivosti a iné). 

 

27120130552 

Vytvorenie národnej rámcovej stratégie (NRS) umoţní lepší prehľad národných politík zameraných na 

sociálnu inklúziu, s väčším dôrazom na aktívnu inklúziu s ohľadom na zlepšenie pracovných príleţitostí pre 

znevýhodnené skupiny obyvateľov, monitorovanie a vyhodnocovanie týchto politík v nadväznosti na cieľ v 

rámci Stratégie Európa 2020, a to zníţiť riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Vytvorenie NRS bude 

komplexne zastrešovať národné stratégie, koncepcie a akčné plány, zamerané na podporu sociálnej. inklúzie 

a boj proti chudobe. NRS bude tvoriť ex-ante kondicionalitu v rámci nového OP Ľudské zdroje v PO 2014-

2020. Výsledkom realizácie NP bude nielen zmapovanie stratégií, koncepcií a opatrení za účelom zlepšenia 

soc. situácie cieľových skupín ohrozených chudobou a soc. vylúčením, ale i lepšie prepojenie a cieľové 

zameranie jednotlivých opatrení a hodnotenie týchto opatrení vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám.  

 

27120130555 

Projekt bude realizovaný FSR na území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavná aktivita -  

Podpora výkonu opatrovateľskej sluţby pozostáva z 2 podaktivít:  

1.1 - Výber spolupracujúcich subjektov a výkon opatrovateľskej sluţby,  

1.2 - Kontrola výkonu opatrovateľskej sluţby. 

FSR ako budúci prijímateľ NFP zabezpečí výber spolupracujúcich subjektov – verejných a neverejných 

poskytovateľov opatrovateľskej sluţby. Poskytovatelia poskytujú opatrovateľskú sluţbu v súlade so 

zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách s prihliadnutím na individuálne potreby klienta. 
 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2013, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 8 „Stav 

implementácie národných projektov“.  

 

Dopytovo-orientované projekty 

 

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil v priebehu roku 2013 jednu výzvu na predkladanie ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok: OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01, 

 

Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 
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Alokácia na výzvu bola 4 000 000 EUR, obdobie na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 

trvalo od 22.03.2013 do 29.11.2013. Výzva bola vyhlásená ako priebeţná, s nasledovnými termínmi 

uzavretia jednotlivých kôl: 

- termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 10.06.2013 (pôvodný termín 

uzavretia I. kola výzvy bol 24.05.2013, zmena termínu vyplynula z dôvodu zmeny podmienok 

poskytnutia pomoci). 

- termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 29.11.2013.  

Minimálna výška pomoci na projekt bola stanovená na 10 000,- EUR, maximálna výška pomoci 150 000,- 

EUR. 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 projektu 

do 30.11.2015 a uhradiť všetky výdavky projektu najneskôr do 31.12.2015. 

Špecifické ciele výzvy (zlepšenie ţivotnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, 

najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu 

terénnej sociálnej práce) majú byť naplnené prostredníctvom oprávnených činností spadajúcich pod 

rámcovú aktivitu:  

Rámcová aktivita - 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie 

zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. 

  

Prvé kolo výzvy (uzatvorené k 10.06.2013):  

počet prijatých ţiadostí o NFP: 60, 1 ŢoNFP obce Niţná Olšava bola stiahnutá ţiadateľom na jeho vlastnú 

ţiadosť z dôvodu duplicitného podania; 

počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ŢoNFP: 55; 

počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia: 52 

počet ŢoNFP, ktoré boli navrhnuté na schválenie: 52 ŢoNFP, v celkovej sume NFP navrhovaného na 

schválenie 2 824 575,07 EUR. 

 

Druhé kolo výzvy (uzatvorené 29.11.2013): 

počet prijatých ţiadostí o NFP: 24; 

počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ŢoNFP: 22; 

proces odborného hodnotenia ŢoNFP sa v roku 2013 nerealizoval. 

 

V apríli 2013 mala byť v zmysle Indikatívneho časového harmonogramu výziev vyhlásená výzva s 

alokáciou v sume 3 000 000 EUR na rámcovú aktivitu 2.1.5 Podpora zvyšovania profesionality 

výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie, s termínom uzatvorenia v júni 2013. 

Výzva mala byť zameraná na „Podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity“. Predmetná výzva nebola vyhlásená a bola pozastavená v súvislosti so 

závermi auditu EK. 

 

FSR v roku 2013 okrem vyhlásenia vyššie uvedenej výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP zabezpečoval 

zazmluvňovanie projektov z výziev vyhlásených v rokoch 2010, 2011 a 2012. Spolu bolo v roku 2013 

zazmluvnených 16 ţiadostí o NFP.  

 

Dve výzvy vyhlásené v roku 2012 číslo OP – ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 a OP – ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 

mali termín uzávierky predkladania ŢoNFP v roku 2013, čiţe konanie ţiadostí o NFP bolo realizované 

v priebehu roku 2013.  

 

Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01 

Alokácia bola 5 706 481 EUR, obdobie na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok trvalo 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 bol 27. 11. 2012; 

- termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 31. 12. 2012; 

- termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 02. 10. 2013; 

- termín uzavretia IV. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 31. 10. 2013. 
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V prvých troch kolách výzvy boli oprávnenými len tí ţiadatelia, ktorých ţiadosť tvorila súčasť schválenej 

lokálnej stratégie komplexného prístupu, a tí ţiadatelia, ktorí boli uvedení ako partneri v schválených 

ţiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu. 

Vo štvrtom kole výzvy boli oprávnenými ţiadateľmi všetci ţiadatelia zadefinovaní vo výzve, teda aj tí, 

ktorých ţiadosť netvorila súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu. Ţiadosti, ktoré tvorili 

súčasť schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu boli 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 marginalizovaných komunít. Tento cieľ má byť 

dosiahnutý prostredníctvom oprávnených činností spadajúcich pod Rámcovú aktivitu 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).  

 

Prvé kolo výzvy (uzatvorené k 27.11.2012):  

Počet prijatých ţiadostí o NFP: 4 

Počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ŢoNFP: 1 

Počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia: 1 

Počet ŢoNFP, ktoré boli navrhnuté na schválenie:  1 ŢoNFP v celkovej sume NFP navrhovaného na 

schválenie 119 995,43 EUR. 

Počet zazmluvnených ŢoNFP: 1 v celkovej sume NFP 119 995,43 EUR (v ITMS v stave zazmluvnenia, 

nezapočítaný). 

 

Druhé kolo výzvy (uzatvorené k 31. 12. 2012): 

Počet prijatých ţiadostí o NFP: 1 

Počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ŢoNFP: 1 

Počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia: 1 

Počet ŢoNFP, ktoré boli navrhnuté na schválenie: 1 ŢoNFP v celkovej sume NFP navrhovaného na 

schválenie 68 288,47 EUR. 

Počet zazmluvnených ŢoNFP: 1 v celkovej sume NFP 68 287,54 EUR (v ITMS v stave zazmluvnenia, 

nezapočítaný). 

 

Tretie kolo výzvy (uzatvorené k 02. 10. 2013): 

Počet prijatých ţiadostí o NFP: 1 

V rámci III. kola výzvy v roku 2013 nebola ukončená kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 

 

Štvrté kolo výzvy (uzatvorené k 31. 10. 2013): 

Počet prijatých ţiadostí o NFP: 56 

V rámci IV. kola výzvy v roku 2013 nebola ukončená kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 

 

Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 

Alokácia 4 737 322 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 bol 28.02.2013. 

Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 31.05.2013. 

Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 18.11.2013. 

Pre ţiadateľov, ktorí sú povinní postupovať podľa schémy DM č. 1/2010, bol posledný termín predloţenia 

ţiadosti o NFP 31.decembra 2013. Do tohto dátumu musela byť podaná ţiadosť o NFP, ako aj rozhodnuté o 

poskytnutí pomoci, preto mali títo ţiadatelia 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. 
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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:  

- 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.  

 

Prvé kolo výzvy (uzatvorené k 28.02.2013):  

Počet prijatých ţiadostí o NFP: 54 

Počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ŢoNFP: 44 

Počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia: 30 

Počet ŢoNFP, ktoré boli navrhnuté na schválenie: 30 ŢoNFP v celkovej sume NFP navrhovaného na 

schválenie 3 472 597,46 EUR. 

FSR čaká na poverenie na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov. 

 

Druhé kolo výzvy (uzatvorené k 31.05.2013):  

Počet prijatých ţiadostí o NFP: 100 

Počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ŢoNFP: 80 

Počet ŢoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia: 53 

Počet ŢoNFP, ktoré boli navrhnuté na schválenie:  14 ŢoNFP v celkovej sume NFP navrhovaného na 

schválenie 1 224 016,11 EUR.  

39 ţiadostí o NFP nebolo odporučených na schválenie z dôvodu, nedostatočnej finančnej alokácie na výzvu, 

ale zároveň v prípade neskoršej disponibilnej alokácie je moţnosť uplatniť  pre tieto ţiadosti postup podľa 

ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci. a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie  (to 

znamená ţe ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov). 

FSR čaká na poverenie na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov 

 

Tretie kolo výzvy (uzatvorené k 18.11.2013):  

Počet prijatých ţiadostí o NFP: 75 (54+100+75 = 229), pričom dve ţiadosti ešte nie sú zahrnuté do 

prehľadu v prílohe č. 2, boli elektronicky prevedené do stavu „registrovaná“ z „Importovaná“ aţ v januári 

2014 (NFP27120131347, NFP27120131348). Okrem toho ţiadosť NFP27120131343 bola omylom 

naviazaná na výzvu OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/02, FSR bude riešiť opravu omylu. 

V roku 2013 neprebehla kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 

 

Príklady dobrej praxe  

 

FSR 

 

Počas roku 2013 bola v rámci prioritnej osi 2 ukončená realizácia projektov ITMS kód 27120130375 Obec 

Chminianske Jakubovany (výzva OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09), 27120230104  Obec Torysa (OP ZaSI – 
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FSR – 2009/2.2/04) a 27120130431 Zdruţenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N 

(výzva OP ZaSI-FSR-2009/2.1/07), ktoré sú podrobnejšie uvedené  v prílohe č. 9 ako príklady dobrej praxe. 

 

Hlavným cieľom projektu 27120130375 nazvaný Sociálna práca v komunite bolo riešenie sociálnej a 

ţivotnej situácie jednotlivca, rodiny a komunity prostredníctvom výkonu sociálnej práce v komunite. V 

tomto regióne je najviac sociálne vylúčenou komunitou rómska komunita. Jej členovia sú znevýhodňovaní 

vo viacerých uhloch sociologických klasifikácií a prekrývajú sa v nich viaceré prvky marginalizácie. 

V rámci aktivít projektu prebiehala práca s 900 osobami z cieľovej skupiny. Realizácia projektu trvala 24 

mesiacov a zo strany prijímateľa bolo z finančných prostriedkov z EÚ a ŠR čerpaných 45 337,26 

EUR. Prijímateľ má bohaté skúsenosti s vytváraním podmienok, ale aj s priamym výkonom sociálnej práce 

so znevýhodnenými občanmi. Doteraz sa potvrdilo, ţe predmetné formy realizácie aktivít sociálnej inklúzie 

marginalizovaných rómskych komunít, sú najvhodnejším spôsobom k prístupu riešenia problémov 

vylúčených občanov. Projekt má v sebe obsiahnuté osvedčené metódy riešenia,  obohatené o nové poznatky 

z praxe. 

 

Projekt 27120230104 s názvom Tvorba nových pracovných miest pre znevýhodnené osoby v obci 

Torysa sa realizoval v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý je znevýhodnený dlhodobo vysokou mierou 

nezamestnanosti. Projekt sa realizoval počas 24 mesiacov, čerpaných bolo 134 715,97 EUR. 

Po zaškolení a zapraxovaní cieľovej skupiny bolo v projekte vytvorených 5 pracovných miest pre 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Vykonávanie prác cieľovou skupinou prinieslo zároveň 

zveľadenie ţivotného prostredia v obci. 

Prijímateľ tieţ odovzdal skúsenosti s realizáciou projektu starostom okolitých obcí. 

 

Projekt 27120130431 s názvom  Šanca pre všetkých sa realizoval 24 mesiacov, čerpané výdavky na 

projekt boli vo výške 150 159,65 EUR. Cieľom projektu bola sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom 

na MRK a taktieţ vyššia dostupnosť, kvalita a efektivita týchto sluţieb, ktoré zlepšujú prístup ohrozených a 

marginalizovaných skupín populácie. 

Prijímatelia sluţieb starostlivosti boli osoby s duševnou chorobou, zväčša poberatelia invalidných 

dôchodkov, prípadne občania v hmotnej núdzi. Vzhľadom na to, ţe sú to osoby s ťaţkým zdravotným 

postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom majú status invalidný dôchodca, čím nie sú motivovaní 

k vyvíjaniu ţiadnej činnosti. Sú uzavretí v domácom prostredí, málo komunikujú s okolím, čo je 

zapríčinené aj nepochopením ich choroby zo strany verejnosti, zamestnávateľov.  

Počet osôb, ktorým mali byť v projekte poskytnuté/poskytované sluţby starostlivosti, bol naplánovaný na 5. 

Reálne po ukončení projektu boli sluţby starostlivosti poskytnuté 14 osobám. 

Prijímateľ realizáciou tohto projektu poskytol cieľovej skupine moţnosť obnovy spoločenských vzťahov 

narušených chorobou, tréning zdravých sociálnych postojov a pracovných návykov. 

Po ukončení projektu sa v rehabilitačnom stredisku poskytujú kvalitné a flexibilné sluţby starostlivosti so 

zameraním na špecifické potreby prijímateľa sluţieb, s dôrazom na ich humanizáciu, dostupnosť a na 

podporu zotrvania osoby v prirodzenom prostredí. 

 

Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia. 

 

Tabuľka č. 3.2/4: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 2 k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 24a, 24b podľa metodiky CKO) 

Výzva 
Počet NP 
vyzvaní   / DOP 
výziev 

Počet 
prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

*Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

Počet 
projektov 
riadne 
ukončených 

Počet 
projektov 
MU 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Opatrenie 2.1 10/12 1 287 541 540 444 375 96 69 

Opatrenie 2.2 7/4 442 130 128 109 46 19 63 

Opatrenie 2.3  1/2 144 18 18 17 8 1 9 

Prioritná os 2 18/18 1 873 689 686 570 429 116 141 

* bez projektov s následníkom, bez projektov kde zazmluvnená suma je 0,00 EUR 

Finančné vyčíslenie v EUR       

Výzva 
Alokácia za 
zdroj EU + 
ŠR 

Výška 
ţiadaného 
príspevku 
(NFP) 

Výška 
schváleného 
príspevku (NFP) 

*Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) - MU 

Čerpané 
NFP RU 

čerpané 
NFP MU 

čerpané EU 
+ ŠR v 
realizácii 
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Opatrenie 2.1 84 083 530 203 965 370 132 452 475 131 872 610 108 711 104,04 19 189 039 1 304 573 10 226 896 

Opatrenie 2.2 67 910 588 145 651 693 81 442 422 79 747 458 41 731 741,10 7 171 568 179 292 8 704 793 

Opatrenie 2.3  52 947 059 57 758 821 46 533 588 33 514 290 33 424 705,19 597 502 0 11 013 833 

Prioritná os 2 204 941 177 407 375 884 260 428 485 245 134 358 183 867 550,33 26 958 109 1 483 865 29 945 522 

* bez projektov s následníkom, bez projektov so zazmluvnenou sumou 0,0 EUR     

Zdroj RO, ITMS 

 

Legenda 

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 

Zdroj: RO, ITMS (od zazmluvnených projektov sú odrátané projekty s následníkom, a mimoriadne ukončené projekty) 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 3.2/5: Prioritná os 2: Plnenie fyzických ukazovateľov zazmluvnených projektov k 31.12.2013  

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  

570/429 N/A N/A 570/429 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 245 N/A N/A 1 245 

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 

340314 350760 N/A N/A 350760 

 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 496 073 N/A N/A 496 073 

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 3 N/A N/A 3 

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 29 N/A N/A 29 

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 12656 N/A N/A 12656 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25612 N/A N/A 25612 

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 2 N/A N/A 2 

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 0 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 

            

Počet úspešne Dosiahnutý 0 0 0 0 0 145 2P 0/ 80 N/A N/A 2P 0/ 80 
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umiestnených osôb 
(počet, výsledok) 

výsledok 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30879 N/A N/A 30879 

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 1354 N/A N/A 1354 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 804 N/A N/A 1 804 

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 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 113 N/A N/A 113 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 902 N/A N/A 902 

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 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 486 N/A N/A 486 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 902 N/A N/A 902 

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 0 N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 154 N/A N/A 154 

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 9,3 9,4  10,0 N/A N/A 10,0 

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 9,5 9,3  10,0 N/A N/A 10,0 

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 9,1 9,5  9,9 N/A N/A 9,9 

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 13,2 12,8 N/A N/A 12,8 

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 13,2 12,8 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 13,3 12,9 N/A N/A 12,9 

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 2*  (%, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A 15,61  0,07 0,03 N/A N/A 0,03 

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 21,5 N/A N/A N/A 21,5 

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           

2* Hodnoty napočítané podľa vymedzenia indikátora v OP ZaSI z ukončených projektov 
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(miera úspešnosti umiestňovania osôb na trh práce = počet úspešne umiestnených osôb/počet osôb cieľovej skupiny zapojených 

do podporených projektov*100);  

 

Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v tabuľke č. 3.2/5a 

Cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv uvádza tabuľka č. 3.2/6. 
 

Tabuľka č. 3.2/5a: Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty prioritnej osi 2 OP ZaSI 

k 31.12.2013 

Ukazovateľ RU 2012 
Riadne 
ukončené 
projekty 2013 

Mimoriadne 
ukončené 

Spolu 
ukončené 
2013 

Počet podporených projektov (počet, výstup) 332 429 116 545 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov (počet, 
výstup) 

199923 260 310  31464 291 774 

Počet oblastí výkonu so zavedeným  systémom prehlbovania kvalifikácie 
(počet, výstup) 

0 - - - 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie,  vytvorených za 
účelom rozvoja marginalizovaných komunít (počet, výstup) 

22 28 1 29 

Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny (počet, výstup) 5535 7117 336 7453 

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) 

0 2 70 72 

Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po 
skončení projektu (počet, výsledok) 

0 - - - 

Počet úspešne umiestnených osôb (počet, výsledok) 145 2P 0 / 80  0 / 3  0 / 83  

Počet vytvorených pracovných miest (počet, výsledok) 751 831 66 897 

Počet vytvorených pracovných miest - muţi (počet, výsledok) 82 97  97 

Počet vytvorených pracovných miest - ţeny (počet, výsledok) 376 376  376 

Počet zamestnávateľov, ktorí vytvorili podmienky pre rodinne orientované 
zamestnanie (počet, výsledok) 

0 - - - 

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy   

2P je hodnota bez dopadov / s dopadmi 

 

 

Tabuľka č. 3.2/6: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni PO k 31.12.2013  (prioritná os 2) (Tabuľka č. 27 podľa metodiky CKO) 

Názov ukazovateľa 
Typ 
ukazovat
eľa 

Merná 
jednot
ka 

Cieľ 
stanovený 
2012 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 
základe 
uzatvorených 
zmlúv k 31.12. 
2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k  
31. 12. 2013 

 Cieľová 
hodnota 
ukazovat
eľa 

Komentár: 
Súčasné 
naplnenie 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
realizovaných 

výstup počet 426 946 457246 350 760 496 073 70,71% 

Počet oblastí výkonu so zavedeným  
systémom prehlbovania kvalifikácie  

výstup počet   -                               4 3 5 60,00% 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev 
sociálnej inklúzie,  vytvorených za účelom 
rozvoja marginalizovaných komunít  

výstup počet 33 31 29 36 80,56% 

Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny  výstup počet 15 108 19666 12 656 25 612 49,41% 

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 969 756 2 3 635 0,055% 

Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie 
fungujúcich 1 rok po skončení projektu  

výsledok počet 34 0 0 30 0,00% 

Počet úspešne umiestnených osôb  výsledok počet 14 578 2P 51/202 80 30 879 0,26% 

Počet vytvorených pracovných miest  výsledok počet 1 646 3584 1 354 1 804 75,06% 

Počet vytvorených pracovných miest - muţi 
(počet, výsledok) 

   629 113 902 12,53% 

Počet vytvorených pracovných miest - ţeny 
(počet, výsledok) 

   1798 
 

486 902 53,88% 

Počet zamestnávateľov, ktorí vytvorili 
podmienky pre rodinne orientované 
zamestnanie  

výsledok počet  -       0 0 154 0,00% 

Zdroj: RO,  ITMS, monitorovacie správy 
 

Do projektov zameraných na podporu sociálnej inklúzie bolo do roku 2013 zaradených viac ako 350 tisíc 

osôb cieľových skupín. Táto hodnota predstavuje 3%-né medziročné zvýšenie nameranej hodnoty 
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ukazovateľa. Ročný prírastok bol 10 446 účastníkov. Cieľová hodnota OP ZaSI je v tomto ukazovateli 

naplnená na 70%. 

 

Merateľný ukazovateľ „počet oblastí výkonu so zavedeným systémom prehlbovania kvalifikácie“ 

v roku 2013 nadobudol hodnotu 3, čo je 60%-né plnenie. 

 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie v rámci nameraných hodnôt za rok 2013 

klesol o jeden, teda na hodnotu 29. Napriek 3%-nému poklesu je ukazovateľ naplnený na 80%. 

 

Do vzdelávacích aktivít v rámci projektov podpory sociálnej inklúzie bolo do konca roku 2013 zaradených 

12656 osôb cieľovej skupiny. Medziročný nárast počtu podporovaných osôb bol na úrovni 13%.  Aktuálne 

je plánovaná hodnota ukazovateľa naplnená na 49%.  

 

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“ je posledná nameraná hodnota 2. Vzhľadom na plánovanú hodnotu 

3 635 je ukazovateľ naplnený len na 0,05%. Príslušný NP bol opakovane odloţený pre potrebu zmien 

v znení projektu, v súčasnosti je v procese schvaľovania na IDMV. 

 

„Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po skončení projektu“ je ku koncu 

roka 2013 nulový. Jedná sa o dopadový merateľný ukazovateľ,  Aktuálne ţiaden z projektov nevykazuje 

záväzkovanie uvedeného ukazovateľa. Doterajšie projekty LPSI boli ukončené. Súčasťou navrhovanej 

revízie operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z roku 2011 bolo aj hodnotenie, ktoré 

k predmetnému ukazovateľu uvádzalo: návrh na vypustenie. Európska komisia listom číslo ARES 1031777 

zo dňa 29.9.2011 vyjadrila nesúhlas s odstránením uvedeného ukazovateľa.Rovnako tomu bolo aj v prípade 

ukazovateľa „počet zamestnávateľov, ktorí vytvorili podmienky pre rodinne orientované 

zamestnanie“, ktorý aj naďalej zostáva nezazmluvnený.  

 

Ukazovateľ „Počet úspešne umiestnených osôb“ na trhu práce v roku 2013 klesol zo 145 osôb na 80. 

Prijímatelia uvádzajúci tento ukazovateľ ho nesprávne zaradili ako dopadový, nie výsledkový, a preto jeho 

nameraná hodnota bude kaţdý rok klesať. Okrem toho aj vzhľadom na hodnoty namerané pri ukazovateli 

„počet vytvorených pracovných miest“ za ukončené projekty, prijímatelia evidentne nevolili tento 

ukazovateľ.  

 

Jedným z výsledkov projektov podporujúcich sociálnu inklúziu bolo vytvorenie nových pracovných 

miest. Do konca roku 2013 bolo spolu vytvorených 1354 pracovných miest, čo je pribliţne 11%-ný 

medziročný nárast. Súčasné plnenie merateľného ukazovateľa je na úrovni 75% z cieľa na prioritnej osi 2. 

Rovnaký ukazovateľ v delení na muţi / ţeny vykazuje naplnenie na 12,53 / 53,88%, pretoţe nie všetky 

projekty toto rozdelenie uvádzajú. 

 

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 máji 2013 FSR vykonal analýzu, na základe 

ktorej identifikoval, aký príspevok priniesli aktivity FSR v oblasti terénnej sociálnej práce k tvorbe nových 

pracovných miest. Správa o počte pracovných miest v rámci realizácie projektov terénnej sociálnej prace 

spolufinancovaných ESF je zverejnená na adrese:  

http://www.iazasi.gov.sk/external/37/Sprava_o_pocte_pracovnych_miest_v_ramci_realizacie_projektov_ter

ennej_socialnej_prace_spolufinancovanych_ESF.pdf 

 

Okrem iného sa v spomenutej správe uvádza: 
„V rámci OP ZaSI bolo na programoch v rámci realizácie projektov terénnej sociálnej práce (dopytovo 

orientované výzvy a NP TSP v obciach) podľa definície merateľných ukazovateľov k OP ZaSI novovytvorených 

spolu 589 pracovných miest. Ide o novovytvorené pracovné miesta prostredníctvom FSR, spolufinancované z 

ESF v rámci výziev OP ZaSI – FSR - 2007/2.1/01, OP ZaSI – FSR - 2007/2.1/02, OP ZaSI – FSR - 2009/2.1/09, 

OP ZaSI – FSR - 2010/2.1/02 a NP TSP v obciach. Z celkového počtu novovytvorených pracovných miest v 

rámci realizácie projektov TSP prostredníctvom FSR bolo 289 na pozícii terény sociálny pracovník a 300 bolo 

http://www.iazasi.gov.sk/external/37/Sprava_o_pocte_pracovnych_miest_v_ramci_realizacie_projektov_terennej_socialnej_prace_spolufinancovanych_ESF.pdf
http://www.iazasi.gov.sk/external/37/Sprava_o_pocte_pracovnych_miest_v_ramci_realizacie_projektov_terennej_socialnej_prace_spolufinancovanych_ESF.pdf
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ich asistentov. Najviac novovytvorených pracovných miest v rámci realizácie týchto projektov s počtom 233, čo 

predstavuje zaokrúhlene 40% z celkového počtu novovytvorených pozícii, bolo podporených v Prešovskom 

samosprávnom kraji.“ 

 

3.2.1.2. Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 2 
 

 

Čerpanie prostriedkov v prioritnej osi 2 k 31.12.2013 je uvedené v tabuľke č. 3.2/6. 
 

Tabuľka č. 3.2/6: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2013 (Tabuľka č. 28 podľa metodiky CKO) 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               
za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Prioritná os 2 174 200 000,00 12 604 881,56 7,24% 48 848 854,33 28,04% 

Opatrenie 2.1 71 471 000,00 7 876 076,46 11,02% 26 536 707,24 37,13% 

Opatrenie 2.2 57 724 000,00 1 743 366,95 3,02% 12 555 050,44 21,75% 

Opatrenie 2.3 45 005 000,00 2 985 438,15 6,63% 9 757 096,65 21,68% 

Zdroj: CO 

 

V rámci prioritnej osi 2 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 12,6 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

7,24 % z  alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 28,04 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

Čerpanie finančných prostriedkov v prioritnej osi č.2 je potrebné vzhľadom na pokročilosť programového 

obdobia podporiť. 

 

Kríţové financovanie (článok 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006)  

 

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

výdavky je 15 % (30,7 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2013 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 480,6  tis. eur čo tvorí 1,6 % z limitu na prioritnú os č. 

2. 

 

Z projektov realizovaných v rámci prioritnej osi 2 vyuţilo k 31.12.2013 kríţové financovanie (čerpanie na 

úrovni EK) trinásť projektov FSR, z výziev OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/01, OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07, OP 

ZaSI - FSR - 2009/2.2/02, OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04, OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03. Prehľad čerpania 

kríţového financovania k 31.12.2013 uvádza tabuľka č. 2.6/2. 

 

3.2.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

 

Tabuľka č. 3.2/7: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 2 (Tabuľka č. 29 podľa metodiky CKO) 
Ukazovateľ Kalendárny rok: 2013 

   
  Prichádzajúci účastníci 

projektu  
Odchádzajúci účastníci 
projektu  

Účastníci pokračujúci z 
predošlého roku  

  Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 29 417 16 473 11 928 6 631 58 677 31 558 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu 
práce 

            

Zamestnaní 2 313 1 552 1 733 1 218 2 415 1 293 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 115 56 97 60 99 59 

Nezamestnaní 22 121 12 023 6 607 3 442 47 096 25 212 

z toho dlhodobo nezamestnaní 20 109 11 027 5 265 2 875 44 275 24 186 

Neaktívne osoby 4 983 2 898 3 588 1 971 9 121 5 002 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 2 315 1 383 1 253 798 3 424 2 284 

Rozdelenie účastníkov podľa veku             

Mládeţ (15-24 rokov) 6 690 3 652 2 212 1 187 12 932 7 622 

Staršie osoby (55-64 rokov) 3 179 1 846 851 372 6 238 3 529 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v 
súlade s vnútroštátnymi predpismi 

            

Migranti 16 6 3 1 3 1 

Menšiny 23 703 13 301 7 773 4 790 53 265 29 510 

Zdravotne postihnutí 4 443 2 442 675 305 2 742 1 461 

Iné znevýhodnené osoby 2 412 1 125 2 431 1 123 2 373 1 189 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého             
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vzdelania 

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 
2) 25 848 14 172 9 774 5 240 

52 603 27 893 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 2 606 1 582 1 480 886 2 908 1 633 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 259 146 171 104 176 95 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 704 573 503 401 209 168 

Zdroj: RO, SORO, monitorovacie správy,  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 (75,20 % medzi novo prichádzajúcimi, pričom v porovnaní s rokom 2012 nastal mierny 

nárast percenta nezamestnaných aj zamestnaných a pokles percenta neaktívnych osôb zapojených do 

projektov). Zastúpenie ţien bolo v cieľovej skupine prichádzajúcich 56,00 %, teda mierne vyššie oproti 

roku 2012. 

  

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 80,58% na celkovom počte 

prichádzajúcich v rámci osi 2. V porovnaní s rokom 2012 je zastúpenie menšín v cieľovej skupine niţšie. 

 

Sumár: 

Spomedzi 1873 predloţených ŢoNFP bolo v rámci prioritnej osi 2 schválených 689, čo predstavuje 

36,79%. Z nich bolo 570 projektov (82,73%) zazmluvnených (po odpočítaní mimoriadne ukončených 

projektov).  

K 31.12.2013 bolo 429 (75,26%) zo zazmluvnených projektov riadne ukončených (RU), s čerpaním NFP za 

RU v sume  26 958 109 EUR. Prioritná os 2 tým vykazuje najvyššie percento zazmluvnenosti a najvyššie 

percento riadne ukončených projektov spomedzi výkonných prioritných osí 1 - 4. 

 

Pre úplnosť informácie o prioritnej osi sociálnej inklúzie odporúčame pozrieť časť HP MRK v kapitole 4.2. 

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity. 

 

 

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. Uvedené opatrenie je zároveň zrkadlovou časťou NP realizovaných v rámci cieľa 

Konvergencia v prioritnej osi 1. 

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). Uvedené opatrenie je zároveň zrkadlovou časťou NP realizovaných 

v rámci cieľa Konvergencia v prioritnej osi 2. 

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. Opatrenie 3.3 je zároveň 

zrkadlovou časťou NP realizovaných v rámci cieľa Konvergencia v prioritnej osi 4. 
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Implementácia bola zabezpečovaná prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty 

a prostredníctvom oboch SORO cez dopytovo – orientované projekty. 

 

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 

 

V priebehu roka 2013 bolo v rámci prioritnej osi 3 spustených päť vyzvaní na NP. V sledovanom období 

v prioritnej osi 3 nebola  vyhlásená nová výzva na dopytovo-orientované projekty.  

 

Tabuľka č. 3.3./1 Stav vyhlasovania výziev a  vyzvaní prioritnej osi 2 od 01.01.2013 do 31.12.2013 

(Tabuľka č. 23 podľa metodiky CKO) 

Opatrenie 
Typ 
výzvy 

Označeníe výzvy Názov výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
ŢoNFP 

Alokácia  na 
výzvu (NFP) v 
EUR 

 NP OP ZaSI NP 2013/3.1/01 Národná stratégia zamestnanosti 7.8.2013 11.10.2013 22 185,20 

 NP OP ZaSI NP 2013/3.2/01 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa v rámci 
BSK 

28.5.2013 1.8.2013 1 150 000,00 

 NP OP ZaSI NP 2013/3.2/02 Národná rámcová stratégia podpory sociálneho 
začlenenia a boja proti chudobe 

20.8.2013 31.10.2013 22 280,00 

 NP OP ZaSI NP 2013/3.2/03 Podpora procesu deinštitucionalizácie a 
transformácie systému sociálnych sluţieb 
Bratislavského samosprávneho kraja 

24.10.2013 27.12.2013 50 000,00 

 NP OP ZaSI NP 2013/3.3/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR 18.12.2013 28.2.2014 30 082,17 

Prioritná os 3         1 274 547,37 

Zdroj: RO 

 

Prehľad vývoja implementácie uvedených vyzvaní v priebehu roka 2013 je uvedený  v tabuľke č. 3.3/2. 

 

Tabuľka č. 3.3/2: Sledovanie pokroku v implementácii výziev/vyzvaní vyhlásených od 01.01.2013 – 

31.12.2013 

Výzva 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

 
Počet 
projektov v 
realizácii 

OP ZaSI NP 2013/3.1/01 07.08.2013 11.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/3.2/01 28.05.2013 01.08.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/3.2/02 20.08.2013 31.10.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/3.2/03  24.10.2013 27.12.2013 1 1 1 1 1 

OP ZaSI NP 2013/3.3/01 18.12.2013 28.02.2014 * -  -  -  -  - 

Prioritná os 3   4  4  4  4  4  

Finančné vyčíslenie v EUR    

Výzva 
Alokácia za zdroj       
EU + ŠR 

Výška ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška čerpaného 
NFP 

OP ZaSI NP 2013/3.1/01 22 185,20 22 185,20 21 386,46 21 386,46 0 

OP ZaSI NP 2013/3.2/01 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 84 135,10 

OP ZaSI NP 2013/3.2/02 22 280,00 22 280,00 22 280,00 22 280,00 0 

OP ZaSI NP 2013/3.2/03  50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0 

OP ZaSI NP 2013/3.3/01 30 082,17 30 082,17 0     

Prioritná os 3  1 274 547,37 1 274 547,37 1 243 666,46 1 243 666,46 84 135,10 

Zdroj:, RO, SORO, ITMS  

*ŢoNFP vyzvania OP ZaSI NP 2013/3.3/01 „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR„ bola k 31.12.2013 v stave 

„Importovaná“, teda do prehľadu  nebola ešte započítaná, ani výzva samotná sa v Prílohe 2 tejto správy preto nenachádza (výstup 

z OLAP kocky uvádza len tie výzvy, na ktoré je v systéme predloţená ŢoNFP vo vyššom štádiu neţ „Importovaná“). 

 

V rámci piatich písomných vyzvaní vyhlásených na národné projekty v roku 2013 v celkovej sume 

1 274 547,37 EUR  boli v tom istom roku zazmluvnené 4 národné projekty v celkovej výške 

1 243 666,46 EUR. 

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

projekt“ v sume 8 912,00 EUR bolo dňa 11.2.2013 mimoriadne ukončené Oznámením mimoriadneho 
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ukončenia vyzvania GRS, vzhľadom na predbeţné zistenia auditu EK o potenciálnom riziku zneoprávnenia 

finančných prostriedkov zo strany EK, keďţe poskytovateľom, prijímateľom aj implementátorom malo byť 

MPSVR SR. 

Aktuálne prebieha príprava nového projektového zámeru, pričom sa predpokladá spustenie upraveného 

vyzvania (plánované NFP v opatrení 3.2 je 262 893 EUR) v júni 2014. Ţiadateľom bude Inštitút pre výskum 

práce a rodiny. 

Ďalej bol v roku 2013 zazmluvnený jeden národný projekt z vyzvaní spustených v roku 2012, v sume 

524 092,37 EUR.  

  

Celkovo bol v rámci prioritnej osi 3 v roku 2013 zazmluvnený na piatich národných projektoch NFP 

v hodnote 1 767 758,83 EUR. Prehľad týchto projektov je uvedený v tabuľke č. 3.3/3. 

 

Tabuľka č. 3.3/3: Vyzvania na NP spracovávané v období od 01.01 do 31.12. roku 2013 

Kód 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Alokovaný 
finančný 
objem 

Kód projektu ak 
bolo 
zazmluvnené 

Dátum 
zazmluvne
nia 

Celkový 
zazmluvnený 
NFP 

Zazmluvnený 
NFP 2013 
z výziev 2012 

zazmluvnený 
NFP z výziev 
2013 

OP ZaSI NP 2013/3.1/01  7.8.2013 11.10.2013 22 185,20 27130130035 22.11.2013 21 386,46   21 386,46 
OP ZaSI NP 2012/3.2/02 17.12.2012 2.5.2013 8 912,00 N/A N/A N/A N/A   
OP ZaSI NP 2012/3.2/03 12.12.2012 28.2.2013 524 092,37 27130230014 8.2.2013 524 092,37 524 092,37   
OP ZaSI NP 2013/3.2/01 28.5.2013 1.8.2013 1 150 000,00 27130230016 29.7.2013 1 150 000,00   1 150 000,00 
OP ZaSI NP 2013/3.2/02 20.8.2013 31.10.2013 22 280,00 27130230017 18.11.2013 22 280,00   22 280,00 
OP ZaSI NP 2013/3.2/03 24.10.2013 27.12.2013 50 000,00 27130230018 19.12.2013 50 000,00   50 000,00 
OP ZaSI NP 2013/3.3/01 18.12.2013 28.02.2014 30 082,17 **27130330029 11.02.2014 **30 082,17   
Prioritná os 3     1 807 551,74     1 767 758,83 524 092,37 1 243 666,46 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Legenda k tabuľke č. 3.3/3 
Kód Názov Prijímateľ 
OP ZaSI NP 2013/3.1/01  Národná stratégia zamestnanosti MPSVR SR 
OP ZaSI NP 2012/3.2/02 *Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách – pilotný projekt   
OP ZaSI NP 2012/3.2/03 Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti ÚPSVR 
OP ZaSI NP 2013/3.2/01 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa v rámci BSK UPSVR 
OP ZaSI NP 2013/3.2/02 Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Inštitút pre výskum práce a rodiny   

OP ZaSI NP 2013/3.2/03 
Podpora procesu deinšitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb 
Bratislavského samosprávneho kraja 

FSR 

OP ZaSI NP 2013/3.3/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR   
Prioritná os 3     

* Vyzvanie bolo mimoriadne ukončené  

**nie je započítané do prehľadu za rok 2013 

 

Ciele zazmluvnených NP: 

 

27130130035 

Vytvorenie Národnej stratégie zamestnanosti, ktorej spoločné nadrezortné ciele majú  v strednodobom 

časovom horizonte navodzovať  smerovanie rozvoja zamestnanosti v SR. V súčasnosti na celoštátnej úrovni 

neexistuje komplexný samostatný strategický dokument pre  zamestnanosť, príp. pre jej rozvoj. 

Vypracovanie stratégie zamestnanosti deklarovalo MPSVR SR  aj v rámci plnenia ex ante kondicionalít pri 

príprave implementačného mechanizmu politiky súdrţnosti EU po roku 2013 schváleného uznesením vlády 

SR č.300 z 24. apríla  2013. Ciele v oblasti zamestnanosti a dlhodobé zámery na dosiahnutie týchto cieľov 

sa odvodzujú zo strategických dokumentov, akými sú Stratégia Európa 2020, Národný program reforiem 

Slovenskej republiky, Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, Národná stratégia regionálneho 

rozvoja. Aktuálne programové reformy v oblasti zamestnanosti sú súčasťou Aktualizovaného Národného 

programu reforiem SR schváleného uznesením vlády SR č. 300 z 24. apríla 2013.  

 

27130230014 

Národným projektom sa realizuje podpora, ktorá vychádza zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Cieľom projektu je deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti, skvalitnenie vykonávania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí na predchádzanie 

umiestňovania detí do inštitúcií, podpora a uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti 
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a náhradnej osobnej starostlivosti, zintenzívnenie transformácie a podpora deinštitucionalizácie 

v poskytovaní starostlivosti v detských domovoch.  

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí umiestnených v samotných profesionálnych rodinách je potrebné 

v súčasnosti prijať systémové opatrenia, ktoré zabezpečia udrţateľnosť systému poskytovanej starostlivosti 

a zároveň prispejú k zvýšenej pripravenosti profesionálnych rodičov prijímať do svojich rodín aj deti ťaţko 

umiestniteľné (deti s ťaţkým zdravotným postihnutím, deti s poruchami správania, deti s duševnými 

poruchami, deti z väčších súrodeneckých skupín).  
 

27130230016 

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa rodičom, ktorí spĺňajú 

podmienky nároku na jeho výplatu podľa zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o sociálnu dávku, ktorej cieľom 

je prispieť rodičom na výdavky spojené so zabezpečením starostlivosti o kaţdé maloleté dieťa do troch 

rokov veku, alebo do šiestich rokov veku v čase, keď sa nemôţu o dieťa starať osobne, pretoţe vykonávajú 

zárobkovú činnosť, alebo plnia študijné povinnosti.  

 

27130230017 

Podporiť sociálnu inklúziu a boj proti chudobe prostredníctvom vytvorenia národnej rámcovej stratégie 

podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe a zabezpečiť senzibilizáciu verejnosti. 

V súčasnosti na Slovensku neexistuje dokument, ktorý by zastrešoval národné stratégie a prístupy 

jednotlivých rezortov zamerané na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.  

Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe bude tvoriť ex-ante 

kondicionalitu v rámci nového OP Ľudské zdroje v programovom období 2014 – 2020. 
 

27130230018 

V SR prevláda poskytovanie  tradičných inštitucionálnych  soc. sluţieb. V BSK je prevádzkovaných 119 

zariadení soc. sluţieb, (ďalej „ZSS“) z toho je 50 zariadení s celoročným pobytom s počtom 3242 klientov. 

V súčasnosti existuje reálne riziko vo vzťahu k plneniu podpísaných medzinárodných záväzkov, najmä k 

plneniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Európskej sociálnej charte. 

EK odporúča členským krajinám, aby finančné zdroje ŠF vyuţili nie na rekonštrukciu existujúcich a stavbu 

nových zariadení, ale na ich postupné zatváranie. Členské štáty majú pomocou disponibilných zdrojov EU 

vytvárať nové sluţby zaloţené na komunitnom princípe, čiţe sluţby vytvorené a poskytované danou 

komunitou majú prioritne slúţiť pre jej členov, čím sa zachovávajú ich prirodzené sociálne vzťahy. 

 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2013, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 8 „Stav 

implementácie národných projektov“. K 31.12.2013 nebol ešte NP 27130230018 administratívne 

v realizácii (nepredloţené prehlásenie o začatí realizácie), preto zatiaľ nie je uvedený v prílohe č. 8 tejto 

správy. 

 

V roku 2013 nebola v rámci prioritnej osi 3 vyhlásená ţiadna výzva na dopytovo-orientované projekty. 

 

Príklady dobrej praxe  

 

SIA 

 

Počas roku 2013 bola v rámci prioritnej osi 3 ukončená realizácia projektu ITMS kód 27130130033 

TERNO Slovensko s.d. (výzva DOP-SIA-2009/3.1.5/01), ktorý je podrobnejšie uvedený  v prílohe č. 9 ako 

príklad dobrej praxe. 

Projekt prijímateľa TERNO Slovensko s.d. trval  16 mesiacov s celkovou výškou čerpania finančných 

prostriedkov EÚ a ŠR 172 442,36 EUR. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti 

spoločnosti prostredníctvom kvalitných sluţieb poskytovaných vzdelanými zamestnancami. Realizácia 

projektu zahŕňala 3 hlavné aktivity, počas ktorých sa malo vyškoliť 101 zamestnancov. Ciele projektu boli 

naplnené a prijímateľ vyuţil efektívne finančné prostriedky pre účely školení zamestnancov, čo malo aj 

pozitívnu spätnú väzbu na jednotlivých úrovniach zamestnancov. Na základe uskutočneného vzdelávania 
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zamestnancov TERNO boli vyuţité výsledky vzdelávania aj po ukončení aktivít projektu. Vedúci 

zamestnanci nadobudnuté zručnosti vyuţívajú pri zvládaní obtiaţnych situácií v prostredí organizácie práce 

zamestnancov a zároveň ich aplikujú zamestnanci pri práci s klientmi. Materiály zo školení sú opätovne 

vyuţívané a spätná väzba je overovaná priamo zo strany klientov spoločnosti TERNO. Výsledky projektu 

boli prezentované aj na výročnej konferencii OP ZaSI 2007 – 2013.  

 

RO 

 

V roku 2013 spomedzi RO projektov riadne ukončil realizáciu projekt 27130230002 Príspevok na sluţbu 

starostlivosti o dieťa. Cieľom projektu bolo podporiť zosúladenie rodinného, osobného a pracovného ţivota 

pre poberateľa príspevku na starostlivosť o dieťa, zvýšením a udrţaním zamestnanosti, resp. uľahčením 

návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté deti. Projekt sa realizoval od roku 2009 do júla 

2013. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov bol  spolu 2 937. 
 

Ďalej bol ukončený projekt Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť, č. 

27130330027. Realizácia bola ukončená v roku 2011, finančne bol projekt ukončený v roku 2013, 

predĺţenie bolo spôsobené administratívou spojenou s prechodom na nový subjekt.  

Zrkadlové projekty sa implementovali bez závaţných problémov v rámci dvoch opatrení 4.1 (SVK) a 3.3 

(BSK). Od 01.01.2012 došlo k zániku prijímateľa Daňového riaditeľstva SR, práva a povinnosti prevzal 

novovzniknutý subjekt - Finančné riaditeľstvo SR. Dňa 30.11.2011 boli projekty pôvodného subjektu DR 

SR v ITMS mimoriadne ukončené a následne boli vytvorené nové projekty subjektu FR SR.  

27140130052 (SVK), nový kód ITMS 27140130195  

27130330002 (BSK), nový kód ITMS 27130330027 

Daňová správa SR sa v priebehu tohto desaťročia stala modernou organizáciou, porovnateľnou 

v rozhodujúcich parametroch s daňovými správami krajín EÚ. Vstup SR do EÚ priniesol nové skutočnosti, 

na základe ktorých bolo potrebné hľadať nové moţnosti riešení, nové prístupy, ktoré by smerovali k rozvoju 

organizácie, zvyšovali by jej produktivitu, zefektívňovali činnosť a pribliţovali ju k daňovými správam EÚ. 

Frekventantom vzdelávania boli poskytnuté nasledujúce typy školení: medzinárodné účtovné štandardy, 

transferové oceňovanie, ECDL, riadenie ľudských zdrojov, jazykové vzdelávanie. Počet školených 

zamestnancov ţiadateľa  bol 315. 

 

Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 3 od začiatku implementácie programu k 31.12.2013 je 

uvedený v tabuľke č. 3.3/4. 

 

Tabuľka č. 3.3/4: Sledovanie pokroku v  implementácii prioritnej osi 3 k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 24a, 24b podľa metodiky CKO) 

Výzva 
Počet NP 
vyzvaní   / 
DOP výziev 

Počet 
prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

*Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

Počet 
projektov 
riadne 
ukončený
ch 

Počet 
projekto
v MU 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Opatrenie 3.1 8/2 96 34 34 28 18 6 10 

opatrenie 3.2 12/4 40 19 18 16 6 2 10 

Opatrenie 3.3 20/0 26 25 23 11 2 16 9 

Opatrenie 3.4 _ 15 15 15 15 14 0 1 

Prioritná os 3 40/6 177 93 90 70 40 24 30 

* bez projektov s následníkom, bez projektov kde zazmluvnená suma je 0,00 EUR 

Finančné vyčíslenie v EUR       

Výzva 
Alokácia za 
zdroj EU + 
ŠR 

Výška 
ţiadaného 
príspevku 
(NFP) 

Výška 
schváleného 
príspevku (NFP) 

*Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) - MU 

Čerpané 
NFP RU 

čerpané 
NFP MU 

čerpané EU 
+ ŠR v 
realizácii 

Opatrenie 3.1 8 052 656 18 050 917 9 236 429 9 119 768 8 578 859,99 4 348 485 65 974 2 870 807 

opatrenie 3.2 8 031 593 11 074 292 9 213 870 8 796 304 6 576 399,81 3 793 968 0 484 252 

Opatrenie 3.3 4 021 063 4 378 948 4 179 084 3 600 526 2 274 840,34 323 274 270 967 706 660 

Opatrenie 3.4 837 721 830 096 802 722 772 722 772 722,09 681 537 0 2 280 

Prioritná os 3 20 943 033 34 334 252 23 432 105 22 289 321 18 202 822,23 9 147 265 336 941 4 063 999 

Zdroj RO, ITMS 
* bez projektov s následníkom, bez projektov so zazmluvnenou sumou 0,0 EUR     
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Legenda 

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 samosprávnom 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 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 3.3/5: Prioritná os 3 Plnenie fyzických ukazovateľov zazmluvnených projektov k 31.12.2013  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet podporených  

projektov 1* (počet, 

výstup)(bez TA) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 12 15 67 / 

31  

55/26 N/A N/A 55/26 

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 14533 N/A N/A 14533 

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 2 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 3029 N/A N/A 3029 

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 

            

Počet vytvorených 

pracovných miest 

(počet, výsledok) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 2 458 535 592 632 648 N/A N/A 648 

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 306 310 N/A N/A 310 

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 324 336 N/A N/A 336 

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 0 842 870 255 263  N/A N/A 263 

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 1045 N/A N/A 1045 

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 0 100 N/A N/A 100 

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 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 0 0 2 2 2 N/A N/A 2 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A 4 



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

121 

rok po skončení 

projektu (počet, 

výsledok) 

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 0 N/A N/A 0 

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 0 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 6,4 N/A N/A 6,4 

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 6,2 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 6,5 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  0,25 N/A N/A 0,25 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,7 N/A N/A 20,7 

Východisko 20,81
3* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,813* 

            

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  1,47 N/A N/A 1,47 

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 21,5 N/A N/A N/A 21,5 

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“, podľa   metodického pokynu CKO č. 9, aktualizácia 5 bez projektov technickej 

pomoci 
**Zdroj: štatistické zisťovanie ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty Trexima s.r.o.      

3* Hodnota ukotvená v roku 2006 

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

(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) 
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Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v tabuľke č. 3.3/5a 

Cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv uvádza tabuľka č. 3.3/6. 
 

Tabuľka č. 3.3/5a: Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty prioritnej osi 3 OP ZaSI 

k 31.12.2013 

Ukazovateľ RU k 31.12.2013 
Riadne ukončené 
projekty 2013 

Mimoriadne 
ukončené 

Spolu ukončené 
k 31.12.2013 

Počet podporených projektov (počet, výstup) 31 26* 24 50 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov (počet, výstup) 

649 
8163 344 8507 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie,  
vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít 
(počet, výstup) 

0 
1 - -  

Počet podporovaných osôb cieľovej skupiny (počet, výstup) 451 943 344 1287 

Počet vytvorených pracovných miest (počet, výsledok) 68 144 - 144  

Počet vytvorených pracovných miest-muţi (počet, výsledok) 8 49 - 49 

Počet vytvorených pracovných miest – ţeny (počet, výsledok) 60 95  - 95 

Počet úspešne umiestnených osôb (počet, výsledok) 0 20 0 / 0  20 

Počet vyškolených ţiadateľov (počet, výsledok)  287 779 0 779 

Počet osôb, ktoré si udrţali pracovné miesto (počet, výsledok) 0 100 0 100 

Počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 
rok po skončení projektu (počet, výsledok) 

0 
1 0 1 

Počet získaných certifikátov (počet, výsledok) 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) 

0 

- - -  

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy 
*bez projektov technickej pomoci       

 

Tabuľka č. 3.3/6: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni PO k 31.12.2013  (prioritná os 3) (Tabuľka č. 27 podľa metodiky CKO) 

Názov ukazovateľa 
Typ 
ukazovat
eľa 

Merná 
jednotk
a 

Cieľ 
stanovený 
2012 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 
základe 
uzatvorených 
zmlúv k 31.12. 
2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k  
31. 12. 2013 

 Cieľová 
hodnota 
ukazova
teľa 

Komentár: 
Súčasné 
naplnenie 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov (počet, výstup) 

výstup počet 10 004 11770 14 533 27 040 53,75% 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie,  vytvorených za účelom 

rozvoja marginalizovaných komunít 

(počet, výstup) 

výstup počet 2 2 2 5 40,00% 

Počet podporovaných osôb cieľovej 

skupiny (počet, výstup) 

výstup počet 3 264 3827 
 

3 029 9 400 32,22% 

Počet vytvorených pracovných miest 

(počet, výsledok) 

výsledok počet 357 467 648 2 620 24,73% 

Počet vytvorených pracovných miest-muţi 

(počet, výsledok) 

výsledok počet  219 310 1 362 22,76% 

Počet vytvorených pracovných miest – 

ţeny (počet, výsledok) 

výsledok počet  246 336 1 258 26,71% 

Počet úspešne umiestnených osôb (počet, 

výsledok) 

výsledok počet 534 751 263 5 200 5,06% 

Počet vyškolených ţiadateľov (počet, 

výsledok)  

výsledok počet  -       1050 1 045 1 000 104,50% 

Počet osôb, ktoré si udrţali pracovné 

miesto (počet, výsledok) 

výsledok počet 932 95 100 300 33,33% 

Počet lokálnych partnerstiev sociálnej 

inklúzie fungujúcich 1 rok po skončení 

projektu (počet, výsledok) 

výsledok počet 2 2 2 4 50,00% 

Počet získaných certifikátov (počet, 

výsledok) 

výsledok počet  -       0 0 3 0,00% 

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) 

výsledok počet 60 65 
 

0 100 0,00% 

Zdroj: RO, ITMS, monitorovacie správy       
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V rámci Bratislavského samosprávneho kraja bolo zapojených do projektov ESF viac ako 14 tisíc osôb 

cieľových skupín. V súčasnosti nameraná hodnota predstavuje 53,75% naplnenie cieľových hodnôt na 

úrovni prioritnej osi.  

 

Vo viacerých prípadoch nízke hodnoty ukazovateľov dosiahnuté v projektoch prioritnej osi 3 sú čiastočne 

spôsobené nízkym podielom ukončených projektov (pribliţne 1/3). Vo všeobecnosti sú ale nízke aj cieľové 

hodnoty zo zazmluvnených projektov, čo do istej miery ovplyvňujú vyššie ceny v rámci kraja, zrejme 

nezohľadnené pri návrhu cieľových hodnôt, vzhľadom na vyššie percento finančnej zazmluvnenosti.  

Pri neukončených NP sa dá očakávať dosiahnutie vyšších výsledkov neţ sú plánované, čo je pri tomto type 

projektov všeobecný trend. 

FSR v prípade projektov zameraných na vzdelávanie (ukazovateľ „počet podporovaných osôb cieľovej 

skupiny“) indikoval potrebu zvýšenia počtu remeselných kurzov. 

 

Do roku 2013 bolo podporené vytvorenie 2 lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie v Bratislavskom 

samosprávnom kraji, hodnota zostáva nezmenená.  

 

V tomto kraji bolo v projektoch OP ZaSI do konca roku 2013 vzdelávaných 3 tisíc osôb cieľových skupín, 

čo je viac ako 52%-ný medziročný nárast. V súčasnosti je cieľ na úrovni prioritnej osi merateľného 

ukazovateľa „počet podporovaných osôb cieľovej skupiny“ naplnený na 32%. Súčasne Riadiaci orgán 

v snahe zreálniť cieľovú hodnotu ukazovateľa v rámci Návrhu revízie OP ZaSI zo septembra 2011 upravil 

cieľovú hodnotu na 9100 v nadväznosti na dovtedy preukázanú „výkonnosť“ prioritnej osi a to s cieľom 

zreálniť cieľovú hodnotu. Európska komisia listom č. ARES  1031777 z 29.9.2011 nesúhlasila s úpravou 

cieľových hodnôt 

 

Oproti minulému roku vzrástol počet novovytvorených pracovných miest v Bratislavskom samosprávnom 

kraji vplyvom projektov OP ZaSI len nepatrne o 16 miest, čo je nárast o 2,5%. Od začiatku programového 

obdobia bolo vytvorených 648 pracovných miest a do budúcna nie je moţné počítať s významnejším 

pokrokom vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 3 OP ZaSI. Uvedený 

ukazovateľ je splnený na 24%. Riadiaci orgán v snahe zreálniť cieľovú hodnotu ukazovateľa v rámci 

Návrhu revízie OP ZaSI zo septembra 2011 upravil cieľovú hodnotu na 375 v nadväznosti na dovtedy 

preukázanú „výkonnosť“ prioritnej osi. Európska komisia s úpravou cieľových hodnôt nesúhlasila.  

 

V ukazovateli počet úspešne umiestnených osôb v rámci Bratislavského samosprávneho kraja došlo 

medziročne tieţ k nízkemu nárastu o 8 umiestnených osôb, teda o 3%. V súčasnosti je plnenie merateľného 

ukazovateľa vo vzťahu k cieľu prioritnej osi na úrovni 5%. Tento ukazovateľ je naviazaný na počet 

vytvorených pracovných miest. Pokým, čo v prioritnej osi 1 je vnútorný pomer cieľových hodnôt medzi 

vytvorenými pracovnými miestami a úspešne umiestnenými osobami na úrovni 75% v tejto prioritnej osi je 

nastavený na úrovni 50%. Keďţe vnútorná väzba vytvorené pracovné miesto a úspešne umiestnená osoba je 

v Cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť niţší odráţa sa to aj na nízkej hodnote 

dosiahnutého ukazovateľa. Riadiaci orgán v snahe zreálniť cieľovú hodnotu ukazovateľa v rámci Návrhu 

revízie OP ZaSI zo septembra 2011 upravil cieľovú hodnotu na 680 v nadväznosti na dovtedy preukázanú 

„výkonnosť“ prioritnej osi a to s cieľom zreálniť cieľovú hodnotu. Európska komisia listom č. ARES  

1031777 z 29.9.2011 nesúhlasila s úpravou cieľových hodnôt na základe argumentu výkonnosti. 

 

Dopadový ukazovateľ „počet osôb, ktoré si udrţali pracovné miesto“ po prvý raz vykázal výsledok. Jeho 

hodnota je 100 osôb, čo je 33% plnenie plánovanej hodnoty OP ZaSI pre túto prioritnú os.  

 

Projekty zamerané na podporu sociálnej inklúzie aj za rok 2013 nezmenene vykazujú dve lokálne 

partnerstvá sociálnej inklúzie fungujúce 1 rok po skončení projektu.  

 

V oblasti získania certifikátov kvality projektov zameraných na budovanie kapacít v Bratislavskom 

samosprávnom kraji, nebol zaznamenaný medziročný pokrok.  

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 zostáva ku 

koncu roka 2013 nulový. V cieľoch stanovených prijímateľmi v projektoch zazmluvnených k 31.12. 2013 
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uvedený ukazovateľ nefiguruje Príslušný projekt bol opakovane prepracovaný, v súčasnosti je 

v schvaľovaní IDMV. 

 

 

3.3.1.2. Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 3 

 

Čerpanie prostriedkov v prioritnej osi 3 k 31.12.2013 je uvedené v tabuľke č. 3.3/7. 
 

Tabuľka č. 3.3/7: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2013 (Tabuľka č. 28 podľa metodiky CKO) 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               
za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Prioritná os 3 17 801 578,00 822 375,18 4,62% 11 217 508,47 63,01% 

Opatrenie 3.1 6 844 758,00 363 227,44 5,31% 5 922 225,90 86,52% 

Opatrenie 3.2 6 826 854,00 301 685,26 4,42% 3 615 944,51 52,97% 

Opatrenie 3.3 3 417 903,00 157 462,48 4,61% 1 038 860,01 30,39% 

Opatrenie 3.4 712 063,00 0,00 0,00% 640 478,06 89,95% 

Zdroj: CO 

 

V rámci prioritnej osi 3 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 0,82 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

4,62 % z  alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 63,01 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.   
Čerpanie finančných prostriedkov pre prioritnú os 3 je možné považovať 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 31.12.2013 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 122,3  tis. eur čo tvorí 4,9  % z limitu na prioritnú os 

č. 3. 

 

Z projektov realizovaných v rámci prioritnej osi 3 vyuţil k 31.12.2013 kríţové financovanie jeden projekt 

SIA z výzvy DOP-SIA-2008/3.1.5/01, jeden projekt FSR z výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/3.2/08 a tri 

národné projekty: 27130330004 - Moderný a flexibilný úrad NKÚ – BSK, 27130330007 - Zvyšovanie 

profesijných, manaţérskych vedomostí CR – BA a jeho následník 27130330024 - Zvyšovanie profesijných, 

manaţérskych vedomostí CR - BA_01.  

Prehľad čerpania kríţového financovania k 31.12.2013 uvádza tabuľka č. 2.6/2. 

 

 

3.3.1.3. Špecifiká pre projekty ESF 

 

Tabuľka č. 3.3/8: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 3 (Tabuľka č. 29 podľa metodiky CKO) 
Ukazovateľ Kalendárny rok: 2013 

   
  Prichádzajúci účastníci 

projektu  
Odchádzajúci účastníci 
projektu  

Účastníci pokračujúci z 
predošlého roku  

  Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 1 237 1 043 785 457 603 351 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu 
práce 

            

Zamestnaní 954 868 278 126 277 131 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 44 41 2 2 1 1 

Nezamestnaní 91 65 365 255 310 213 

z toho dlhodobo nezamestnaní 54 38 150 100 96 62 

Neaktívne osoby 192 110 142 76 18 9 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 152 95 100 59 2 2 

Rozdelenie účastníkov podľa veku             

Mládeţ (15-24 rokov) 102 59 146 86 80 47 

Staršie osoby (55-64 rokov) 35 14 95 55 84 52 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v 
súlade s vnútroštátnymi predpismi 

            

Migranti 0 0 0 0 0 0 

Menšiny 0 0 0 0 0 0 

Zdravotne postihnutí 9 4 71 25 61 23 

Iné znevýhodnené osoby 68 47 289 192 213 142 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania             
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Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2) 157 93 269 169 128 84 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 523 465 272 157 205 118 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 118 112 82 52 90 60 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 439 373 162 79 170 86 

Zdroj: RO, SORO, monitorovacie správy, ITMS 

 

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. 

Zastúpenie ţien za rok 2013 v skupine prichádzajúcich je 84,32 %, čo je údaj o viac neţ 20% vyšší neţ 

v roku 2012. 

 

Na projektoch prioritnej osi 3 sa podieľali predovšetkým zamestnané osoby (77,12%), teda je tu prevaha 

vzdelávacích projektov. Výrazne narástlo percento neaktívnych osôb zapojených do projektu (15,52%). 

V porovnaní s ostatnými prioritnými osami je tu druhé najvyššie zastúpenie univerzitne vzdelaných osôb 

(35,49%) a osôb s vyšším stredným vzdelaním (42,20%).  

 

Sumár: 

Spomedzi 177 predloţených ŢoNFP bolo v rámci prioritnej osi 3 schválených 93, čo predstavuje 52,54%, 

čo je najvyššie percento schválených projektov v rámci osí OP ZaSI. Zo schválených bolo 70 projektov 

(75,27%) zazmluvnených (po odpočítaní mimoriadne ukončených projektov). 

K 31.12.2013 bolo 40 (57,14%) zo zazmluvnených projektov riadne ukončených (RU), s čerpaním NFP za 

RU v sume  9 147 265 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 bola zabezpečovaná 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 

 

V priebehu roka 2013 bolo v rámci prioritnej osi 4 spustené jedno vyzvanie na NP. V tejto prioritnej osi 

nebola v uvedenom roku spustená výzva na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov. 
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Tabuľka č. 3.4/1: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 4 od 01.01.2013 do 

31.12.2013 (Tabuľka č. 23 podľa metodiky CKO) 

Opatrenie 
Typ 
výzvy 

Označeníe výzvy Názov výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
ŢoNFP 

Alokácia  na 
výzvu (NFP) v 
EUR 

4,1 NP OP ZaSI NP 2013/4.1/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR 18.12.2013 28.2.2014 239 955,23 

Prioritná os 4   
 

      239 955,23 

Zdroj: RO, SORO 

 

Tabuľka č. 3.4/2: Sledovanie pokroku v implementácii výziev/vyzvaní vyhlásených od 01.01.2013 – 

31.12.2013 

Výzva 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

 
Počet 
projektov v 
realizácii 

OP ZaSI NP 2013/4.1/01 18.12.2013 28.02.2014 * -  -  - - - 

Prioritná os 4    -  -  -  -  - 

Finančné vyčíslenie v EUR    

Výzva 
Alokácia za zdroj       
EU + ŠR 

Výška ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška čerpaného 
NFP 

OP ZaSI NP 2013/4.1/01 239 955,23 239 955,23 0     

Prioritná os 4  239 955,23 239 955,23 0,00 0,00 0,00 

Zdroj:, RO, SORO, ITMS 

*ŢoNFP vyzvania OP ZaSI NP 2013/4.1/01 „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR„ bola k 31.12.2013 v stave 

„Importovaná“, teda do prehľadu  nebola ešte započítaná, ani výzva samotná sa v Prílohe 2 tejto správy preto nenachádza (výstup 

z OLAP kocky uvádza len tie výzvy, na ktoré je v systéme predloţená ŢoNFP vo vyššom štádiu neţ „Importovaná“). 

 

V rámci vyhláseného písomného vyzvania na národný projekt v celkovej sume 239 955,23 nebol 

zazmluvnený národný projekt. Príprava zazmluvnenia a zazmluvnenie prebehne v roku 2014. Zároveň 

v rámci prioritnej osi neboli v roku 2013 spracovávané ďalšie vyzvania na NP. 

 

Naplánované dva pilotné projekty na „Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality na FSR“ 

a „Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality na SIA“ stratili opodstatnenosť vzhľadom na 

reorganizáciu pripravovanú na rok 2014, ktorou sa majú zlúčiť obidva sprostredkovateľské orgány do 

jedného útvaru.  
 

Tabuľka č. 3.4/3: Vyzvania na NP spracovávané v období od 01.01 do 31.12. roku 2013 

Kód 
Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
ukončenia 

Alokovaný 
finančný 
objem 

Kód projektu 
ak bolo 
zazmluvnené 

Dátum 
zazmluvne
nia 

Zazmluvnený 
NFP 

Zazmluvnený 
NFP 2013 

zazmluvnený 
NFP z výziev 
2013 

  

OP ZaSI NP 2013/4.1/01 18.12.2013 28.02.2014 239 955,23 27140130621 11.02.2014 239 955,23     18 
Prioritná os 4     239 955,23     239 955,23 0,00 0,00   

Zdroj: RO, ITMS 

 

Legenda k tabuľke č. 3.4/3 
Kód Názov Prijímateľ   
OP ZaSI NP 2013/4.1/01 Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR    18 

 

Príklady dobrej praxe  

 

SIA 

 

Počas roku 2013 bola v rámci prioritnej osi 4 ukončená realizácia projektu IMTS kód 27140130078 OZ 

Stimulus  (výzva DOP-SIA-2009/4.1.3/01), ktorý je podrobnejšie uvedený v prílohe č.9 ako príklad dobrej 

praxe. 

Projekt bol zameraný na podporu rozvoja, skvalitnenie činnosti a jej trvalej udrţateľnosti v OZ Stimulus. 

Počas realizácie projektu došlo k prehodnoteniu a zefektívneniu činnosti, zvýšila sa úroveň systematického 

a strategického prístupu, došlo k zlepšeniu previazanosti aktivít občianskeho zdruţenia na regionálne 

potreby. Na realizáciu projektu bolo zo strany prijímateľa čerpaných 85 948,90 EUR finančných 

prostriedkov z EU a ŠR. Projekt sa realizoval 24 mesiacov a pozostával z tvorby podpornej analýzy a 
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uskutočnenia školení v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, poskytovania sluţieb, z poradenskej  práce 

s klientmi, IKT, marketingu a publicity a i. Počet vyškolených osôb bol 26 a výsledky projektu boli vyuţité 

na úrovni samosprávy a ďalšej činnosti občianskeho zdruţenia. Po ukončení projektu sú naďalej vyuţívané 

strategické dokumenty, pomocou ktorých dochádza k reálnemu ovplyvňovaniu vývoja a činnosti 

občianskeho zdruţenia. Vedomosti a zručností získané prostredníctvom vzdelávacích kurzov sú trvale 

vyuţívané v činnosti občianskeho zdruţenia. Nové sluţby a podpora IKT pre poskytované sluţby sa po 

skončení projektu stali súčasťou činnosti OZ Stimulus. 

 

RO 

 

V roku 2013 spomedzi RO projektov riadne ukončil realizáciu projekt 27140130195 „Kvalifikovaný 

zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť“. Projekt sa realizoval od júna 2009 do júla 2013. 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov bol  spolu 3184. 

Aj keď realizácia bola ukončená v roku 2011, finančne bol projekt ukončený aţ v roku 2013, predlţenie 

bolo spôsobené administratívou spojenou s prechodom práv a povinností na nový subjekt.  

Zrkadlové projekty sa implementovali bez závaţných problémov v rámci dvoch opatrení 4.1 (SVK) a 3.3 

(BSK). Od 01.01.2012 došlo k zániku prijímateľa Daňového riaditeľstva SR, práva a povinnosti prevzal 

novovzniknutý subjekt - Finančné riaditeľstvo SR. Dňa 30.11.2012 boli projekty pôvodného subjektu DR 

SR v ITMS mimoriadne ukončené a následne boli vytvorené nové projekty subjektu FR SR.  

27140130052 (SVK), nový kód ITMS 27140130195  

27130330002 (BSK), nový kód ITMS 27130330027 

Daňová správa SR sa v priebehu tohto desaťročia stala modernou organizáciou, porovnateľnou 

v rozhodujúcich parametroch s daňovými správami krajín EÚ. Vstup SR do EÚ priniesol nové skutočnosti, 

na základe ktorých bolo potrebné hľadať nové moţnosti riešení, nové prístupy, ktoré by smerovali k rozvoju 

organizácie, zvyšovali by jej produktivitu, zefektívňovali činnosť a pribliţovali ju k daňovými správam EÚ. 

Frekventantom vzdelávania boli poskytnuté nasledujúce typy školení: 

Aktivita č. 1 Medzinárodné účtovné štandardy 

Aktivita č. 2 Transferové oceňovanie 

Aktivita č. 3 ECDL 

Aktivita č. 4 Riadenie ľudských zdrojov 

Aktivita č. 5 Jazykové vzdelávanie 

Ďalšie podrobnosti uvádza príloha č. 9 „Príklady dobrej praxe“ a príloha č. 8 „Stav implementácie 

národných projektov OP ZaSI k 31.12.2013“. 
 

Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 4 od začiatku implementácie programu k 31.12.2013 je 

uvedený v tabuľke č. 3.4/1. 

 

Tabuľka č. 3.4/4: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 4 k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 24a, 24b podľa metodiky CKO) 

Výzva 
Počet NP 
vyzvaní   / 
DOP výziev 

Počet 
prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

*Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

Počet 
projektov 
riadne 
ukončených 

Počet 
projektov 
MU 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Opatrenie 4.1 23/3 616 192 190 153 73 40 80 

Opatrenie 4.2 1/0 2 0 0 0 0 0 0 

Prioritná os 4 24/3 618 192 190 153 73 40 80 

* bez projektov s následníkom, bez projektov kde zazmluvnená suma je 0,00 EUR 

Finančné vyčíslenie v EUR       

Výzva 
Alokácia za 
zdroj EU + 
ŠR 

Výška 
ţiadaného 
príspevku 
(NFP) 

Výška 
schváleného 
príspevku 
(NFP) 

*Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
(NFP) - MU 

Čerpané 
NFP RU 

čerpané 
NFP MU 

čerpané EU 
+ ŠR v 
realizácii 

Opatrenie 4.1 66 842 518 163 965 211 83 427 674 75 442 914 55 603 421,87 13 806 811 4 541 068 17 081 766 

Opatrenie 4.2 772 541 3 150 016 0 0 0 0 0 0 

Prioritná os 4 67 615 059 167 115 227 83 427 674 75 442 914 55 603 421,87 13 806 811 4 541 068 17 081 766 

* bez projektov s následníkom, bez projektov so zazmluvnenou sumou 0,0 EUR     

Zdroj RO, ITMS 
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Legenda 

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 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 3.4/5: Prioritná os 4: Plnenie fyzických ukazovateľov zazmluvnených projektov k 31.12.2013  

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 

153/73 N/A N/A 153/73 

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 33577 N/A N/A 37577 

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 190s 

MU/ 

153 

N/A N/A 190s 

MU/ 

153 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 N/A N/A 220 

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 27sMU 

/ 14 

N/A N/A 27sMU / 

14 

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  - MVO 

(počet, výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 48 49 158 161 161 163sM

U / 139 

N/A N/A 163sMU 

/ 139 

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 33048 N/A N/A 33048 

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 17002 N/A N/A 17002 

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 16046 N/A N/A 16046 

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 0 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 0 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“ 
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**Spoločnosť INEKO nerealizovala hodnotenie roku 2009, hodnotenie 2007 a 2008 malo klesajúcu tendenciu    

[1] Platí aj pre BSK, keďţe rating sa robí pre celé SR 

***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 

sMU = vrátane mimoriadne ukončených / bez MU 

 

Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty sú uvedené v tabuľke č. 3.4/5a. 

Cieľové hodnoty ukazovateľov podľa uzatvorených zmlúv uvádza tabuľka č. 3.4/6. 

 

Tabuľka č. 3.4/5a: Hodnoty nameraných ukazovateľov za ukončené projekty prioritnej osi 3 OP ZaSI 

k 31.12.2013 

Ukazovateľ RU 2012 
Riadne ukončené 
projekty 2013 

Mimoriadne 
ukončené 

Spolu ukončených 
2013 

Počet podporených  projektov (počet, výstup) 48 73 40 113 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov (počet, výstup) 

10727 
11916 4036 15952 

Počet vyškolených ţiadateľov  (počet, výstup) 10538 11916 4036 15952 

Počet vyškolených ţiadateľov – verejná správa (počet, 
výstup) 

4176 276 3302 3578 

Počet vyškolených ţiadateľov – MVO (počet, výstup) 6362 11622 734 12356 

Počet získaných certifikátov (počet, výsledok) 0 - -  

Zdroj: RO, ITMS   

 

Tabuľka č. 3.4/6: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni PO k 31.12.2013  (prioritná os 4) (Tabuľka č. 27 podľa metodiky CKO) 

Názov ukazovateľa 
Typ 
ukazovat
eľa 

Merná 
jednotk
a 

Cieľ 
stanovený 
2012 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 
základe 
uzatvorených 
zmlúv k 31.12. 
2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k  
31. 12. 2013 

 Cieľová 
hodnota 
ukazova
teľa 

Komentár: 
Súčasné 
naplnenie 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených 

projektov (počet, výstup) 

výstup počet 37 838 34204 33 577 48 730 68,90% 

Počet vyškolených ţiadateľov  (počet, 

výstup) 

výsledok počet 19 960 30019 33 048 17 200 192,14% 

Počet vyškolených ţiadateľov – verejná 

správa (počet, výstup) 

výsledok počet 6 862 13789 17 002 12 700 133,87% 

Počet vyškolených ţiadateľov – MVO 

(počet, výstup) 

výsledok počet 13 098 16230 16 046 4 500 356,58% 

Počet získaných certifikátov (počet, 

výsledok) 

výsledok počet  -       0 0 12 0,00% 

Zdroj: RO, ITMS       

 

Do projektov zameraných na budovanie kapacít a na zlepšenie kvality verejnej správy bolo doposiaľ spolu 

zapojených 33,5 tisíc osôb cieľových skupín, čo predstavuje pribliţne 10,5%-ný medziročný rozdiel. 

Aktuálne je plán tohto ukazovateľa splnený na 68,90%.  

 

Z OP ZaSI bolo do konca roku 2013 podporených 153 projektov po odrátaní mimoriadne ukončených 

projektov (190 bez odrátania MU), čo predstavuje o 3 niţšiu hodnotu, ako v minulom roku. Z tohto počtu 

bolo 14 projektov organizácií vo verejnej správe a 139 od mimovládnych organizácií.  

 

Do konca roku 2013 bolo spolu vyškolených 33048 osôb cieľovej skupiny. RO pre OP ZaSI monitoruje 

v projektoch počet vyškolených osôb cieľových skupín, a nie počty ţiadateľov. Uvedený ukazovateľ 

dosiahol 100% svojho záväzku uţ v predošlom roku. V súčasnosti má 192%-né naplnenie. 

 

V projektoch verejnej správy bolo vyškolených 17 002 osôb (133,87% záväzku) a v projektoch mimo 

verejnej správy to bolo 16 046 vyškolených osôb (356% záväzku). 

 

Niţšia naplnenosť ukazovateľa Počet podporených organizácií – verejná správa (35%) je dôsledkom 

procesu mimoriadneho ukončenia projektov. 
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Ukazovateľ Počet získaných certifikátov (počet, výsledok) a Miera úspešnosti získaných certifikátov závisí 

od spustenia projektov opatrenia 4.2. 

 

3.4.1.2.  Finančná implementácia prioritnej osi 4 

 

Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2013 je uvedené v tabuľke č. 3.4/7. 
 

Tabuľka č. 3.4/7: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2013 (Tabuľka č. 28 podľa metodiky CKO) 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Záväzok                   
2007-2013               
za EÚ zdroje 
v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne  
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Celkom % zo záväzku 
2007-2013 

Prioritná os 4 57 472 800,00 2 226 461,16 3,87% 28 610 844,73 49,78% 

Opatrenie 4.1 56 816 140,00 2 226 461,16 3,92% 28 610 844,73 50,36% 

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

Zdroj: CO 

 

V rámci prioritnej osi 4 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 2,23 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

3,87 % z alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 49,78 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

Čerpanie finančných prostriedkov v prioritnej osi č.4 je potrebné vzhľadom na pokročilosť programového 

obdobia podporiť.  

 

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 31.12.2013 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 k 31.12.2013 kríţové financovanie (čerpanie na 

úrovni EK) dvanásti prijímatelia SIA v rámci výziev DOP-SIA-2008/4.1.3/01, DOP-SIA-2009/4.1.3/01 

a DOP-SIA-2010/4.1.3/01. Pri všetkých uvedených projektoch bol dodrţaný limit kríţového financovania. 

Okrem toho čerpali kríţové financovanie tri národné projekty 27140130055 - Moderný a flexibilný úrad 

NKÚ – SR, 27140130058 - Zvyšovanie profesijných, manaţérskych vedomostí CR a jeho následník 

27140130192 - Zvyšovanie profesijných, manaţérskych vedomostí CR _01. 

Prehľad čerpania kríţového financovania za rok 2013 uvádza tabuľka č. 2.6/2. 

 

3.4.1.3.  Špecifiká pre programy ESF 

 

Tabuľka č. 3.4/8: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 4 (Tabuľka č. 29 podľa metodiky CKO) 
Ukazovateľ Kalendárny rok: 2013 

   
  Prichádzajúci účastníci 

projektu  
Odchádzajúci účastníci 
projektu  

Účastníci pokračujúci z 
predošlého roku  

  Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 664 437 1105 734 937 510 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu 
práce 

            

Zamestnaní 661 436 1103 734 933 508 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 0 0 2 2 2 2 

Nezamestnaní 0 0 2 0 2 0 

z toho dlhodobo nezamestnaní 0 0 2 0 2 0 

Neaktívne osoby 3 1 0 0 0 0 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 0 0 0 0 0 0 

Rozdelenie účastníkov podľa veku             

Mládeţ (15-24 rokov) 4 2 11 8 6 5 

Staršie osoby (55-64 rokov) 89 50 185 106 166 79 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v 
súlade s vnútroštátnymi predpismi 

            

Migranti 0 0 0 0 0 0 

Menšiny 0 0 0 0 0 0 

Zdravotne postihnutí 0 0 1 1 1 1 

Iné znevýhodnené osoby 0 0 0 0 0 0 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého 
vzdelania 

            

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2) 0 0 11 8 1 1 
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Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 82 72 158 138 122 90 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 34 30 88 54 48 21 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 548 335 848 534 766 431 

Zdroj: RO, SORO, monitorovacie správy,  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 99,55% podiel účastníkov z kategórie zamestnaných 

v skupine prichádzajúcich, pričom zastúpenie ţien je 65,81%. 

 

Vzdelanostná úroveň účastníkov projektov má najväčší podiel účastníkov s univerzitným vzdelaním 

(82,53%), čo súvisí so zameraním tejto prioritnej osi. 

 

Sumár: 

Spomedzi 618 predloţených ŢoNFP bolo v rámci prioritnej osi 4 schválených 192, čo predstavuje 31,07%.  

Zo schválených bolo 153 projektov (79,69%) zazmluvnených (po odpočítaní mimoriadne ukončených 

projektov). 

K 31.12.2013 bolo 73 (47,71%) zo zazmluvnených projektov riadne ukončených (RU), s čerpaním NFP za 

RU v sume  13 806 811 EUR.  

 

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“. 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. 

 

V rámci tejto správy 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*(výsledok)“, ktorý koordinátorom nie je sledovaný. V predchádzajúcom období 

koordinátor sledoval ukazovateľ ako dopadový, ale v zmysle SKI HP IS, verzia 6.4 uţ uvedený dopadový 

ukazovateľ nie je sledovaný, nakoľko cieľové a merané hodnoty od začiatku programového obdobia boli 

nulové (RO vo výzvach ţiadateľovi o NFP neumoţnil pouţitie tohto ukazovateľa ako dopadového). 

 

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 prehlásenie ţiadateľa o relevancii k horizontálnej priorite z dôvodu, ţe veľa ţiadateľov uviedlo túto 

prináleţitosť, ale projekty nevykazujú príslušné ukazovatele a naopak, o projektoch vykazujúcich 

ukazovatele ţiadatelia prehlásili, ţe k horizontálnej priorite prispievajú.  
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Dňa 22.10.2013 Odbor programovania a implementácie programov MPSVR SR zorganizoval stretnutie 

k problematike Spolupráca výkonných útvarov OP ZaSI s koordinátormi HP a Princípy Systému 

koordinácie a implementácie HP a spôsob ich vyhodnocovania. Stretnutie sa uskutočnilo na základe 

informácií z podkladov pre VS OP ZaSI 2012 a na základe poţiadavky EK zabezpečiť pre radových 

zamestnancov eurofondov vzdelávanie k uplatňovaným stratégiám a cieľom. 

Zástupcovia HP RP a HP TUR a HP IS stručne referovali o najsledovanejších ukazovateľoch, o princípoch 

danej HP a o vzťahu medzi relevanciou projektu k HP vykázanou v ŢoNFP a vykazovanými ukazovateľmi 

horizontálnej priority. 

V diskusii prítomní potvrdili existenciu medzery medzi štatistickým sledovaním HP a jej uplatňovaním 

v praxi, z dôvodu ukončovania programového obdobia ale vzájomná prepojenosť bude riešená 

komplexnejšie v nasledujúcom programovom období. 

Medzi závermi stretnutia boli nasledujúce poţiadavky: 

Pre programové obdobie 2007 – 2013 

SORO/RO bude vopred informovať zástupcu HP RP o konaní informačných dní k výzvam zameraným na 

RP, zástupca HP RP sa podľa moţnosti informačných dní zúčastní; 

Pre programové obdobie 2014 – 2020 

Ako výkonné útvary, tak aj útvary HP budú presadzovať do riadiacich systémov zavedenie pravidelných 

plošných preškoľovaní pracovníkov priameho kontaktu s prijímateľmi o cieľoch HP a o ich uplatňovaní 

v praxi, pri spúšťaní výziev, vyzvaní a v rámci jednotlivých projektov, na ktorých zároveň pracovníci HP 

dostanú spätnú väzbu o problémoch a výsledkoch z praxe. 

Z dôvodu zistenia viacerých nedostatkov pri vkladaní merateľných ukazovateľov za HP do elektronického 

systému ITMS RO uvaţuje o zavedení interných inštruktáţnych stretnutí pre manaţérov RO/SORO, 

zameraných na kontrolu úplnosti, logickej a časovej previazanosti a správnosti predkladaných merateľných 

ukazovateľov. 

 

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.  

 

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 s 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 

21.01.2013 

rozhodovanie per-

rollam č. 7/2013 

aktualizácia prílohy č.2 Systému koordinácie 

implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, verzia 

6.3 

príloha č. 2 Systému koordinácie 

implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, 

verzia 6.3 bola schválená. 

15.10.2013 

rozhodovanie per-

rollam č. 8/2013 

aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP 

IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.4  

Systém koordinácie implementácie HP IS na 

roky 2007 – 2013, verzia 6.4 bol schválený. 

 

Monitorovanie 

 

Koordinátori jednotlivých OP prostredníctvom ITMS monitorovali zazmluvnené projekty OP relevantné k 

HP IS.  

 

Koordinátor: 

 sa zúčastňoval zasadnutí monitorovacích výborov a zaujímal stanoviská z pozície člena výboru; 
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 pripomienkoval a odsúhlasoval pripravované a následne aj zverejnené písomné vyzvania a výzvy OP 

ZaSI (príručky pre ţiadateľov, príručky pre hodnotiteľov, inštrukcie k aplikácii hodnotiacich kritérií, 

relevantné ukazovatele HP IS), revízie OP, PM 

 sa zúčastňoval rôznych zasadnutí a rozporových konaní, na ktorých sa riešila problematika  informačnej 

spoločnosti; 

 zúčastnil sa stretnutia MPSVR SR so zástupcami HP dňa 22.10.2013.  

 

Dňa 1.2.2013 vstúpila do platnosti verzia 6.3 Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority 

Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013 (ďalej len „SKI HP IS“),  ktorý vypracoval Odbor 

prierezových priorít (ďalej len „OPP“) Sekcie zahraničnej spolupráce Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), 

ako koordinátor zodpovedný za riadenie a implementáciu HP IS v spolupráci s RO jednotlivých OP a CKO. 

Vo všeobecnosti boli aktualizované cieľové hodnoty ukazovateľov, doplnenie alebo vypustenie niektorých 

ukazovateľov. Úpravy boli schvaľované procedúrou per rollam. 

 

Dňa 1.11.2013 vstúpila do platnosti verzia 6.4 vyššie uvedených dokumentov.  

1. Pri aktualizácii hlavného dokumentu SKI HP IS išlo o formálne úpravy súvisiace s organizačnými 

zmenami OPP, s legislatívou a s potrebami koordinátora. 

2. Aktualizácia prílohy č.2 súvisela v prípade OP ZaSI s návrhom koordinátora HP IS na zvýšenie 

cieľových hodnôt ukazovateľov. Cieľové hodnoty boli upravené v zmysle reálnosti ich dosiahnutia. 

3. Aktualizácia prílohy č.4 súvisela s aktualizáciou metodického pokynu CKO č.9 (5. aktualizácia).  

 

Hodnotenie 

 

Koordinátor HP IS ako prijímateľ NFP naďalej realizoval v 1. polroku 2013 projekty týkajúce sa 

hodnotenia zabezpečovaného externe: Strategické hodnotenie HP IS 2011. Výsledky hodnotenia boli 

publikované v hodnotiacich správach, zverejnených na webovom sídle koordinátora 

(http://www.hpisahptur.gov.sk/).  

Koordinátor v súlade s Plánom hodnotení HP IS na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0 

pripravoval v II. polroku 2013 ďalší návrh ŢoNFP pre externé hodnotenia pod pracovným názvom: 

Strategické hodnotenie HP IS 2013, ktoré  bude realizované v roku 2014. 

 

Publicita a informovanosť 

 

Zástupca koordinátora je členom Pracovnej skupiny pre publicitu  a zúčastňoval sa jej zasadnutí.  

Informovanie a publicita bola zo strany koordinátora HP zabezpečovaná aj aktualizáciou a zverejňovaním 

riadiacich dokumentov na webovom sídle  http://www.hpisahptur.gov.sk/ a poskytovaním telefonických 

a písomných informácií o implementácii HP IS pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC 

a prijímateľov NFP.  

 

Spôsob uplatňovania HP IS 

 

Fond sociálneho rozvoja (FSR) spolupracuje s koordinátorom HP IS pri príprave výzvy na predkladanie 

ţiadostí o NFP. Kaţdá výzva je predkladaná koordinátorovi na overenie súladu so systémom koordinácie 

implementácie HP IS. Za rok 2013 vzhľadom na charakter plánovaných aktivít vo výzve OP ZaSI – FSR – 

2013/2.1/01 sa nepredpokladá napĺňanie cieľov HP IS (v rámci tejto výzvy nebolo účelné podporovať 

aktivity, smerujúce k napĺňaniu HP IS).  

 

Sociálna implementačná agentúra postupuje pri implementácii HP IS podľa aktuálneho znenia 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. SIA 

spolupracuje s koordinátorom HP IS pri príprave návrhu znenia výziev na predkladanie ţiadostí o NFP. 

Kaţdá výzva je predkladaná koordinátorovi na overenie súladu so SKI HP IS. V prípade relevancie k HP 

majú ţiadatelia moţnosť zvoliť  si aj merateľné ukazovatele výsledku  a dopadu, a preto prínos, resp. 

hodnotenie prínosu projektov k napĺňaniu cieľov HP sa odráţa v napĺňaní či nenapĺňaní plánovaných 

hodnôt merateľných ukazovateľov.  

 

http://www.hpisahptur.gov.sk/
http://www.hpisahptur.gov.sk/
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RO OP ZaSI postupuje vyzvania pre jednotlivé NP koordinátorovi HP IS na posúdenie vhodnosti, 

správnosti vyzvania a kompletnosti navrhnutých ukazovateľov v rámci procesu prípravy vyzvania.  

 

Tabuľka č. 4.1/2: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP IS  podľa prioritných osí  

Prioritná os 
Počet 
projektov 
celkovo 

Počet 
projektov 
s príspevko
m 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 509 345 670 913 654,01 67 919 626,71 

2 Podpora sociálnej inklúzie 570 249 157 427 025,43 13 049 099,72 

3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  70 16 15 478 413,16 2 555 754,59 

4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 153 129 47 374 006,14 42 880 435,05 

5 Technická pomoc 34 0 37 322 646,82 0,00 

celkom 1336 739 928 515 745,56 126 404 916,07 

 Podiel projektov s relevanciou k HP IS   55,31   13,61 

 

 
Zdroj: ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

 

Početnosťou predstavujú projekty s relevanciou k HP IS 55,31% všetkých zazmluvnených projektov, 

objemom zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje je to 13,61%. 

 

Graf č. 4.1/3a: Počet riadne ukončených projektov s deklarovaným príspevkom k HP IS podľa opatrení  

Tabuľka č. 4.1/3b: Počet a celková zazmluvnená suma riadne ukončených projektov s deklarovaným 

príspevkom k HP IS podľa opatrení (metodika CKO) 

 
 

Tabuľka č. 4.1/4: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS  k 31.12.2013 (Tabuľka č. 31 podľa metodiky 

CKO) 
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* 753 739* N/A N/A 739 

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* 129,76 126,4 N/A N/A 126,4 

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  

* prehodnotením opodstatnenosti realizácie projektov došlo v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu 

ukončeniu 318 projektov, medzi nimi aj projektov vykazujúcich 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. 

 

Podľa metodiky koordinátora HP IS (v súvislosti s vysvetlením v úvode kapitoly) ukazovatele HP IS reálne 

vykazuje 135 projektov, z toho je 58 riadne ukončených. 
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opatrenie 
Názov 
projektu IS 

Celková 
zazmluvnená 
suma EUR / IS 

1.2 226 69 879 219,05 

2.1 231 13 374 214,63 

2.2 2 450 603,40 

3.1 3 379 260,53 

3.2 3 158 942,60 

3.3 1 317 543,70 

4.1 61 14 669 977,57 

Celkom 527 99 229 761,48 
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Niţšie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých krajov k HP 

IS.  

 

Tabuľka č. 4.1/5: Stav zazmluvnenia projektov s  príspevkom k HPIS podľa NUTS III k 31. 12. 2013 

(Tabuľka č. 32 podľa metodiky CKO) 

Územie NUTS III  
Počet 
zazmluvnených 
projektov  

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
(EÚ zdroje)  

Počet 
zazmluvnených 
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 samosprávny kraj  70 15 478 413,16 16 2 555 754,59 16,51 

Trnavský samosprávny kraj  66 10 146 980,48 42 6 545 459,42 64,51 

Trenčiansky samosprávny kraj  81 12 661 823,14 60 9 429 974,66 74,48 

Nitriansky samosprávny kraj  112 15 838 415,06 58 8 928 134,58 56,37 

Ţilinský samosprávny kraj  81 10 565 942,70 55 7 528 514,94 71,25 

Banskobystrický samosprávny kraj  215 23 659 942,39 120 13 777 742,12 58,23 

Prešovský samosprávny kraj  352 35 485 302,30 203 22 554 242,35 63,56 

Košický samosprávny kraj  173 22 212 785,14 108 16 112 631,99 72,54 

Projekty nezaradené do NUTS III 186 782 466 141,19 77 38 972 461,42 4,98 

Celkom 1336 928 515 745,56 739 126 404 916,07 13,61 

Podiel projektov deklarujúcich 
relevanciu k HP IS 

    55,31     

Zdroj: RO, ITMS (odrátané projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2013 zazmluvnených 1640 projektov v celkovej výške za EU zdroje 

1 056 207 755,00 EUR. Pri odrátaní mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkom je to  

1 336 zazmluvnených projektov v celkovej výške 928 515 745,56 EUR za EU zdroje, z ktorých 739 

(55,31%) deklarovalo príspevok k HP IS. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty 

s príspevkom k HP IS predstavuje sumu 126 404 916,07 EUR, čo je 13,61%  zazmluvnených prostriedkov 

pre projekty s príspevkom k HP IS ku celkovému objemu zazmluvnených prostriedkov za OP ZaSI (bez 

mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkmi). 

 

Najviac projektov bolo podporených v Prešovskom samosprávnom kraji (203) s celkovou alokáciou 22,55 

mil. EUR, Banskobystrickom samosprávnom kraji (120) s celkovou alokáciou 13,78 mil. EUR a v 

Košickom samosprávnom kraji (108) s alokáciou 16,11 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.  

 

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja bolo podporených 16 projektov v celkovej výške 

zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje 2,56 mil. EUR, čo predstavuje 16,51% zazmluvnenia 

z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov v Bratislavskom samosprávnom 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 (Tabuľka č. 33 podľa metodiky CKO) 
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 75 698 712 653 N/A N/A 653 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 926/750 750 

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 7541 N/A N/A 7541 /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 vyškolených účastníkov v 
IKT zručnostiach (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 26 1988 N/A N/A 1988 
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Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 846/6300 6300 

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

Zdroj: RO, ITMS 

** pôvodná hodnota/hodnota z najnovšej SKI verzie č. 6.4 

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 345 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 31.12.2013 (Tabuľka č. 33 podľa metodiky CKO) 
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 0 197 161 174 343 N/A N/A 343 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 199/395 395 

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 0 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 0 114 N/A N/A 114 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 163/380 380 

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

Zdroj: RO, ITMS 

** pôvodná hodnota/hodnota z najnovšej SKI verzie č. 6.4 

 

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 238; 

- 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 48 N/A N/A 48 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50/50 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 1408 N/A N/A 1408 

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 29 N/A N/A 29 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20/350 350 

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

Zdroj: RO, ITMS 

** pôvodná hodnota/hodnota z najnovšej SKI verzie č. 6.4 

 

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. 
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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 31.12.2013 (Tabuľka č. 33 podľa metodiky CKO) 
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 32 132 N/A N/A 132 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 66/80 80 

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

            

Počet zamestnancov 
vyuţívajúcich IKT*(počet, 
výsledok) / dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 5691/0 8519 N/A N/A 8519 

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  633 N/A N/A 633 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5694/6500 6500 

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

Zdroj: RO, 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 

vzhľadom na poslednú úpravu ukazovateľov 97,47% naplnenosť v rámci prioritnej osi 1, 86,84% 

v prioritnej osi 2, 96% v prioritnej osi 3 a 165% v prioritnej osi 4.  

 

Tabuľka č. 4.1/10: Výdavky zazmluvnené a čerpané v rámci OP ZaSI na IKT  k 31.12.2013  
Skupina výdavkov (IKT) 2013 Zazmluvnená suma (EUR) Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 6 704 368,23 2 945 108,21 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 122 434,82 24 134,85 

633013 Materiál Softvér 2 811 694,84 1 327 816,60 

633 9 638 497,89 4 297 059,66 

711003  Nákup softvéru 4 918 323,51 4 258 549,00 

711 4 918 323,51 4 258 549,00 

713002  Nákup výpočtovej techniky 495 308,73 189 360,66 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 242 544,88 71 990,91 

713 737 853,61 261 351,57 

Celkom 15 294 675,01 8 816 960,23 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Podiel čerpanej sumy na sume zazmluvnenej v projektoch  predstavuje  57,65%. V porovnaní s predošlým 

rokom vzrástla zazmluvnená suma na sledované poloţky o 611 853,47 EUR a čerpanie je vyššie 

o 197 693,32 EUR. 

 

V rámci implementácie HP IS  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 zameraním špecifický cieľ 1 - 

Informačná gramotnosť.  

Nepriamy príspevok Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia  k napĺňaniu horizontálnej 

priority informačná spoločnosť je aj prostredníctvom tých projektov, ktorých súčasťou  sú v súvislosti s 

realizáciou ich hlavného cieľa 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 vykazuje  príspevok k HP IS napríklad  projekt 27110230517, prijímateľa Panasonic AVC 

Networks Slovakia s.r.o. Krompachy  
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Názov a merná jednotka Východisková hodnota Cieľová hodnota Dosiahnutá hodnota 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT 0 170 170 

a projekt 27110230334, Zvýšenie zamestnanosti v kúpeľnom  meste Sliač. 
Názov a merná jednotka Východisková hodnota Cieľová hodnota Dosiahnutá hodnota 

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie 
IKT zručností  

0 10 10 

 

Ţiadny z národných projektov s prináleţitosťou k HP IS nie je riadne ukončený v roku 2013, preto sme 

uviedli projekt so vzdelávaním s obsahovým zameraním na IS – 27140130195, prijímateľa Finančné 

riaditeľstvo SR. 

 

4.2.  Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

 

OP ZaSI napĺňa hlavný cieľ HP Marginalizované rómske komunity - zvýšenie zamestnanosti 

a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok - prostredníctvom  

prioritnej oblasti HP MRK zamestnanosť, do ktorého prispievajú: 

 

- dopytovo - orientované projekty 

- projekty  realizované v rámci  podpory LSKxP 

- národné projekty 

 

Implementáciu dopytovo-orientovaných projektov s relevanciou k HP MRK v rámci OP ZaSI 

zabezpečovali v r. 2013 dva sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom: Sociálna implementačná 

agentúra  a Fond sociálneho rozvoja. 

  

Príspevok k HP MRK môţu oprávnení ţiadatelia o poskytnutie NFP deklarovať  v : 

 

-  prioritnej osi 1 - Podpora  rastu  zamestnanosti 

-  prioritnej osi 2 - Podpora sociálnej  inklúzie   

-  prioritnej osi 3 - Podpora  rastu  zamestnanosti a sociálnej inklúzie v BSK  

-  prioritnej osi 4 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

 

OP ZaSI je zároveň súčasťou  tzv. komplexného prístupu, ktorý sa  realizuje iba prostredníctvom:  

 

- opatrenia 1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania; 

- opatrenia 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity; 

- opatrenia 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. 

 

Stav implementácie projektov s relevanciou k HP MRK : 

 

- doposiaľ implementovaných:   617 projektov s relevanciou  k HP MRK  zazmluvnených v celkovej 

hodnote  106 150 587,23 EUR  z toho :  

 

- 509 projektov s priamou podporou MRK v zazmluvnenej sume  89 341 382,96  EUR a 108 projektov 

s nepriamou podporou MRK v zazmluvnenej sume   16 809 204,27  EUR. 

 

- V stave realizácie je národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, zazmluvnený dňa 28.12.2011 v  

hodnote 29 999 999,46 EUR ( opatrenie 2.1 ), prijímateľ Fond sociálneho rozvoja.  

 

- V stave realizácie je Národný projekt Komunitné centrá, zazmluvnený dňa 12.12.2013 v  hodnote 

17 173 522,80 EUR ( opatrenie 2.1 ), prijímateľ Fond sociálneho rozvoja. 
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V sledovanom období bolo spolu implementovaných  617 projektov s relevanciou k HP MRK v rámci 

OP ZaSI. V rámci realizácie aktivít projektov bolo vytvorených 538 pracovných miest cielene pre MRK, 

čo prekračuje stanovený cieľ pre tento indikátor horizontálnej priority o  288 PM. 

 

V systéme ITMS RO v sledovanom období eviduje zazmluvnenie dopadového projektového ukazovateľa 

prispievajúceho k HP MRK – počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK (8).   

 

Tabuľka č. 4.2/1:  Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP MRK  podľa prioritných osí k 31.12.2013 

Prioritná os 
Počet 
zazmluvnených 
projektov (- MU)  

Počet projektov 
s príspevkom k 
cieľom HP MRK 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov celkovo 
(EU zdroje) 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP MRK 
(EU zdroje) 

1 Podpora rastu zamestnanosti 509 70 670 913 654,01 11 388 866,50 

2 Podpora sociálnej inklúzie 570 513 157 427 025,43 89 578 422,97 

3 Podpora zamestnanosti, sociálnej 
inklúzie a budovanie kapacít v BSK  

70 7 15 478 413,16 474 999,79 

4 Budovanie kapacít a zlepšenie 
kvality verejnej správy 

153 27 47 374 006,14 4 708 297,97 

5 Technická pomoc 34   37 322 646,82   

Celkom 1 336 617 928 515 745,56 106 150 587,23 

Podiel projektov s HP MRK na 
všetkých zazmluvnených projektoch 
v % 

 
46,18   11,43 

 Zdroj: RO, ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

 

Početnosťou predstavujú projekty s relevanciou k HP MRK 46,18% všetkých zazmluvnených projektov 

v rámci OP ZaSI, objemom zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje je to 11,43%. K 31.12.2013 bolo 

s príspevkom k HP MRK riadne ukončených 474 projektov. 

 

Tabuľka č. 4.2/2: Počet riadne ukončených projektov s príspevkom k HP MRK  podľa opatrení, OP ZaSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 4.2/3:  HP MRK -  Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni OP ZaSI k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 34 podľa metodiky CKO) (doplň z metodiky) 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Hodnota projektov cielene 
zameraných na MRK (mil. EUR, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 12,6* 51,4** 77,9**
*  

75,3** 89,3 N/A N/A 89,3 

           

Cieľ 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 26,5 26,5 

            

Počet projektov cielene 
zameraných na MRK (počet), 
(počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 256 481 550***
  

521*** 509**
* 

N/A N/A 509 

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 0 244 443 572 527 N/A N/A 527 

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 8 N/A N/A 8 

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 

Opatrenie 

Počet riadne 
ukončených 
projektov HP 

MRK 

Celkovo 
zazmluvnená suma 

v EUR 

1.2  54 12 651 530,27 

2.1  366 21 326 444,29 

2.2  28 5 464 812,80 

3.2  4 278 809,60 

4.1  22 4 471 332,31 

Celkom  474 44 192 929,27 
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*** 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. 2013  

Územie NUTS III  
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 P(EÚ 
zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK z 
celkového 
objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov  

Bratislavský samosprávny kraj  70 15 478 413,16 7 474 999,79 3,07 

Trnavský samosprávny kraj  66 10 146 980,48 21 1 767 774,82 17,42 

Trenčiansky samosprávny kraj  81 12 661 823,14 19 2 875 122,18 22,71 

Nitriansky samosprávny kraj  112 15 838 415,06 60 5 739 397,03 36,24 

Ţilinský samosprávny kraj  81 10 565 942,70 17 1 840 733,80 17,42 

Banskobystrický samosprávny kraj  215 23 659 942,39 127 9 757 755,68 41,24 

Prešovský samosprávny kraj  352 35 485 302,30 243 18 465 859,87 52,04 

Košický samosprávny kraj  173 22 212 785,14 95 8 832 630,43 39,76 

Projekty nezaradené do NUTS III 186 782 466 141,19 28 56 396 313,63 7,21 

Spolu 1 336 928 515 745,56 617 106 150 587,23 11,43 

Podiel projektov s HP MRK na všetkých 
zazmluvnených projektoch v % 

  
46,18   

Zdroj: RO, ITMS (všade sú odrátané projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2013 zazmluvnených 1640 projektov v celkovej výške za EU zdroje 

1 056 207 755,00 EUR. Pri odrátaní mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkom je to  

1 336 zazmluvnených projektov v celkovej výške 928 515 745,56 EUR za EU zdroje, z ktorých 617 

(46,18%) projektov deklarovalo príspevok k HP MRK. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 

projekty s príspevkom k HP MRK predstavuje 106 150 587,23 EUR, čo je 11,43 % zazmluvnených 

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

OP ZaSI (bez mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkmi). 

 

Najviac projektov bolo podporených v Prešovskom samosprávnom kraji (243) s celkovou zazmluvnenou 

sumou za EU zdroje 18,47 mil. EUR, Banskobystrickom samosprávnom kraji (127) s celkovou 

zazmluvnenou sumou 9,76 mil. EUR a Košickom samosprávnom kraji  (95) s celkovou zazmluvnenou 

sumou   8,83 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 odstraňovanie týchto rozdielov.  

 

Vzhľadom k obmedzenej alokácii pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  bolo v rámci 

Bratislavského samosprávneho  kraja podporených 7 projektov v celkovej výške zazmluvnených 

prostriedkov za EU zdroje 0,47 mil. EUR, čo predstavuje 3,07% zazmluvnenia z celkového objemu 

zazmluvnených prostriedkov v Bratislavskom samosprávnom kraji, po odrátaní mimoriadne ukončených 

projektov. 

 

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. 

5.  

 

Tabuľka č.4.2/5: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni PO2 (opatrenie 2.1, 2.2) k 31.12.2013 (Tabuľka 

č. 37 podľa metodiky CKO) 
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 42 122 127 N/A N/A 127 

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 0 356 475 724 779 570 
 

N/A N/A 570 

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 
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Počet vytvorených pracovných miest 
cielene pre MRK (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 168 303 350 341 N/A N/A 341 

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 0 157 136 533 560  
 

N/A N/A 560 

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 1 N/A N/A 1 

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* 51,4** 77,9**  75,3*** 89,3*** N/A N/A 89,3  

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  517 509 N/A N/A 509  

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)  

Pozn. Pokles ukazovateľov je spôsobený mimoriadnym ukončovaním projektov a korigovaním dvojitého vykazovania 

ukazovateľov projektov TSP, kde DOP projekty mimoriadne ukončené z dôvodu prechodu do NP TSP v následnej MS uvádzali 

výsledky dosiahnuté v rámci NP a zároveň boli tieto výsledky vykázané v MS za NP TSP.  

 

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 127 programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na 

sociálnej inklúzii osôb z MRK, čo prevyšuje cieľovú hodnotu o 112 vzdelávacích programov. 

Na úrovni  prioritnej osi 2 bolo  vytvorených  341 pracovných miest cielene pre MRK,  kumulatívna 

hodnota prevýšila pôvodné očakávanie vychádzajúce z cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa o  216 

vytvorených pracovných miest. 

V rámci projektov zameraných na riešenie problematiky sociálnej inklúzie MRK bolo doposiaľ 

zaznamenaných 560 obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu. K  medziročnému 

nárastu došlo najmä z dôvodu implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.  Na 

úrovni PO 2 bola zaznamenaná hodnota  pri dopadovom projektovom indikátore počet úspešných 

absolventov – obyvatelia MRK (-1-). Nakoľko ide o dopadový indikátor, je moţné očakávať vyššie 

hodnoty aţ po ukončení realizácie projektov. 

 

K 31.12.2013 bolo v rámci prioritnej osi 2  nakontrahovaných za zdroje EU 89 341 382,96 EUR a celkovo 

bolo podporených  509 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: 

 

- zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných sluţieb v sociálnej oblasti; 

- podpora podmienok na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť 

samostatný ţivot a podporiť ich integráciu do spoločnosti; 

- podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia príslušníkov MRK; 

- podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora 

senzibilizačných aktivít; 
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- zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK; 

- uľahčenie prístupu k vzdelávaniu MRK; 

- riešenie zamestnanosti a vzdelávania pre trh práce príslušníkov MRK; 

- podpora bývania, eliminácia násilia páchaného na ţenách a deťoch, prevencia kriminality a smerovanie 

aktivít k výučbe zdravotnej výchovy. 

 

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:  Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporou HP MRK podľa NUTS III 

k 31.12.2013 (Tabuľka č. 35 podľa metodiky CKO) 

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 P(EÚ 
zdroje) 

% 
zazmluvnenia k 
HP MRK z 
celkového 
objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

 B* C* D* E* F=E/C 

Banskobystrický samosprávny kraj  215 23 659 942,39 108 6 506 920,13 27,5 

Bratislavský samosprávny kraj 70 15 478 413,16 - - - 

Košický samosprávny kraj  173 22 212 785,14 84 6 843 972,80 30,8 

Nitriansky samosprávny kraj  112 15 838 415,06 47 4 088 218,89 25,8 

Prešovský samosprávny kraj  352 35 485 302,30 217 14 121 476,88 39,8 

Trenčiansky samosprávny kraj  81 12 661 823,14 13 1 590 337,82 12,6 

Trnavský samosprávny kraj  66 10 146 980,48 15 1 229 885,30 12,1 

Ţilinský samosprávny kraj  81 10 565 942,70 12 721 196,00 6,8 

Projekty nezaradené do NUTS III 186 782 466 141,19 13 54 239 375,14  

Celkový počet 1 336 928 515 745,56 509 89 341 382,96 9,62 

Podiel projektov s HP MRK na všetkých 
zazmluvnených projektoch v % 

  
38,1   

Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

*iba projekty opatrení 2.1 a 2.2 

 

4.2.2. Plnenie ukazovateľov HP MRK pri projektoch s nepriamou podporou 

 

Projekty s nepriamou podporou HP MRK nie sú cielene zamerané na MRK, ale vedľajší účinok projektu 

výraznou mierou vplýva na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo ţivotných podmienok MRK.  

 

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:  Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni PO 1, 3 a 4 k 31.12.2013 (Tabuľka 

č. 37 podľa metodiky CKO) 
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 7 N/A N/A 7 

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 76 140 222 186 N/A N/A 186 

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 úspešných 
absolventov – obyvatelia 
MRK (počet, dopad)   

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 7 N/A N/A 7 

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* 32,3** 23,1*** 16,4*** 16,8*** N/A N/A 16,8*** 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,6 2,6 mil. 
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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, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 29 89 89 106 108 N/A N/A 108 

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) 

Poznámka: opatrenie 2.3 nevykazuje tu sledované ukazovatele 

Poznámka: reálny príspevok je len v prioritnej osi 1 

 

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 a zlepšenie kvality verejnej správy 

 

V rámci prioritných osí 1, 3 a 4  bol zaznamenaný  k 31.12.2013 merateľný ukazovateľ počet obcí s 

osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu (2).   

Kumulatívne  bolo podporených 186  novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK, čo  

predstavuje  prekročenie hodnoty o 61 PM.  

Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK dosiahol hodnotu 7, nakoľko sa jedná o dopadový 

indikátor, je moţné očakávať vyššie hodnoty aţ po ukončení  realizácie projektov. 

 

K 31.12.2013  bolo pre účely HP MRK za zdroje EU nakontrahovaných  16 809 204,27  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  108 projektov s nepriamou podporou HP MRK ku koncu roka 2013; 

znamená to, ţe hodnota indikátora počet projektov cielene zameraných na MRK bola prekročená o 8 

projektov.  

 

Tabuľka  č. 4.2/8: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podľa NUTS III 

k 31.12.2013 (Tabuľka č. 36 podľa metodiky CKO) 

Územie NUTS III  (s nepriamou 
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 P(EÚ zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK z 
celkového 
objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov  

 B* C* D* E* F=E/C 

Bratislavský samosprávny kraj  70 15 478 413,16 7 474 999,79 3,07 

Trnavský samosprávny kraj  66 10 146 980,48 6 537 889,52 5,3 

Trenčiansky samosprávny kraj  81 12 661 823,14 6 1 284 784,36 10,1 

Nitriansky samosprávny kraj  112 15 838 415,06 13 1 651 178,14 10,4 

Ţilinský samosprávny kraj  81 10 565 942,70 5 1 119 537,80 10,6 

Banskobystrický samosprávny kraj  215 23 659 942,39 19 3 250 835,55 13,7 

Prešovský samosprávny kraj  352 35 485 302,30 26 4 344 382,99 12,3 

Košický samosprávny kraj  173 22 212 785,14 11 1 988 657,63 8,95 

Projekty nezaradené do NUTS III 186 782 466 141,19 15 2 156 938,49 0,3 

Celkom 1 336 928 515 745,56 108 16 809 204,27 1,8 

Podiel projektov s HP MRK na 
všetkých zazmluvnených projektoch v 
% 

  
8,1   

Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

*okrem projektov opatrení 2.1 a 2.2 
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4.2.3. Lokálne stratégie komplexného prístupu   

 

USVRK je v programovom období 2007 – 2013 koordinátorom horizontálnej priority MRK, v rámci ktorej 

bolo   na podporu Lokálnych stratégii komplexného prístupu vyčlenených 200 mil. EUR. Z celkovej 

alokácie boli finančné prostriedky vo výške 177 907 751 EUR prerozdelené na základe zmlúv medzi 6 

riadiacich orgánov vecne príslušných operačných programov.   

Projekty realizované v rámci podpory LSKxP sú súčasťou projektov s priamou podporou HP MRK, to 

znamená projektov, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené 

alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, 

alebo ţivotných podmienok MRK.  

 

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 26 500 000,00 EUR na implementáciu projektov zo 

schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu. 

 

Stav zazmluvnenia projektov relevantných k LSKxP podľa NUTS III  dokumentuje tab. č. 4.2/9. 

 

Tabuľka č.4.2/9:  Stav zazmluvnenia projektov LSKxP podľa NUTS III k 31. 12. 2013 (Tabuľka č. 35a 

podľa metodiky CKO) 

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 (%) 

Čerpanie NFP z 
alokácie  
 LSKxP 

% čerpanie NFP 
z alokácie   
LSKxP 

A B C D F=E/C   

Bratislavský - - - - - - 

Trnavský - 1 91 236 - 0 - 

Trenčiansky - 0 0 - 0 - 

Nitriansky - 1 74 241 - 0 - 

Ţilinský - 0 0 - 0 - 

Banskobystrický - 1 105 167 - 70 682 - 

Prešovský - 8  994 697 - 498 281 - 

Košický  5 904 174 - 191 471 - 

Projekty nezaradené 
do NUTS III 

- 1 5 837 202 - 2 212 276 - 

Spolu za OP ZaSI 26 500 000 17 8 006 717 30,21 2 972 710 11,22 

Zdroj: RO, ITMS , USVRK 

 

K 31. 12. 2013 je schválených  16  DOP projektov z podporených LSKxP (OP ZaSI FSR 2010/2.2/04), 

v celkovej sume NFP 8 006 717 EUR a čerpanie NFP dosiahlo hodnotu 2 972 710,21 EUR. 

 

K implementácii komplexného prístupu prispieva aj pomernou časťou národný projekt  Terénna sociálna 

práca v obciach (27120130525), ktorého prijímateľom je Fond sociálneho rozvoja. Tento projekt  prispieva 

súčasne 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.  

 

K implementácii komplexného prístupu prispeje od r. 2014 tieţ pomernou časťou Národný projekt  

Komunitné centrá, zazmluvnený dňa 12.12.2013. Jeho hlavným cieľom  je podpora sociálnej inklúzie a 

pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce. 

Prijímateľom národného projektu je Fond sociálneho rozvoja.  
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Tabuľka č.4.2/10: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni PO k 31.12.2013 dosiahnutých 

prostredníctvom LSKP (Tabuľka č. 37a podľa metodiky CKO) 
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 

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

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 osídlení MRK, v ktorých boli 
realizované aktivity komunitného 
charakteru (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 
 

N/A N/A 14 

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

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 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A 5 

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 obcí s osídlením MRK, ktoré 
vyuţívajú výsledky projektu (počet, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A *241  
 

N/A N/A *241 

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 úspešných absolventov – 
obyvatelia MRK (počet, dopad)     

Dosiahnutý 
výsledok 

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

                        

Hodnota projektov cielene 
zameraných na MRK (mil. EUR, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,2+*30 N/A N/A 2,2+*30  

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 projektov cielene zameraných 
na MRK (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17 N/A N/A 17  

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: ÚSVRK, RO OP ZaSI 

*NP Terénna sociálna práca, NFP = 29 999 999 EUR 

Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK 

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru  

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK  

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu (výsledok) 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu (dopad) 

Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK(dopad) 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít (výsledok) 

 

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 : 

 

- zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných sluţieb v sociálnej oblasti; 

- podpora podmienok na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť 

samostatný ţivot a podporiť ich integráciu do spoločnosti; 

- podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia príslušníkov MRK; 

- podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora 

senzibilizačných aktivít; 

- riešenie zamestnanosti a vzdelávania pre trh práce príslušníkov MRK; 

- eliminácia násilia páchaného na ţenách a deťoch, prevencia kriminality a smerovanie aktivít k výučbe 

zdravotnej výchovy. 
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4.2.3.1. Špecifikácia výziev, ktoré prispievajú k napĺňaniu HP MRK v rámci OP ZaSI     

 

Fond sociálneho rozvoja ako SORO 

 

- ţiadosti o poskytnutie NFP v rámci LSKxP 

 

Dňa 28.9.2012 bola vyhlásená výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 ( LSKxP ); bola vyhlásená ako 

priebeţná, s uzávierkou 31.10.2013 vo výške 5 706 481 EUR.  Výzva je zameraná na podporu  tvorby 

nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre 

znevýhodnených UoZ a príslušníkov marginalizovaných skupín.  

Prvé tri kolá výzvy boli zamerané len 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, posledné 4. kolo bolo 

otvorené aj pre ostatných oprávnených ţiadateľov v záujme max. moţného zazmluvnenia alokácie. V rámci 

1. kola bola schválená 1 ŢoNFP v celkovej výške NFP  119 995,43 EUR;  v rámci 2. kola bola schválená 1 

ŢoNFP v celkovej výške NFP 72 608,22 EUR.  V rámci  3. a 4. kola  bolo prijatých spolu 58  ŢoNFP  

s výškou celkových oprávnených výdavkov  4 207 094,52 EUR. 

 

- ţiadosti o poskytnutie NFP  mimo LSKxP 

 

Dňa 27.12.2012 bola vyhlásená  výzva OP ZaSI - FSR – 2012/2.1/02 s uzávierkou 18.11.2013 s alokáciou 

4 737 322 EUR. Je zameraná na podporu komunitnej práce a podporu občianskych hliadok v prostredí 

MRK. V rámci výzvy bolo v 1. kole  prijatých 54 ŢoNFP, z toho 30 ŢoNFP bolo odporúčaných na 

schválenie v sume 3 472 597,46 EUR. 

V 2. kole výzvy bolo prijatých 100 ŢoNFP, z toho 14 ŢoNFP bolo odporúčaných na schválenie vo výške 

1 224 016,11 EUR  a 39 ŢoNFP presunutých do zásobníka projektov z dôvodu nedostatočnej alokácie. 

Tretie kolo neprešlo v roku 2013 kontrolou formálnej správnosti.  

 

Dňa 22.3.2013 bola vyhlásená výzva OP ZaSI - FSR – 2013/2.1/01 s alokáciou 4 000 000 EUR. Prvé kolo 

výzvy bolo uzavreté 10.06.2013, prijatých  bolo 60 ţiadostí o NFP; 52 ţiadostí splnilo podmienky 

odborného hodnotenia  a postúpilo do procesu výberu s odporúčaným NFP vo výške 2 824 575,07 EUR;  

druhé kolo výzvy OP ZaSI - FSR – 2013/2.1/01 bolo uzavreté dňa 29.11.2013, prijatých  bolo 24 ţiadostí 

o NFP v ţiadanej výške celkových výdavkov 1 655 310,79 EUR.  Výzva je zameraná na podporu terénnej 

sociálnej práce v obciach. Proces odborného hodnotenia ŢoNFP sa v roku 2013 nerealizoval. 

 

Sociálna implementačná agentúra  ako SORO 

 

- ţiadosti o poskytnutie NFP v rámci LSKxP 

 

V sledovanom období spolupráca SIA s koordinátorom HP MRK prebiehala najmä v rovine pracovných 

stretnutí so zástupcami ÚSVRK ako koordinátormi HP MRK, v účasti na zasadnutí Monitorovacej skupiny 

komplexného prístupu a účasti na Výročnej konferencii HP MRK. Výsledkom spolupráce s ÚSVRK bolo 

dňa 22.3.2013 vyhlásenie priebeţnej výzvy DOP-SIA-2013/1.2./LSKxP v rámci prioritnej osi 1, 

v alokovanej čiastke 2 649 824 EUR. Výzva je zameraná na naplnenie záväzku Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR voči výzve s názvom:  „Pilotná Výzva na predkladanie Ţiadostí o poskytnutie 

podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu“, kód výzvy: LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2“, ktorú 

vyhlásil Úrad  splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity. Cieľom výzvy je podporiť aktivity 

zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory tvorby nových pracovných miest, zvýšenia 

adaptability zamestnancov so zameraním na ohrozenú cieľovú skupinu príslušníkov Marginalizovaných 

rómskych komunít. Výzva podporuje tvorbu pracovných miest, ako aj zvýšenie kvality poskytovaných 

sluţieb v oblasti zamestnanosti pre príslušníkov MRK. K uzávierke výzvy bolo predloţených 21 ŢoNFP (po 

stiahnutí NFP27110231873 ţiadateľom teda 20 ŢoNFP), po vykonaní kontroly formálnej správnosti, 

procesu odborného hodnotenia a výberu ŢoNFP bolo odporúčaných na schválenie 17 ŢoNFP s 

poţadovanou výškou NFP 1 665 345,18 EUR. Proces zazmluvňovania projektov v rámci výzvy prebehne 

v roku 2014. 
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4.2.3.2.  Pilotné projekty tzv. medzitrhu práce      

 

Pilotný projekt prijímateľa Mesto Banská Bystrica  Od dávok k platenej práci   zabezpečil pre dlhodobo 

evidovaných nezamestnaných, poberateľov DvHN dočasné zamestnávanie spojené s aktivitami zameranými 

na zvýšenie ich zamestnateľnosti. Projekt  bol   realizovaný v období  03/2012  - 11/2013  a je  momentálne 

v stave predkladania záverečnej správy; výška NFP   predstavuje  313 119 EUR. Projektom sa úspešne 

umiestnilo na  medzitrhu práce  40 osôb  ( DEN ). Projekt bol prezentovaný  prijímateľom na záverečnej 

konferencii v Banskej Bystrici  dňa 26.11.2013 za účasti štátneho tajomníka MPSVR SR, zástupcov  vecne 

príslušných sekcií MPSVR SR,  Inštitútu zamestnanosti a odbornej verejnosti. 

 

Pilotný projekt prijímateľa Člověk v tísni Komplexný program integrácie obyvateľov sociálne vylúčených 

rómskych lokalít na trh práce - prepájaním sluţieb zamestnanosti a sociálnych sluţieb projekt umoţnil 

 nezamestnaným z vylúčených rómskych lokalít uplatniť sa na trhu práce.  Projekt  bol realizovaný v období 

 02/2012 – 11/2013, výška NFP  predstavuje 289 520 EUR. Projektom sa úspešne umiestnilo na  medzitrhu 

 práce  43 osôb. 

 

Pilotný projekt prijímateľa APZ Somotor, n.o. Cesta z bludného kruhu má za cieľ prepájanie sluţieb 

zamestnanosti so sociálnymi sluţbami pre extrémne dlhodobo nezamestnaných zo sociálne vylúčených 

spoločenstiev.  Projekt  je  realizovaný v období  02/2012  - 1/2014, výška NFP  predstavuje  308 505 EUR. 

Projekt experimentálne overuje podporované zamestnanie extrémne dlhodobo nezamestnaných. Projektom 

sa úspešne umiestnilo na  medzitrhu práce  60 osôb. Spolu 228 osobám  bolo poskytnuté poradenstvo 

zamerané na finančnú inklúziu. V rámci tzv. zelenej ekonomiky sa umiestnilo 10 DEN. 

 

4.2.3.3.  Aktivity RO pre OP ZaSI v rámci národnej a nadnárodnej spolupráce v oblasti 

integrácie MRK v r. 2013     

 

V dňoch 22.-23.5.2013 sa uskutočnil  follow-up High Level Event (HLE) v Košiciach, ktorému predchádzal 

výjazd do terénu (obce Chminianske Jakubovany a Hanušovce nad Topľou), za účasti zástupcov EK. 

Hlavným cieľom stretnutia na medzinárodnej úrovni bolo zhodnotenie efektívneho vyuţívania financií zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie zameraných na inklúziu Marginalizovaných rómskych komunít od 

podujatia uskutočneného v máji 2011, vzájomné odovzdanie si skúseností z tejto oblasti, zintenzívnenie 

dialógu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami, vymieňanie si osvedčených postupov, 

zaangaţovanie politických predstaviteľov a zistenie stavu vykonávania HP MRK. 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Fond sociálneho rozvoja a Sociálna implementačná 

agentúra sa v dňoch 18.-19.apríla 2013 zúčastnili na výstave JOB Expo 2013, ktorá sa konala v priestoroch 

výstaviska Agrokomplex v Nitre. Zástupcovia riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod 

riadiacim orgánom poskytovali  klientom  informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia, o moţnostiach ako získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a 

aktuálnych resp. pripravovaných výzvach tieţ v prioritnej osi 2, zameranej na sociálnu inklúziu Rómov. 

Stánok MPSVR SR navštívila delegácia EK, komisár László Andor, zástupcovia DG EMPL, DG REGIO 

spolu s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Dňa 5.11.2013 sa zástupcovia RO zúčastnili v Košiciach podujatia  na najvyššej úrovni. V rámci 

konferencie  bolo vytvorené  nové partnerstvo zástupcov EK, Rady Európy, EU Agentúry pre ľudské práva 

a Nadácie otvorenej spoločnosti s cieľom budovania kapacít pre inklúziu Rómov na miestnej úrovni. 

 

Dňa 9.12.2013 vystúpila zástupkyňa RO pre OP ZaSI s prezentáciou Príspevok OP ZaSI k napĺňaniu  HP 

MRK na Výročnej konferencii, ktorá sa konala v zariadení SÚZA, Bratislava. Hlavným cieľom konferencie 

bolo zhodnotenie efektívneho vyuţívania financií z fondov Európskej únie zameraných na inklúziu 

marginalizovaných rómskych komunít, ako aj vzájomné odovzdanie si skúseností z tejto oblasti, 

zintenzívnenie dialógu s predstaviteľmi štátnej správy, miestnych a regionálnych  samospráv, 

mimovládnych organizácií i podnikateľského sektora a vymieňanie si osvedčených ako aj inovatívnych 

postupov.  Program uzatváral blok s tematikou integrácie marginalizovaných rómskych komunít z pohľadu 

moţností a perspektív v programovom období 2014 – 2020.  
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V II. polroku 2013  boli odbornej verejnosti predstavené prvotné analýzy vyhotovené  na základe údajov 

z Atlasu rómskych komunít. Projekt Atlas rómskych komunít na Slovensku realizovalo Regionálne 

centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP) 

v spolupráci so Zdruţením miest a obcí Slovenska, Prešovskou univerzitou v Prešove a Úradom 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Projekt bol hradený z prostriedkov Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a UNDP. Na základe údajov z mapovania rómskych komunít Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity identifikoval najviac znevýhodnené obce a lokality 

s prítomnosťou MRK tak, aby do nich mohli byť cielene nasmerované príslušné rozvojové intervencie. 

Atlas rómskych komunít zhromaţďuje dáta aplikáciou metódy sociografického teritoriálneho mapovania 

rómskych osídlení.  V r. 2013 boli publikované len limitované údaje z Atlasu 2013 s cieľom naplnenia ex 

ante kondicionality pri negociáciách s EÚ ohľadne Partnerskej dohody SR na r. 2014-2020. Viac informácií 

je dostupných na: http://www.minv.sk/?atlas_2013. 

 

4.2.3.4.  Príklad dobrej praxe    

 
Prijímateľ:  Fond sociálneho rozvoja 

Názov projektu: Terénna sociálna práca v obciach 

ITMS kód projektu: 27120130525          

Výška NFP:  29 999 999,46 EUR 

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 31.12.2013 

Merateľné ukazovatele výsledku: 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov -  spolu: 86 872/ 64 019 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny: 44 727/ 34 415 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –  muţi: 42 145/ 29 604 
Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK: 860/ 852 
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/ 64 005 
Počet osôb cieľov skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby: 
750/ 3 497 
Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu: 250/ 273 
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   cca 146 000 intervencií. 

Doterajší priebeh realizácie projektu  

FSR vyhlásil  päť výziev 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- 2/2012 
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 273 
obcí. Aktuálne informácie sú dostupné na:  http://www.fsr.gov.sk/sk/narodny-projekt-tsp-v-obciach. 
 

V súčasnom období sa plánuje supervízia a vzdelávanie pre odborných pracovníkov projektu, ktoré 
podporí rozvoj odborných a sociálnych zručností a spôsobilostí TSP/ATSP a ostatných odborných 
zamestnancov. Plánuje sa aktualizácia štandardov TSP;  aktuálna  podoba vypracovaná v r.  

http://www.fsr.gov.sk/sk/narodny-projekt-tsp-v-obciach
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2005/06 nevyhovuje súčasnej situácii; v sledovanom období prebiehala facilitovaná diskusia 
odborníkov na terénnu sociálnu prácu. 

Zdroj: RO, FSR, ITMS 

 

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. 

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 osoby so zdravotným postihnutím, 

 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.  

V štruktúre MPSVR SR koordinátor HP RP pôsobí v rámci Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí.  

Pracovná skupina pre HP RP dohliadajúca na implementáciu HP RP v rámci jednotlivých operačných 

programov sa v roku 2013 zišla dňa 12.7.2013. 

 

Tabuľka č. 4.3/1: Zasadnutia a aktivity Pracovnej skupiny pre HP RP (skrátená verzia) 
dátum Program sptretnutia Závery 

12.7.2013 Vyhodnotenie a schválenie Výročnej správy za rok 2012 za HP RP Bola diskutovaná spolupráca s jednotlivými RO pri poskytovaní 
podkladov.  

 Stav implementácie horizontálnej priority rovnosť príleţitostí: pokrok 
implementácie, problémy v implementácii. 

Koordinátor HP RP pripomenul potrebu pri predkladaní 
ukazovateľov nových výziev na posúdenie predloţiť aj 
dokumentáciu výzvy. Ukazovatele za jednotlivé RO sú zverejnené 
na adrese http://www.gender.gov.sk/?page_id=161 

 Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. A365 K2340 - 
HP RP 

Poskytnutie info 

 Nové programové obdobie 2014 - 2020 Poskytnutie info 

Zdroj: KHP 

 

Implementáciu projektov, ktorých zameraním je okrem iného aj podpora rovnosti príleţitostí zabezpečuje 

RO a taktieţ SORO.  

 

SORO 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 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 zamerané 

na podporu zosúladenia rodinného a pracovného ţivota.  

 

SORO Sociálna implementačná agentúra postupuje pri implementácii HP RP podľa aktuálnych znení 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. SIA 

spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority RP pri príprave návrhu znenia výziev na predkladanie 

ţiadostí o NFP. Kaţdá výzva je predkladaná koordinátorovi na overenie súladu so systémom koordinácie 

implementácie HP RP. Ţiadatelia majú moţnosť zvoliť  si aj merateľné ukazovatele výsledku v relevancii 

http://www.gender.gov.sk/?page_id=161
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na výzvou stanovené HP RP a preto prínos, resp. hodnotenie prínosu projektov k napĺňaniu cieľov HP sa 

odráţa v napĺňaní resp. nenapĺňaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku.  

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 na úrovni OP a prioritných osí (Tabuľka č. 

41 podľa metodiky CKO) 

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 
(EU zdroje) EUR 

1 Podpora rastu zamestnanosti 509 447 670 913 654,01 653 073 550,85 

2 Podpora sociálnej inklúzie 570 567 157 427 025,43 157 106 001,29 

3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 
kapacít v BSK  

70 40 15 478 413,16 12 815 167,77 

4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 153 141 47 374 006,14 45 397 986,02 

5 Technická pomoc 34 0 37 322 646,82 0 

celkom 1336 1195 928 515 745,56 868 392 705,93 

Podiel projektov deklarujúcich relevanciu k HP RP  89,45  93,52 

Zdroj: RO, ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

 

Početnosťou 1195 predstavujú projekty s relevanciou k HP RP 89,45% všetkých zazmluvnených projektov, 

objemom zazmluvnených prostriedkov 868 392 705,93 EUR za EU zdroje je to 93,52%. 

 

Graf č. 4.3/3: Počet riadne ukončených projektov s príspevkom k HP RP  podľa opatrení 

 
 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31.12.2013 je uvedené v tabuľke č. 4.3/4. 

 

Tabuľka č. 4.3/3: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP k 31. 12. 2013 (Tabuľka č. 38 

podľa metodiky CKO) 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet (zazmluvnených) 
projektov s príspevkom 
k rovnosti príleţitostí (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 265 1 236 1373 1214 1195 N/A N/A 1195 

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 (zazmluvnených) 
projektov s príspevkom 
k rovnosti príleţitostí (mil. 
EUR, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 76,58 281,63 604,42 746,87 770,20 868,39 N/A N/A 868,39 

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 osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov – muţi (počet, 
výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 36 464 156 
851 

230 
339 

471 081 695 905 711275 N/A N/A 711275 

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
4* 

199 
602 

339 257 547 043 551323 N/A N/A 551323 

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 

            

0

100

200

300

400

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1

opatrenie 
Počet projektov 
/RP 
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1.1 6 93 433 262,29 

1.2 275 76 107 835,00 
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2.2 45 8 850 012,40 

2.3 8 733 928,28 

3.1 8 3 281 869,49 

3.2 6 3 963 097,06 

3.3 2 534 682,58 

4.1 66 16 184 352,70 

Celkom 790 227 093 351,26 
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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 14691 N/A N/A 14691 

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 3942 N/A N/A 3942 

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 26719 N/A N/A 26719 

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 72 N/A N/A 72 

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 25 607 N/A N/A 25 607 

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 19 812** N/A N/A 19 812** 

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 20 606 580 N/A N/A 580 

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, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a 
zamestnali sa/udrţali sa v 
zamestnaní – ţeny (počet, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 vyvzdelaných v 
oblasti problematiky násilia 
páchaného na ţenách 
a deťoch (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne umiestnených 
UOZ – ţeny (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     5 940 9283 N/A N/A 9283 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 8954 N/A N/A 8954 

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 Dosiahnutý      N/A 0 N/A N/A 0 
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zúčastnených na projektoch 
prorodinne orientovaných 
politík a politík na podporu 
rodovej rovnosti na 
pracovisku (počet, dopad) 

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 udrţaných pracovných 
miest, ktoré naplnili 
dohodnutú dobu, 
obsadených ţenami (počet, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 2131 N/A N/A 2131 

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, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 5075 N/A N/A 5075 

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, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 2032 N/A N/A 2032 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     39 1043 N/A N/A 1043 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     88 2461 N/A N/A 2461 

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 rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 

* 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. 

** Hodnota ukazovateľa vo viacerých projektoch je uvedená len za muţov a spolu, ţeny uvedené nie sú. Ak dopočítame 

evidentne neuvedený ukazovateľ za ţeny, ukazovateľ nadobudne hodnotu 20 188 (2013). 
 

Z projektov čerpajúcich finančné prostriedky z ESF bolo v roku 2013 zapojených do podporených 

projektov 727 464 (56%) muţov a 570 894 (44%) ţien, čím ich pomer ostal v porovnaní s predošlým rokom 

zachovaný.  

Z pohľadu vekových kategórií odzrkadľujú podporené projekty nárast cieľovej skupiny vo veku 15 - 24  

(15 968 oproti  4 676 v roku 2012). K výraznému nárastu došlo vplyvom implementácie projektov cielene 

pripravených na zamestnávanie mladých (27110130029, 27110130030, 27110130032) 

 

Na novo vytvorených pracovných miestach bolo vyššie zastúpenie muţov (25 607) v porovnaní 

s vytvorenými pracovnými miestami obsadenými ţenami (19 812), čo predstavuje pomer 56,34:43,62 

nových pracovných miest v prospech muţov. Tento pomer sa priblíţil pomernému zastúpeniu muţov a ţien 

v celkovej cieľovej skupine, čo svedčí o rovnocennom poskytovaní pracovných príleţitostí.  

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (17 420 muţi / 12 449 ţeny v roku 2012), nárast hodnoty 

uvedeného merateľného ukazovateľa je u muţov o 824 osôb vyšší.   

 

Tabuľka č. 4.3/4: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUT III k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 39 podľa metodiky CKO) 

Územie NUTS III  
Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
(EÚ zdroje)  

Počet 
zazmluvnených 
projektov s 
príspevkom k HP 
RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR s 
príspevkom k HP RP 
P(EÚ zdroje) 

% zazmluvnenia k 
HP RP z celkového 
objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov  

A B C D E F=E/C 

Bratislavský samosprávny kraj  70 15 478 413,16 40 12 815 167,77 82,79 

Trnavský samosprávny kraj  66 10 146 980,48 60 9 414 340,06 92,78 

Trenčiansky samosprávny kraj  81 12 661 823,14 76 12 124 855,92 95,76 
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Nitriansky samosprávny kraj  112 15 838 415,06 103 14 798 239,29 93,43 

Ţilinský samosprávny kraj  81 10 565 942,70 73 9 382 379,57 88,80 

Banskobystrický samosprávny kraj  215 23 659 942,39 203 22 753 138,92 96,17 

Prešovský samosprávny kraj  352 35 485 302,30 337 34 227 334,47 96,45 

Košický samosprávny kraj  173 22 212 785,14 166 21 755 932,20 97,94 

Projekty nezaradené do NUTS III 186 782 466 141,19 137 731 121 317,73 93,44 

Celkom 1336 928 515 745,56 1195 868 392 705,93 93,52 

Podiel projektov deklarujúcich 
relevanciu k HP RP 

    
89,45 

    

Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2013 zazmluvnených 1640 projektov v celkovej výške za EU zdroje 

1 056 207 755,00 EUR. Pri odrátaní mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkom je to  

1 336 zazmluvnených projektov v celkovej výške 928 515 745,56 EUR za EU zdroje, z ktorých 1195 

(89,45%) projektov deklarovalo príspevok k HP RP. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 

projekty s príspevkom k HP RP predstavuje za EU zdroje sumu 868 392 705,93 EUR, čo je 93,52 % 

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

prostriedkov za OP ZaSI (bez mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkmi). 

 

Podľa miesta realizácie bolo najviac projektov s relevanciou k HP RP zazmluvnených v rámci Prešovského 

samosprávneho kraja (337) vo výške 34 227 334,47 EUR, Banskobystrického samosprávneho kraja (203) 

vo výške 22 753 138,92 EUR a Košického samosprávneho kraja (166) vo výške 21 755 932,20 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 samosprávneho kraja je úroveň zazmluvnenia projektov s relevanciou k HP RP 

57,14%. Predstavuje sumu 12 815 167,77 EUR na 40 zazmluvnených projektov, čo je 82,79% zo všetkých 

zazmluvnených projektov v Bratislavskom samosprávnom kraji bez mimoriadne ukončených projektov. 

Práve vysoký počet mimoriadne ukončených projektov sa prejavil na miernom zníţení počtu  

a zazmluvnenej sumy projektov s relevanciou k HP RP v porovnaní s rokom 2012. 

 

Spomedzi projektov ktoré riešia svojou náplňou problematiku rovnosti príleţitostí moţno uviesť 

nasledujúce projekty: 

 

Tabuľka č. 4.3/4: Projekty riešiace problematiku rovnosti príleţitostí 

Výzva Stav 
zazmluvnené 
NFP 

čerpané 
NFP 

Projekt 

OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02 RU 95 129 69 743 27120130263 - Pandorina skrinka 

OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02 RU 60 243 21 561 27120130277 - Boj proti domácemu násiliu v zdravotníckom zariade 

OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02 RU 32 002 21 777 27120130279 - Zvýšenie informovanosti  zameranej na toleranciu 

OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02 RU 108 761 103 179 27120130280 - Kompetenčné zručnosti 

     

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 77 311 10 321 27120330002 - Balík zručností pre hľadanie zamestnania 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 58 900 57 484 27120330003 - Zvýšenie adaptability osôb s rodinnými p 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 94 987 69 669 27120330004 - Nástroje podpory zosúladenia rodinného a 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 84 167 73 283 27120330005 - Virtuálny femkubátor 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 94 149 84 553 27120330006 - Mamičky po materskej - odborné vzdelávan 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 80 351 79 105 27120330007 - Inkubátor pre ţeny s rodinnými povinnosť 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 70 014 41 826 27120330008 - Program podpory osôb s rodičovskými povi 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 94 948 81 163 27120330009 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovné 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 94 974 89 634 27120330011 - Informačné technológie GIS v cestovnom r 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 RU 94 756 62 611 27120330012 - Zosúladenie rodinného a pracovného ţivot 

     

OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 - OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 RU 70 582 41 993 27120330013 - Úplne od začiatku a samostatne 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 - OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 RU 64 139 34 111 27120330014 - NOVÝ SYSTÉM PODPORY ŢENÁM S RODINNÝ 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 - OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 RU 47 019 0 27120330015 - Ţeny v pohybe 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 - OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 RU 87 785 14 116 27120330016 - IMPORT 00001 Harmónia doma i na pracovisku 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 - OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 RU 72 143 27 990 27120330017 - Súlad rodinného a pracovného ţivota 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 - OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 RU 72 006 12 961 27120330018 - Vzdelávanie rómskych ţien 

     

OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03 RU 38 208 34 300 27130230004 - Posilnenie sociálnych zručností 

OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03 RU 53 481 30 479 27130230005 - Motivačný vzdelávací program pre týrané ţeny 

OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03 RU 59 307 53 280 27130230006 - Alcatraz 

 

Čo sa týka realizovaných národných projektov, ktoré súvisia s danou problematikou je to národný projekt 

„Inštitút rodovej rovnosti“. V niţšie uvedenej tabuľke sú základné informácie o cieľoch uvedeného 

projektu. Podrobnejšie údaje obsahuje Príloha č. 8. 
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Prijímateľ:  Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Názov projektu: Inštitút rodovej rovnosti 

ITMS kód projektu: 27120230002 (SVK) / 27130230003 (BSK) 

Opatrenie: 2.2                                        3.2 

Rozpočet v EUR: 3 935 241,30 EUR                     493 344,46 EUR 

Obdobie realizácie: 10/2009 – 3/2014 

Cieľ projektu: Vytvorenie prostredia, účinných mechanizmov, nástrojov a metód implementovania rodovej rovnosti a eliminácia rodovej 
nerovnosti na trhu práce. 
Zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho povedomia v oblasti diskriminácie. 
Vytvorenie e- systému uplatňovania rodovej rovnosti a jeho celoštátna koordinácia. 
Zvýšenie  odborných znalostí aktérov na prevenciu a elimináciu diskriminácie. 
Zlepšenie databázy informácií a monitorovanie situácie v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce 

 

K ďalšiemu národnému projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách – pilotný 

projekt“ bolo dňa 17.12.2012 spustené vyzvanie na predloţenie NP č. OP ZaSI NP 2012/2.1/02 (71 088,00 

EUR) a č. OP ZaSI NP 2012/3.2/02 (8 912,00), s plánovaným ukončením  02.05.2013.  

Vyzvanie bolo dňa 11.2.2013 mimoriadne ukončené Oznámením mimoriadneho ukončenia vyzvania GRS, 

vzhľadom na predbeţné zistenia auditu EK o potenciálnom riziku zneoprávnenia finančných prostriedkov 

zo strany EK, keďţe poskytovateľom, prijímateľom aj implementátorom malo byť MPSVR SR. 

Aktuálne prebieha príprava nového projektového zámeru, pričom sa predpokladá spustenie upraveného 

vyzvania (plánované NFP 2 097 008 a 262 893 EUR) v máji 2014. Ţiadateľom bude Inštitút pre výskum 

práce a rodiny. 

MPSVR predloţilo v roku 2013 návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na 

ţenách na roky 2014-2019, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú 

celoštátnu politiku. Napriek priebeţnému plneniu úloh predchádzajúcich akčných pánov a nespornému 

posunu v problematike násilia na ţenách za ostatné roky je podľa NAPu stále nutné skonštatovať, ţe na 

Slovensku chýba systémový prístup a koordinované zabezpečenie jednak pomoci ţenám zaţívajúcim 

násilie, ale i systematická primárna prevencia, teda predchádzanie násiliu. Cieľom predkladaného NAPu je 

preto vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie 

a eliminácie násilia na ţenách. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je príprava zákona o domácom násilí 

a násilí na ţenách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale i podpora sluţieb, vzdelávanie a osveta 

v tejto oblasti. 

 

Medzi projekty s príspevkom k rovnosti v prístupe muţov a ţien na trh práce nesporne patrí aj trojica 

projektov zameraná na starostlivosť o deti vo veku do troch rokov (do šiestich rokov v prípade, ţe ide 

o dieťa so zdravotným postihnutím). Podrobnejšie údaje obsahuje Príloha č. 8. 
Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

Názov projektu: Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa      

ITMS kód projektu: 27130230016 (BSK) 

Opatrenie: 3.2 

Rozpočet v EUR: 1 150 000,-  EUR                     

Obdobie ealizácie: 06/2013 - 05/2014 

Cieľ projektu: Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, alebo do šiestich rokov veku 
v čase, keď sa rodičia nemôţu o dieťa starať osobne, pretoţe vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo plnia študijné povinnosti. Ide 
o pokračovanie ukončeného projektu č. 27130130002. Ide o pokračovanie ukončeného projektu č. 27130130002. 

 
Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

Názov projektu: Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa      

ITMS kód projektu: 27120330001 (SVK) / 27130230002 (BSK) 

Opatrenie:               2.3                                             3.2 

Rozpočet v EUR:     32 166 474,00  EUR                     3 406 711,00 EUR 

Obdobie realizácie:      01/2009 – 06/2015                        01/2009 – 03/2013 

Cieľ projektu: Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 písm. a)  zákona č. 561/2008 Z. z. 
o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, 
alebo do šiestich rokov veku v čase, keď sa rodičia nemôţu o dieťa starať osobne, pretoţe vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo 
plnia študijné povinnosti.  

  
 

4.3.1. Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 1 

 

V rámci prioritnej osi č. 1 bolo k  31.12.2013 podporených 447 projektov s relevanciou k HP RP, a to 

s celkovým objemom finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v sume 653 073 550,85 
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EUR. Táto suma predstavuje 75,20% finančných prostriedkov zazmluvnených na projekty s relevanciou 

k HP RP.  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2013 je uvedené v tabuľke č. 

61. 

 

Tabuľka č. 4.3/7: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 1 k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 40 podľa metodiky CKO)  
Ukazovatele 200

7 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet (zazmluvnených) 
projektov s príspevkom 
k rovnosti príleţitostí (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 8 508 538 459 447 N/A N/A 447 

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 (zazmluvnených) 
projektov s príspevkom 
k rovnosti príleţitostí (mil. 
EUR, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 727,64 182,08 423,35 517,90 592,16 653,07 N/A N/A 653,07 

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 635033 N/A N/A 635033 

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 452733 N/A N/A 452733 

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 11089 N/A N/A 11089 

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 2498 N/A N/A 2498 

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 22781 N/A N/A 22781 

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 54 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 25498 N/A N/A 25498 

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 19668 N/A N/A 19668 

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 50 50 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 

            

Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa 
poskytli aktivity na zosúladenie 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 
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rodinného a pracovného ţivota 
a zamestnali sa/udrţali sa v 
zamestnaní – muţi (počet, 
dopad) 

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, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 vyvzdelaných v 
oblasti problematiky násilia 
páchaného na ţenách 
a deťoch (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne umiestnených 
UOZ – ţeny (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     5866 9203 N/A N/A 9203 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 8954 N/A N/A 8954 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 udrţaných pracovných 
miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu, obsadených ţenami 
(počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 2087 N/A N/A 2087 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 5075 N/A N/A 5075 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne vyškolených 
osôb – muţi (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     2 655 N/A N/A 655 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     35 1487 N/A N/A 1487 

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 rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 

 

Podporou projektov v prioritnej osi č. 1 OP ZaSI sa podarilo od začiatku implementácie vytvoriť 45 166  

novovytvorených pracovných miest. Za rok 2013 je to nárast o 15 408 novovytvorených pracovných miest, 

z čoho 47% 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. 
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4.3.2. Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 2 

 

V rámci prioritnej osi č. 2 bolo k 31.12.2013 podporených 567 projektov s relevanciou k HP RP, a to 

s celkovým objemom finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v sume  157 106 001,29 

EUR. Táto suma predstavuje 18,09% finančných prostriedkov zazmluvnených na projekty s relevanciou 

k HP RP. Zároveň v tejto prioritnej osi 99,80% zazmluvnených projektov vykazuje relevanciu k HP RP. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2013 je uvedené v tabuľke č. 

4.3/8. 

 

Tabuľka č. 4.3/8: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 2 k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 40 podľa metodiky CKO) 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Počet projektov s príspevkom 
k rovnosti príleţitostí (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1 232 530 615 573 567 N/A N/A 567 

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 (mil. EUR, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2,32 69,35 105,57 152,30 119,28 157,11 N/A N/A 157,11 

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 68861 N/A N/A 68861 

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 77917 N/A N/A 77917 

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 3353 N/A N/A 3353 

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 26 216 478 707 1372 1444 N/A N/A 1444 

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 3066 N/A N/A 3066 

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 14 N/A N/A 14 

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 97 N/A N/A 97 

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 2 112 N/A N/A 122 

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 0 506 634 556 530 N/A N/A 530 

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 s rodinnými povinnosťami, 
ktorým sa poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a pracovného 
ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v 
zamestnaní – muţi (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 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 0 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 vyvzdelaných v oblasti 
problematiky násilia páchaného na 
ţenách a deťoch (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     74 80 N/A N/A 80 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 zamestnávateľov zúčastnených 
na projektoch prorodinne 
orientovaných politík a politík na 
podporu rodovej rovnosti na 
pracovisku (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 udrţaných pracovných miest, 
ktoré naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených ţenami (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 15 N/A N/A 15 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 zaradených do projektov 
zameraných na rodovú rovnosť 
(počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 2032 N/A N/A 2032 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne vyškolených osôb – 
ţeny (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 

Zdroj: RO, ITMS 

V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 

 

Na realizácii podporených projektov prioritnej osi 2 s HP RP relevanciou sa od začiatku implementácie 

zúčastnilo 93885 ţien (53,04%) a 83137 muţov. Za rok 2013 je to nárast o 34 440 účastníkov s 54,81% 

zastúpením ţien. 

 

Keďţe aktivity prioritnej osi 2 nie sú zamerané primárne na tvorbu pracovných miest, ich počet 

k 31.12.2013 bol 209. 
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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 31.12.2013 

podporených 40 projektov s relevanciou k HP RP v celkovej výške 12,82 mil. EUR.  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 k 31.12.2013 je uvedené v tabuľke č. 

4.3/9. 

 

Tabuľka č. 4.3/9: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 č. k 31.12.2013 

(Tabuľka č. 40 podľa metodiky CKO) 
Ukazovatele  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celko

m 

Počet projektov s príspevkom 
k rovnosti príleţitostí (počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 16 40 51 39 40 N/A N/A 40 

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 (mil. EUR, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1,49 10,54 12,11 13,75 12,37 12,82 N/A N/A 
12,82 
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 

0 164 1 686 267 1259 
31180 
2238 

2474 N/A N/A 2474 

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 
4927 

5415 N/A N/A 5415 

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 0 176 226 249 N/A N/A 249 

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 0 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 1 003 1056 872 N/A N/A 872 

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 4 N/A N/A 4 

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 12 N/A N/A 12 

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 32 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 N/A 0 

            

Počet vytvorených pracovných miest 
pre znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie projektu (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 s rodinnými povinnosťami, Dosiahnutý      N/A 0 N/A N/A 0 
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ktorým sa poskytli aktivity na 
zosúladenie rodinného a pracovného 
ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v 
zamestnaní – muţi (počet, dopad) 

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 – ţeny (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 vyvzdelaných v oblasti 
problematiky násilia páchaného na 
ţenách a deťoch (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne umiestnených UOZ – 
ţeny (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne umiestnených UOZ – 
muţi (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 zamestnávateľov zúčastnených 
na projektoch prorodinne 
orientovaných politík a politík na 
podporu rodovej rovnosti na 
pracovisku (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 udrţaných pracovných miest, 
ktoré naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených ţenami (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 29 N/A N/A 29 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 zaradených do projektov 
zameraných na rodovú rovnosť (počet, 
dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne vyškolených osôb – 
muţi (počet, dopad) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 33 N/A N/A 33 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

ţeny     N/A 132 N/A N/A 132 

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 rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 

 

Na realizácii podporených projektov prioritnej osi 3 s HP RP relevanciou sa od začiatku implementácie 

zúčastnilo 5711 ţien (59,82%) a 2522 muţov. Oproti predošlému obdobiu (hodnoty k 31.12.2012 boli 

opravené, keďţe čísla za rok 2012 neboli správne sumarizované) ide o nárast o 1068 pracovných miest, 

pričom podiel ţien na náraste za rok 2013 je 73,41%. 

 

4.3.4. Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 4 

 

V rámci prioritnej osi č. 4 bolo k  31.12.2013 podporených 143 projektov s relevanciou k HP RP. Hodnota 

týchto projektov predstavuje sumu 46 431 431,87 EUR, pričom ţeny tvorili 63,52% uvedeného počtu. 
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Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 k 31.12.2013 je uvedené v tabuľke č. 

4.3/10. 

 

Tabuľka č. 4.3/10: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 k 31.12.2013 (Tabuľka 

č. 40 podľa metodiky CKO) 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celko

m 

Počet projektov s príspevkom 
k rovnosti príleţitostí (počet, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 158 169 143 141 N/A N/A 141 

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 (mil. EUR, 
výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 19,66 63,39 62,94 46,43 47,37 N/A N/A 47,37 

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 osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov – muţi (počet, výstup)* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 578 3 328 4 767 4833 4907 N/A N/A 4907 

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 15258 N/A N/A 15258 

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 0 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 0 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 0 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 0 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 novovytvorených pracovných 
miest obsadených muţmi (počet, 
výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 N/A 0 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 novovytvorených pracovných 
miest obsadených ţenami (počet, 
výsledok, core) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 N/A 0 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 vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu 
(počet, výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 11 20 N/A 0 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 s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa poskytli 
aktivity na zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní – muţi 
(počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 s rodinnými Dosiahnutý      N/A 0 N/A N/A 0 
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povinnosťami, ktorým sa poskytli 
aktivity na zosúladenie rodinného a 
pracovného ţivota a zamestnali 
sa/udrţali sa v zamestnaní – ţeny 
(počet, dopad) 

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 vyvzdelaných v oblasti 
problematiky násilia páchaného na 
ţenách a deťoch (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne umiestnených UOZ 
– ţeny (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne umiestnených UOZ 
– muţi (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 zamestnávateľov 
zúčastnených na projektoch 
prorodinne orientovaných politík a 
politík na podporu rodovej rovnosti 
na pracovisku (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 udrţaných pracovných miest, 
ktoré naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených ţenami (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 udrţaných pracovných miest, 
ktoré naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených muţmi (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 zaradených do 
projektov zameraných na rodovú 
rovnosť (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     N/A 0 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 úspešne vyškolených osôb – 
muţi (počet, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     37 355 N/A N/A 355 

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, dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

     53 842 N/A N/A 842 

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 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 od začiatku implementácie zúčastnilo 5 976 muţov 

a 18 177 (56,87%) ţien. Nárast od roku 2012 bol 4 845 účastníkov so 76,41% zastúpením ţien. 

 

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. 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 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 
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aktivitami tak OP ZaSI napomáha k presadzovaniu HP TUR najmä napĺňaním jej 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 HP TUR v rámci jej 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 

21.01.2013 

rozhodovanie 

per-rollam č. 

7/2013 

aktualizácia prílohy č.2 Systému koordinácie implementácie 

HP TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.3 
príloha č. 2 Systému koordinácie implementácie HP 

TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.3 bola schválená. 

15.10.2013 

rozhodovanie 

per-rollam č.  

8/2013 

aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP TUR na 

roky 2007 – 2013, verzia 6.4 
Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 

2007 – 2013, verzia 6.4 bol schválený. 

Zdroj: KHP 

 

Koordinátor v spolupráci s CKO a gestormi budúcich operačných programov aktívne participoval 

na príprave implementácie horizontálneho princípu TUR v programovom období 2014 – 2020. V rámci 

vypracovania podkladov pre nasledujúce obdobie bola pripravená Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy a Stratégia výskumu a vývoja pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 – 2020.  

 

Monitorovanie 

 

Koordinátori jednotlivých OP prostredníctvom ITMS monitorovali zazmluvnené projekty OP relevantné k 

HP TUR.  

 

Koordinátor: 

 sa zúčastňoval zasadnutí monitorovacích výborov a zaujímal stanoviská z pozície člena výboru; 

 pripomienkoval a odsúhlasoval pripravované a následne aj zverejnené písomné vyzvania a výzvy OP 

ZaSI (príručky pre ţiadateľov, príručky pre hodnotiteľov, inštrukcie k aplikácii hodnotiacich kritérií, 

relevantné ukazovatele HP TUR), revízie OP, PM 

 sa zúčastňoval rôznych zasadnutí a rozporových konaní, na ktorých sa riešila problematika  trvalo 

udrţateľného rozvoja; 

 zúčastnil sa stretnutia MPSVR SR so zástupcami HP dňa 22.10.2013.  

 

Dňa 1.2.2013 vstúpila do platnosti verzia 6.3 Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority 

Trvalo-udrţateľný rozvoj na roky 2007 – 2013 (ďalej len „SKI HP TUR“),  ktorý vypracoval Odbor 

prierezových priorít (ďalej len „OPP“) Sekcie zahraničnej spolupráce Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), 

ako koordinátor zodpovedný za riadenie a implementáciu HP TUR v spolupráci s RO jednotlivých OP 

a CKO. 

Vo všeobecnosti boli aktualizované cieľové hodnoty ukazovateľov, doplnenie alebo vypustenie niektorých 

ukazovateľov. Úpravy boli schvaľované procedúrou per rollam. 

 

Dňa 1.11.2013 vstúpila do platnosti verzia 6.4 vyššie uvedených dokumentov.  

1. Pri aktualizácii hlavného dokumentu SKI HP TUR išlo o formálne úpravy súvisiace s organizačnými 

zmenami OPP, s legislatívou a s potrebami koordinátora. 
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2. Aktualizácia prílohy č.2 súvisela v prípade OP ZaSI s návrhom koordinátora HP TUR na zvýšenie 

cieľových hodnôt ukazovateľov. Cieľové hodnoty boli upravené v zmysle reálnosti ich dosiahnutia. 

3. Aktualizácia prílohy č.4 súvisela s aktualizáciou metodického pokynu CKO č.9 (5. aktualizácia).  

 

Hodnotenie 

 

Koordinátor HP TUR ako prijímateľ NFP naďalej realizoval v 1. polroku 2013 projekty týkajúce sa 

hodnotenia zabezpečovaného externe: Strategické hodnotenie HP TUR 2011. Výsledky hodnotenia boli 

publikované v hodnotiacich správach, zverejnených na webovom sídle koordinátora 

(http://www.hpisahptur.gov.sk/).  

Koordinátor v súlade s Plánom hodnotení HP TUR na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0 

pripravoval v II. polroku 2013 ďalší návrh ŢoNFP pre externé hodnotenia pod pracovným názvom: 

Strategické hodnotenie HP TUR 2013, ktoré  bude realizované v roku 2014. 

 

Publicita a informovanosť 

 

Zástupca koordinátora je členom Pracovnej skupiny pre publicitu a zúčastňoval sa jej zasadnutí.  

Informovanie a publicita bola zo strany koordinátora HP zabezpečovaná aj aktualizáciou a zverejňovaním 

riadiacich dokumentov na webovom sídle  http://www.hpisahptur.gov.sk/ a poskytovaním telefonických 

a písomných informácií o implementácii HP TUR pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC 

a prijímateľov NFP.  

 

Spôsob uplatňovania HP TUR 

 

FSR spolupracuje s koordinátorom HP TUR pri príprave výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP. Kaţdá 

výzva je predkladaná koordinátorovi na overenie súladu so SKI HP TUR. 

 

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.  

 

SIA prostredníctvom výziev so zameraním na priamu tvorbu pracovných miest (výzvy  DOP2008-SIP001, 

DOP2009-SIP004 a DOP2010-SIP005, t.j. výzvy vyhlásené v rámci prioritnej osi 1) poskytla v roku 2011 

a 2012 celkovo 180-tim projektom finančné prostriedky na vytvorenie 1201,5 pracovných miest, čo bol 

plánovaný počet v rámci merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest.“ 

V nasledujúcich obdobiach (rok 2014, 2015)  bude SIA sledovať okrem iného dopadový merateľný 

ukazovateľ „Počet udrţaných pracovných miest“. (súhlasný list CKO 50829/2013 z 13.11.2013) 

 

RO OP ZaSI postupuje vyzvania pre jednotlivé NP koordinátorovi HP TUR na posúdenie vhodnosti, 

správnosti vyzvania a kompletnosti navrhnutých ukazovateľov v rámci procesu prípravy vyzvania.  

 

Tabuľka č. 4.4/2: Zazmluvnené projekty s deklarovaným príspevkom k HP TUR podľa prioritných osí  

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 509 450 670 913 654,01 384 092 651,11 

2 Podpora sociálnej inklúzie 570 299 157 427 025,43 87 576 830,64 

3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  70 28 15 478 413,16 4 397 421,60 

4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 153 142 47 374 006,14 45 185 326,31 

5 Technická pomoc 34 0,00 37 322 646,82 0,00 

celkom 1336 919 928 515 745,56 521 252 229,66 

Podiel projektov deklarujúcich relevanciu k HP TUR   68,79   56,14 

Zdroj: RO,  ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

 

Početnosťou predstavujú projekty s relevanciou k HP TUR 68,79% všetkých zazmluvnených projektov, 

objemom zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje je to 56,14%. 

http://www.hpisahptur.gov.sk/
http://www.hpisahptur.gov.sk/
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Graf č. 4.4/3: Počet riadne ukončených projektov s deklarovaným príspevkom k HP TUR,  podľa opatrení  

 

  
 

Tabuľka č. 4.4/4: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni OP ZaSI k 31. 12. 2013 (Tabuľka č. 

42 podľa metodiky CKO) 
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 59,9 N/A N/A 59,9 

Dosiahnutý 
výsledok  
EU-15 

66,8 67,1 65,8 65,4 65,5 65,2 65,1 N/A N/A 65,1 

Pomer 
SR:EU-15 

90,8
7 

92,8
5 

91,4
9 

89,91 90,84 91,56 92,01 N/A N/A 92,01 

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 13,2 12,8 N/A N/A 12,89 

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

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 10 N/A N/A 10 

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 3,1 2,9 N/A N/A 2,9 

 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** 925 919** N/A N/A 919 

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 
(EU zdroje) projektov s príspevkom 
k horizontálnej priorite trvalo 
udrţateľný rozvoj (mil. EUR, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 57,4 264,06 306,27 422 521,25 N/A N/A 521,25 

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: ITMS, EUROSTAT 

** prehodnotením opodstatnenosti realizácie projektov došlo v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu 

ukončeniu niektorých projektov (318), 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. 

Poznámka: posledné dva ukazovatele za rok 2012 boli zosúladené s projektami deklarujúcimi relevanciu k HP TUR 

 

Podľa metodiky koordinátora HP TUR (v súvislosti s vysvetlením v úvode kapitoly) ukazovatele HP TUR 

reálne vykazuje 822 projektov, z toho je 487 riadne ukončených. 
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Opatrenie  
Počet  RU 
projektov  
/ TUR 

Celková 
zazmluvnená 
suma EUR / TUR 

1.1 1 30 918 000,00 

1.2 286 78 618 586,67 

2.1 256 16 895 591,64 

2.2 4 845 018,26 

3.1 6 1 017 694,65 

3.2 4 436 519,06 

3.3 2 534 682,58 

4.1 69 16 221 198,34 

Celkom 628 145 487 291,20 
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Niţšie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých krajov 

a národných projektov k horizontálnej priorite Trvalo-udrţateľný rozvoj.  
 

Tabuľka č. 4.4/5: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2013 

(metodika CKO) (Tabuľka č. 43 podľa metodiky CKO) 

Územie NUTS III  
Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 
EUR (EÚ zdroje)  

Počet 
zazmluvnených 
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 samosprávny kraj  70 15 478 413,16 28 4 397 421,60 28,41 

Trnavský samosprávny kraj  66 10 146 980,48 51 8 398 886,95 82,77 

Trenčiansky samosprávny kraj  81 12 661 823,14 71 11 281 365,81 89,10 

Nitriansky samosprávny kraj  112 15 838 415,06 72 11 505 638,72 72,64 

Ţilinský samosprávny kraj  81 10 565 942,70 69 9 468 916,68 89,62 

Banskobystrický samosprávny kraj  215 23 659 942,39 146 18 490 246,75 78,15 

Prešovský samosprávny kraj  352 35 485 302,30 245 26 328 768,95 74,20 

Košický samosprávny kraj  173 22 212 785,14 126 18 026 381,01 81,15 

Projekty nezaradené do NUTS III 186 782 466 141,19 111 413 354 603,19 52,83 

Celkom  1336 928 515 745,56 919 521 252 229,66 56,14 

Podiel projektov deklarujúcich 
relevanciu k HP TUR 

    68,79     

Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka, mimoriadne ukončené projekty a projekty TA) 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2013 zazmluvnených 1640 projektov v celkovej výške za EU zdroje 

1 056 207 755,00 EUR. Pri odrátaní mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkom je to  

1 336 zazmluvnených projektov v celkovej výške 928 515 745,56 EUR za EU zdroje, z ktorých 919 

(68,79%) deklarovalo príspevok k HP TUR. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty 

s príspevkom k HP TUR predstavuje sumu 521 252 229,66 EUR, čo je 56,14% zazmluvnených 

prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP TUR ku celkovému objemu zazmluvnených prostriedkov za 

OP ZaSI (bez mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkmi). 

 

Vyššie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých krajov 

a národných projektov k HP TUR. Najviac projektov bolo podporených v Prešovskom samosprávnom kraji 

(245) s celkovou alokáciou 26,33 mil. EUR, v Banskobystrickom samosprávnom kraji (146) s celkovou 

alokáciou 18,49 mil. EUR a Košickom samosprávnom kraji (126), s alokáciou 18,03 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 samosprávneho kraja podporených 28 projektov v celkovej výške zazmluvnených 

prostriedkov 4,40 mil. EUR, čo predstavuje 28,41% z celkového zazmluvnenia pre Bratislavský 

samosprávny kraj bez mimoriadne ukončených projektov. 

 

4.4.1. Plnenie ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi č. 1 Podpora zamestnanosti 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi  č. 1 – Podpora rastu zamestnanosti 

k 31.12.2013  

 

Tabuľka č. 4.4/6: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 1 k 31.12.2013 (Tabuľka č. 44 

podľa metodiky CKO) 
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 69781 N/A N/A 69781 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37 000/  108500** 

Východisko 15672
/0 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet zamestnancov 
zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 10291 30 479 30752 31822 N/A N/A 31822 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 800/ 
31000 

31000 

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 42921 N/A N/A 42921 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 970/ 
44000 

44000 

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 13067 N/A N/A 13067 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 055/ 
7845 

7845 

Východisko 5 411/
0 

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

Zdroj: RO, ITMS 

Prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, ako aj kompetenčných zmien na  strane prijímateľa došlo v rámci 

implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu ukončeniu 318 projektov, medzi nimi aj projektov s relevanciou 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. 

* pôvodná hodnota/hodnota z najnovšej SKI HP IS verzie č. 6.4 

** podľa SKI HP IS č. 6.4 

 

Prioritná os č. 1 je zameraná na prevenciu straty zamestnania a na tvorbu nových pracovných miest pre 

skupinu 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: 14 zazmluvnených projektov 

 1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, 

podnikov a podpory zamestnania: 436 zazmluvnených projektov. 

 

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 31.12.2013 (Tabuľka č. 44 

podľa metodiky CKO) 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 
Celko

m 

Počet novovytvorených pracovných 
miest (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 108 180 294 401 1217 1354 N/A N/A 1354 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100/ 
1805 

1805 

Východisko 672/0 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 78 160 154 N/A N/A 154 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 000/ 
300 

300 

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 10295 N/A N/A 10295 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 200/ 
10000 

10000 
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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 2054 N/A N/A 2054 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 860/ 
400 

400 

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 

** pôvodná hodnota/hodnota z najnovšej SKI verzie č. 6.4 

 

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 a ľudské zdroje vykonávajúce aktivity a opatrenia pre 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 v opatreniach: 

 

 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo vylúčením 

prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK (274 

zazmluvnených projektov s HP TUR relevanciou)  

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 je podporované 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  (20 zazmluvnených 

projektov) 

Cieľom opatrenia 2.2 je Zvyšovanie moţností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. Sú 

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  (5 zazmluvnených projektov) 

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 31.12.2013 (Tabuľka č. 44 

podľa metodiky CKO) 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** Celkom 

Počet novovytvorených pracovných 
miest (počet, výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 20 29 47 92 632 648 N/A N/A 648 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 999/ 
2620 

 2620 

Východisko 1599/0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet zamestnancov zapojených do 
vzdelávacích aktivít projektu (počet, 
výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 171 1 186* 1166 1357 1096 1204 N/A N/A 1204 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 900/ 
1400 

1400 

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 1290 N/A N/A 1290 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 950/ 
1200 

1200 

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 99 353 N/A N/A 353 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 955 
/ 230 

230 

Východisko 1 187/0 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, ITMS 

** pôvodná hodnota/hodnota z najnovšej SKI verzie č. 6.4 

 

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 zdroje nachádzajúce sa na trhu práce ako aj podniky, ktoré poskytujú 

pracovné miesta, čím sa napĺňa špecifický cieľ 3 HP TUR. Zároveň sa vzdelávacími aktivitami a 

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) napĺňa cieľ 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  (10 zazmluvnených projektov) 

 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v BSK (8 

zazmluvnených projektov)  

 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK (10 zazmluvnených projektov).  

 

4.4.4. Plnenie ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi č. 4 

 

Tabuľka č. 4.4/9: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 4 k 31.12.2013 (Tabuľka č. 44 

podľa metodiky CKO)  
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 14663 N/A N/A 14663 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1500/ 
14000 

14000 

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 16841 N/A N/A 16841 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 520/
17400 

17400 

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 6386 N/A N/A 6386 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 900/ 
5930 

5930 

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

Zdroj: RO, KHP, ITMS 

* pôvodná hodnota/hodnota z najnovšej SKI verzie č. 6.4 

 

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 
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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. Všetky zazmluvnené projekty spadajú pod opatrenie 4.1. 

 

Jednotlivé príklady dobrej praxe sú uvedené v prílohe č. 9. 

 

4.5. Namerané hodnoty HP ukazovateľov za ukončené projekty, cieľ zo zazmluvnených 

projektov, plnenie 

 

Tabuľka č. 4.5/1 :Hodnoty ukazovateľov za ukončené projekty na úrovni OP ZaSI k 31.12. 2013 a cieľové 

hodnoty z projektov zazmluvnených k 31.12.2013 

Tabuľka č. 4.5/2: Hodnoty ukazovateľov za ukončené 
projekty na úrovni HP IS 

2012 
za RU 

2013 
za RU 

2013 
za 

MU 

Ukončen
é 2013 

Cieľ zo 
zazmluvnenýc
h k 31.12.2013 

Cieľ 
KHP  

Nameraná 
k 31.12.201
3 

Plneni
e v % 

Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti 
 

  
  

        

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie 
IKT zručností (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

243 401 81 482 748 750 653 87,07 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

0 5111 268 5 379 8318 10258 7541 73,51 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach (prioritná os 1 
- 4, dopad) (počet) 

26 1988 0 1988 8780 6300 1988 31,56 

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie 
 

  
 

          

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie 
IKT zručností (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

174 275 0 275 590 395 343 86,84 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach (prioritná os 1 
- 4, dopad) (počet) 

0 114 0 114 672 380 114 30,00 

Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie 
a budovanie kapacít v BSK   

  
 

          

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie 
IKT zručností (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 0 0 0 71 50 48 96 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

0 35 0 35 716 773 1408 182,15 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach (prioritná os 1 
- 4, dopad) (počet) 

0 29 0 29 515 350 29 8,29 

Prioritná os č. 4 Budovanie kapacít 
 

  
 

          

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na získanie 
IKT zručností (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 0 0 0 121 80 132 165 

Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

0 959 2624 3583 5143 0 8519 - 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach (prioritná os 1 
- 4, dopad) (počet) 

87 633 0 633 7759 6500 633 9,74 

  
 

  
  

        

Tabuľka č. 4.5/3: Hodnoty ukazovateľov za ukončené 
projekty na úrovni HP MRK 

2012 
za RU 

2013 
za RU 

2013 
za 

MU 

Ukončen
é 2013 

Cieľ zo 
zazmluvnenýc
h k 31.12.2013 

Cieľ 
KHP 

Nameraná 
k 31.12.201
3 

Plneni
e v % 

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie (opatrenie 2.1, 2.2) 
projekty s priamou relevanciou k HP MRK 

                
Spolu s prioritnou osou 1 (opatrenie 1.2 – ale reálne 
nevykazuje) 

Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce 
sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK 

108 114 1 115 146 15 127 846,67 

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity 
komunitného charakteru  

594 492 100 592 713 350 570 162,86 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK  173 188 11 199 829 125 341 272,8 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu 
(výsledok) 

208 285 9 294 554 15 560 
3 

733,33 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu 
(dopad) 

0  0 32 32  194     0 

Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK(dopad) 
 

1 0 1 112 195 1 0,51 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, 
vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít 

20 24 1 25 27       
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(výsledok) 

Prioritná os 1 (okrem 1.2), 3, 4 spolu, os 2 (opatrenie 2.3) 
 

  
  

        

Počet obcí s osídlením MRK, v ktorých vyuţívajú výsledky 
projektu (počet, výsledok  

7 0 7 12 350 7 2 

Počet obcí s osídlením MRK, v ktorých vyuţívajú výsledky 
projektu (počet, dopad)  

0 0 0 0 350   0 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet, 
výsledok)   

28 0 28 86 125 186 148,8 

Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK (počet, dopad)   
 

0 0 0 323 195 7 3,59 

Dosiahnuté prostredníctvom LSKP         

Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce 
sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK 

 0   22  7  

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity 
komunitného charakteru  

 2   15  14  

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK   0   34  5  

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu 
(výsledok) 

 0   265 (250 NP)  0  

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu 
(dopad) 

 0   15    

Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK(dopad)  0   0  241  

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, 
vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít 
(výsledok) 

 0   1  0  

Tabuľka č. 4.5/4: Hodnoty ukazovateľov za ukončené 
projekty na úrovni HP RP 

2012 
za RU 

2013 
za RU 

2013 
za 
MU 

Ukončen
é 2013 

Cieľ zo 
zazmluvnenýc
h k 31.12.2013 

Cieľ 
KHP 

Nameraná 
k 31.12.201
3 

Plneni
e v % 

Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti                 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – ţeny (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

20 984 33776 388 34 164 347303 N/A 635033   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – muţi (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

20 435 32445 796 33 241 434207 N/A 452733   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 15-24 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

1 243 1273 0 1 273 14639 N/A 11089   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 55 – 64 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

2 057 2193 5 2 198 1323 N/A 2498   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov - zdravotne postihnuté osoby (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 

474 528 0 528 19591 N/A 22781   

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu 
diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota (prioritná os 1 
- 4, výstup) (počet) 

0 54 0 54 54 N/A 54   

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi 
(prioritná os 1 - 4, výstup/ výsledok) (počet) 

4 943 4941 0 4 941 23875 N/A 25498   

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami 
(prioritná os 1 - 4,výstup/výsledok) (počet) 

3 857 2857 0 3 861 20326 N/A 19668   

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené 
skupiny v dôsledku realizácie projektu (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 

4 4 0 4 51 N/A 50   

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 0 0 0 0 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 (prioritná os 1 - 3, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0   

Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia 
páchaného na ţenách a deťoch (prioritná os 1 - 3, výstup) 
(počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0   

Počet úspešne umiestnených UOZ – ţeny (prioritná os 1 a 3, 
výsledok) (počet) 

5 866 9203 0 9 203 76725 N/A 9203   

Počet úspešne umiestnených UOZ – muţi (prioritná os 1 a 3, 
výsledok) (počet) 

0 8954 0 8 954 70409 N/A 8954   

Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne 
orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na 
pracovisku (počet, dopad) 

0 0 0 0  0  N/A 0   

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 2087 0 2 087 17942 N/A 2087   

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 5075 0 5 075 29254 N/A 5075   

Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú 
rovnosť (prioritná os 1 - 4,výsledok) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0   
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Počet úspešne vyškolených osôb – muţi (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

2 655 0 655 4442 N/A 655   

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

35 1487 0 1 487 4461 N/A 1487   

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie 
 

  
  

  N/A     

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – ţeny (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

23 031 53133 
1596

8 
69101 112388 N/A 77917   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – muţi (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

29 344 56924 
1472

6 
71650 96241 N/A 68861   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 15-24 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

1 290 2169 1277 3446 3616 N/A 3353   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 55 – 64 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

211 970 218 1 188 1722 N/A 1444   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov - zdravotne postihnuté osoby (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 

31 350 38 388 1855 N/A 3066   

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu 
diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota (prioritná os 1 
- 4, výstup) (počet) 

17 9 0 9 9 N/A 14   

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi 
(prioritná os 1 - 4, výstup/ výsledok) (počet) 

81 81 0 81 613 N/A 97   

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami 
(prioritná os 1 - 4,výstup/výsledok) (počet) 

2 2 0 2 1395 N/A 112   

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené 
skupiny v dôsledku realizácie projektu (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 

154 220 61 281 562 N/A 530   

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 0 0 0 0 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 (prioritná os 1 - 3, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 60 N/A 0   

Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia 
páchaného na ţenách a deťoch (prioritná os 1 - 3, výstup) 
(počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0   

Počet úspešne umiestnených UOZ – ţeny (prioritná os 1 a 3, 
výsledok) (počet) 

74 80 3 83 2742 N/A 80   

Počet úspešne umiestnených UOZ – muţi (prioritná os 1 a 3, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 3025 N/A 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 0 0 0 30 N/A 0   

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 15 0 15 386 N/A 15   

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 0 0 0 183 N/A 0   

Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú 
rovnosť (prioritná os 1 - 4,výsledok) (počet) 

0 2032 190 2 222 11742 N/A 2032   

Počet úspešne vyškolených osôb – muţi (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 467 N/A 0   

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 727 N/A 0   

Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie 
a budovanie kapacít v BSK  

  
  

        

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – ţeny (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

190 3992 296 4 288 4364 N/A 5415   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – muţi (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

76 1728 48 1 776 2481 N/A 2474   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 15-24 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

0 0 0 0 187 N/A 249   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 55 – 64 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov - zdravotne postihnuté osoby (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 

0 635 0 635 618 N/A 872   

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu 
diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota (prioritná os 1 
- 4, výstup) (počet) 

0 0 0 0 4 N/A 4   

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi 
(prioritná os 1 - 4, výstup/ výsledok) (počet) 

0 0 0 0 10 N/A 12   

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami 0 0 0 0 14 N/A 32   
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(prioritná os 1 - 4,výstup/výsledok) (počet) 

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené 
skupiny v dôsledku realizácie projektu (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 

0 0 0 0 5 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 (prioritná os 1 - 3, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 35 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 (prioritná os 1 - 3, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 664 N/A 0   

Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia 
páchaného na ţenách a deťoch (prioritná os 1 - 3, výstup) 
(počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0   

Počet úspešne umiestnených UOZ – ţeny (prioritná os 1 a 3, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 32 N/A 0   

Počet úspešne umiestnených UOZ – muţi (prioritná os 1 a 3, 
výsledok) (počet) 

0 0 0 0 25 N/A 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 0 0 0 0 N/A 0   

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 29 0 29 153 N/A 29   

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 0 0 0 90 N/A 0   

Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú 
rovnosť (prioritná os 1 - 4,výsledok) (počet) 

0 0 0 0 289 N/A 0   

Počet úspešne vyškolených osôb – muţi (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

0 33 8 41 228 N/A 33   

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

0 132 19 151 554 N/A 132   

Prioritná os č. 4 Budovanie kapacít 
 

  
  

        

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – ţeny (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

3 592 3936 2936 6 862 10719 N/A 15258   

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – muţi (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

1 635 1792 1069 2 861 10499 N/A 4907    

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 15-24 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 55 – 64 (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov - zdravotne postihnuté osoby (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu 
diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota (prioritná os 1 
- 4, výstup) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi 
(prioritná os 1 - 4, výstup/ výsledok) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami 
(prioritná os 1 - 4,výstup/výsledok) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené 
skupiny v dôsledku realizácie projektu (prioritná os 1 - 4, 
výstup) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu obsadených ţenami (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu obsadených muţmi (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú 
rovnosť (prioritná os 1 - 4,výsledok) (počet) 

0 0 0 0 0 N/A 0    

Počet úspešne vyškolených osôb – muţi (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

17 355 29 384 6837 N/A 355    

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny (prioritná os 1 - 4, 
výsledok) (počet) 

33 842 72 914 9151 N/A 842    

Tabuľka č. 4.5/5: Hodnoty ukazovateľov za ukončené 
projekty na úrovni HP TUR 

2012 
za RU 

2013 
za RU 

2013 
za 
MU 

Ukončen
é 2013 

Cieľ zo 
zazmluvnenýc
h k 31.12.2013 

Cieľ 
KHP 

Nameraná 
k 31.12.201
3 

Plneni
e v % 

 Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti 
 

  
  

        

Počet novovytvorených pracovných miest (prioritná os 1 - 3, 
výsledok) (počet) 

9 075 9513 31 9544 78569 
108500*

* 
69781 63,03 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 
projektu (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

8 356 18814 1212 20026 33031 31000 31822 102,65 

Počet osôb vyškolených v projekte (prioritná os 1 - 4, výsledok) 13 687 27396 808 28204 45972 44000 42921 246,67 
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(počet) 

Počet úspešne vyškolených osôb (prioritná os 1 - 4, dopad) 
(počet) 

1 387 
*1295

8 
0 12958 54100 7845 13067 166,56 

 Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie 
 

  
  

        

Počet novovytvorených pracovných miest (prioritná os 1 - 3, 
výsledok) (počet) 

474 831 66 897 2534 1805 1354 75,01 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 
projektu (prioritná os 1 - 4, výsledok) (počet) 

24 128 6 134 1024 300 154 51,33 

Počet osôb vyškolených v projekte (prioritná os 1 - 4, výsledok) 
(počet) 

4 561 4832 331 5163 16948 10000 10295 97,13 

Počet úspešne vyškolených osôb (prioritná os 1 - 4, dopad) 
(počet) 

160 2054 0 2054 8196 400 2054 513,5 

 Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie 
a budovanie kapacít v BSK  

  
  

        

Počet novovytvorených pracovných miest (prioritná os 1 - 3, 
výstup) (počet) 

68 144 0 144 1322 2620 648 24,73 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 
projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

184 285 344 629 1017 1400 1204 86 

Počet osôb vyškolených v projekte (prioritná os 1 - 4, výstup) 
(počet) 

287 639 0 639 2006 1200 1290 107,5 

Počet úspešne vyškolených osôb (prioritná os 1 - 4, dopad) 
(počet) 

99 353 0 353 2652 230 353 153,48 

 Prioritná os č. 4 Budovanie kapacít 
 

  
  

        

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 
projektu (prioritná os 1 - 4, výstup) (počet) 

1 261 1610 3449 5 059 14944 14000 14663 104,74 

Počet osôb vyškolených v projekte (prioritná os 1 - 4, výstup) 
(počet) 

10 262 11370 589 11959 17014 17400 16841 96,79 

Počet úspešne vyškolených osôb (prioritná os 1 - 4, dopad) 
(počet) 

3 238 6386 0 6386 28669 5930 6386 107,69 

*Pracovná poznámka – dopadový ukazovateľ za ukončené projekty je niţší neţ nameraný pre absenciu projektu 27110230109 

s ukončenými aktivitami medzi RU (neukončený finančne)  

Pozn. : Cieľová hodnota je zo zazmluvnených projektov okrem mimoriadne ukončených. Nie je teda zaručené, či sa v takomto 

rozsahu budú realizovať. 

** podľa SKI HP IS č. 6.4 

 

 

5. PROGRAMY  ESF: Koherencia a koncentrácia 
 

 

5.1. Európska stratégia zamestnanosti a národný program reforiem 

 

Sluţby zamestnanosti a dlhodobá nezamestnanosť 

 

Reformou APTP od 1. mája 2013, za účelom zlepšiť schopnosť verejných sluţieb zamestnanosti poskytovať 

UoZ individualizované sluţby, sa upravil proces zaraďovania občanov do evidencie UoZ tak, ţe nepodlieha 

správnemu konaniu s cieľom zníţenia administratívnej náročnosti. Zároveň sa zrušila mesačná periodicita 

návštev UoZ na úrade za účelom zefektívnenia práce s UoZ a zlepšenia spolupráce so zamestnávateľmi 

a zrušila sa povinnosť pre úrad raz za mesiac ponúknuť UoZ vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom 

z AOTP. Uvedené zmeny boli realizované s cieľom, aby sa uvoľnená administratívna kapacita vyuţila 

v prospech zabezpečenia individualizovanejších sluţieb zamestnanosti na individualizáciu odborných a 

poradenských sluţieb pre znevýhodnených UoZ (mladí ľudia, dlhodobo nezamestnaní, atď.). V prospech 

zabezpečenia individualizovanejších sluţieb zamestnanosti pre znevýhodnených UoZ sa v rámci odborných 

a poradenských sluţieb zaviedlo poskytovanie adresných špecifických sluţieb najmä profilovaním 

uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom bilancie ich kompetencií - analýza individuálneho potenciálu 

mladého nezamestnaného občana, zhodnotenie jeho kompetencií, moţností a schopností v rámci uplatnenia 

sa na trhu práce s odporúčaním konkrétnych povolaní alebo oblastí záujmu. V záujme skvalitnenia 

individualizovaných sluţieb zamestnanosti pre mládeţ v oblasti voľby povolania a jeho prepojenia na 

poţiadavky trhu práce sa umoţnilo, ţe sluţby pri voľbe povolania, ktoré sú určené pre ţiakov a sú súčasťou 

informačných a poradenských sluţieb, sú poskytované priamo na školách alebo v školských zariadeniach 

výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú inštitúciami podľa osobitného predpisu, ktorým je školský 

zákon.  

 

Nezamestnanosť mladých a prepájanie vzdelávania s praxou 
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V súlade s odporúčaním Rady EÚ z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí,  s  Oznámením EK 

z 19. júna 2013 Spoločne pre mladých ľudí Európy - Výzva na prijatie opatrení proti nezamestnanosti 

mládeţe, a v nadväznosti na Národný program reforiem SR 2013, pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2013 Záruky 

pre mladých ľudí v Slovenskej republike. Informáciu o príprave a prijatí Záruky pre mladých ľudí 

v Slovenskej republike vláda SR zobrala na vedomie na rokovaní dňa 5.2. 2014. Plánované reformy 

a iniciatívy,  ktorými sa budú zabezpečovať Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej sú podľa usmernenia EK 

obsiahnuté v Národnom pláne implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike (ďalej len 

„národný plán“), ktorý je vypracovaný podľa vzorovej osnovy zaslanej EK v septembri 2013.  

 

V národnom pláne sú uvedené kroky, ktoré povedú k realizácii systému záruk pre mladých ľudí na národnej 

úrovni, príslušné úlohy verejných orgánov a ostatných organizácií, spôsoby financovania tohto systému, 

metódy monitorovania pokroku, ako aj časový harmonogram. Národný plán by mal prispieť k naplneniu 

troch cieľov stratégie Európa 2020, a to dosiahnuť v SR 72 % zamestnanosť u ľudí vo veku od 20 do 64 

rokov, predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí. 

Národný plán pozostáva zo 17 systémových podporných opatrení, z nich 5 predstavuje plánované reformné 

zmeny a 12 plánované iniciatívy. Tieto iniciatívy sa budú zameriavať na mladých ľudí do 25 rokov veku, 

ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not 

in employment, education or training - NEET). Národný plán bude riadený a vykonávaný na báze 

partnerstva tak, ako je uvedené v odporúčaní Rady.  

V SR bude prvým krokom na poskytnutie záruky pre mladých ľudí ich zaradenie do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie rámci sluţieb zamestnanosti a v prípade tých NEET, ktorí nie sú zaradení v evidencii UoZ 

bude zodpovedajúci prvý krok určovaný v rámci príslušných plánovaných iniciatív. V rámci sluţieb 

zamestnanosti budú v oblasti podpory zamestnávania a zamestnateľnosti mladých ľudí pripravované 

podmienky na podporu vytvorenia prvého pracovného miesta najmä u mladých ľudí, ktorí z hľadiska 

vzdelania tvoria najviac ohrozené skupiny znevýhodnených UoZ. Pripravované budú aj zámery na 

modifikáciu absolventskej praxe na pracovnoprávny vzťah.  Záruka pre mladých ľudí je  koncipovaná aj na 

princípe programov a projektov zameraných napr. na témy „Praxou k zamestnaniu“, „Druhá šanca na 

vzdelanie“ (ukončenie základnej školy, získanie kvalifikácie) alebo príprava na začatie samostatnej 

zárobkovej činnosti, podpora poradenstva a pomoc mladým ľuďom (vrátane  zvýšenia počtu odborných 

poradcov) pri ich prechode zo školy do zamestnania (poradenstvo pri voľbe povolania, individuálne 

poradenstvo, tréningy zručností, pomoc alebo asistencia pri začleňovaní na trh práce do zamestnania alebo 

samostatnej zárobkovej činnosti).  

Na zabezpečenie realizácie záruky budú zabezpečené finančné prostriedky v celkovej výške cca 72,2 mil. 

EUR pre Slovenskú republiku (podľa TIC Stáleho zastúpenia SR pri EÚ zo dňa 7.11.2013) z osobitnej 

rozpočtovej alokácie vyhradenej pre členské štáty EÚ oprávnené na čerpanie Iniciatívy pre zamestnanosť 

mladých ľudí. Ide najmä o podporu vytvárania a udrţania pracovných miest pre mladých ľudí, 

rekvalifikáciu alebo zvyšovanie kvalifikácie a podporu prvých pracovných skúseností prostredníctvom 

praxe alebo stáţe. Minimálne rovnaký objem finančných prostriedkov bude zabezpečený z národnej 

alokácie ESF, ktorý sa navrhuje vyuţiť napr. na  informačné a poradenské sluţby pre voľbu povolania 

a výber zamestnania, vzdelávanie a prípravu pre trh práce, absolventskú prax, dopytovo-orientované 

projekty na podporu zamestnávania a samozamestnávania mladých ľudí a pod. 

V roku 2013 bola v SR vysoká nezamestnanosť mladých  riešená prostredníctvom projektov na vytvorenie 

nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov formou príspevku pre 

zamestnávateľa na úhradu časti mzdových nákladov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 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.  
 

V oblasti podpory zamestnávania a zamestnateľnosti mladých ľudí sa novelou zákona o sluţbách 

zamestnanosti od 1. 5. 2013: 

- ustanovila podmienka pre vykonávanie absolventskej praxe (§ 51) v nadväznosti na dosiahnuté vzdelanie 

v príslušnej skupine učebných alebo študijných odborov, čo  umoţní absolventom škôl nadviazať na 

vedomosti a zručnosti získané v školskom systéme vzdelávania a zabezpečí im zručnosti a vedomosti 

v odbore, ktorý vyštudovali, príp. v jemu príbuzných odboroch. Zohľadnili sa regionálne potreby vo vzťahu 
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k zaraďovaniu absolventov škôl na absolventskú prax a za tým účelom sa zmenil obligatórny charakter 

príspevku na vykonávanie absolventskej praxe na fakultatívny. Určila sa tieţ  podmienka najmenej 

jednomesačného vedenia absolventa školy v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorá  bola doteraz 

upravená vo všeobecne záväznom právnom predpise k zákonu o sluţbách zamestnanosti. 

Systém vzdelávania a prípravy pre trh práce bol nastavený tak, aby sa zabezpečila vyššia flexibilita UoZ na 

trhu práce. UoZ sa umoţnilo individuálne sa vzdelávať a pripravovať pre trh práce  

v oblastiach, ktoré úrad nemôţe zabezpečiť.  

Úrad môţe poskytnúť UoZ príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce (§ 46) vo výške 100 % 

oprávnených nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, najviac v sume 600 Eur, ktoré si UoZ 

zabezpečil z vlastnej iniciatívy, ak na jeho základe získal pracovné miesto  najmenej na 6 mesiacov. 

Novelou zákona o odborných školách sa od 1. 1. 2013 upravili podmienky prijatia ţiakov na gymnázia 

a na programy úplného stredného odborného vzdelávania. Stanovila sa nová kompetencia samosprávneho 

kraja určovať počty tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom 

roku v jeho územnej pôsobnosti, ktorá vychádza z analýz a prognóz o vývoji na trhu práce. 

 

5.2. Národný program reforiem SR 2013  

 

Súčasťou NPR je akčný plán s konkrétnymi úlohami a harmonogramom na plnenie špecifických odporúčaní 

Rady. Spomedzi úloh akčného plánu  NPR pre rok 2013 implementácia OP ZaSI prispela k plneniu 

nasledujúcich: 

 

35 Posilnenie nástrojov pre podporu a zabezpečenie kvality štúdia v odboroch, ktoré sú poţadované trhom 

práce definovaním výsledkov vzdelávania a zaradením do úrovní kvalifikačného rámca. 

 

Národná sústava povolaní, 07/2009 - 06/2012, 27110130006 (SVK) / 27130130022 (BSK) s rozpočtom 

NFP 5 890 349,46 EUR a 738 448,04 EUR                 

V rámci projektu bola vypracovaná finálna verzia národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, ktorá 

vychádza z Medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní.  

Realizácia projektu bola ukončená 30.6.2012, všetky aktivity a  plánované ukazovatele boli k tomuto 

termínu naplnené. Bolo vyškolených 794 osôb. 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“.  

 

55 Realizácia projektov na podporu vzniku pracovných miest vo verejnom i súkromnom sektore projektami 

pre zamestnávateľov, ktorí vytvoria preukázateľne nové pracovné miesta pre mladých ľudí, s dôrazom 

na regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti. 

66 Pokračovanie podpory vzniku pracovných miest vo verejnom i súkromnom sektore pre mladých ľudí 

do 29 rokov s dôrazom na regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti - 2. fáza 

 

Podpora vytvárania pracovných miest  (NP XXI) 27110130029, 11/2012 – 08/2015, rozpočet NFP 50 

mil. EUR 

Projekt plní ciele Odporúčania Rady EK z 22.apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí. 

K 31.12.2013 sa do projektu zapojilo 10 141 osôb cieľovej skupiny vo veku do 29 rokov, z toho 5 272 

mladých vo veku 15 – 24 rokov.  

 

Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve  (NP XX) 27110130030,  realizovaný v období 

11/2012–08/2015, NFP 20 000 000 EUR.  

Výška NFP - pôvodne bola 20 000 000,00 Eur a v rámci národného projektu bolo plánované vytvoriť 4 714 

nových pracovných miest. Dodatkom k zmluve o poskytnutí NFP bola výška NFP upravená na 8 115 

875,00 Eur. Zároveň  bola rozšírená cieľová skupina. K 31.12.2013 bolo na projekte vytvorených 571 

nových pracovných miest. Z 571 osôb zapojených do projektu bolo 548 vo veku 29 rokov.  

 

Podpora vytvárania pracovných miest-2, 27110130032, 09/2013-10/2015, výška NFP 11 884 125,38 

EUR. Ide o pokračovanie predchádzajúceho projektu č. 27110130029. K 31.12.2013 projekt uvádza 1856 

novovytvorených pracovných miest. Do projektu sa zapojilo 1856 osôb vo veku 29 rokov, z toho 1056 vo 

http://www.sustavapovolani.sk/
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veku 15 – 24 rokov. Boli tu pouţité finančné prostriedky o ktoré bola zníţená výška NFP v NP „Podpora 

zamestnávania nezamestnaných v samospráve“, kód 27110130032. Cieľovou skupinou sú mladí 

nezamestnaní vo veku do 29 rokov a ZUoZ nad 50 rokov veku.  

 

58 Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok, kompletizácia 

a prepojenie s relevantnými inštitúciami 

 

Projekt Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 27110130005 (SVK) / 27130130020 

(BSK), sa realizoval v dobe 05/2009 – 08/2012, v sume NFP 10 795 747,00  EUR a 1 148 788,12 EUR. 

Projekt zabezpečil zvýšenie elektronizácie sluţieb zamestnanosti (SZ) a vyššiu kvalitu a flexibilitu sluţieb. 

Nadväzoval na dokument „Informatizácia spoločnosti ako súčasť národohospodárskej stratégie SR„. 

V rámci projektu bolo realizované  vzdelávanie všetkých zamestnancov úradov práce  pracujúcich v rámci 

sluţieb zamestnanosti. Na vzdelávaní sa zúčastnilo 2693 (SVK) a 247 (BSK) osôb.  

 

59 Modifikácia absolventskej praxe za účelom zvýšenia efektivity tohto nástroja APTP a jej výrazne 

posilnenie o prvky odbornej prípravy vrátane odborného dohľadu (inštruktáţe) počas jej výkonu. 

 

Absolventská prax 27110130017 (SVK) 07/2010-30.06.2012, NFP 18 491 600,00  EUR 

Cieľom absolventskej praxe bolo získavanie odborných zručností a praktických skúseností 

u zamestnávateľa. Pribliţne  tretina  podporených  absolventov  škôl  bola schopná  nájsť  si  prácu  

bezprostredne  po  absolvovaní absolventskej praxe. Do projektu bolo zapojených celkom 12 407 

absolventov a z toho 2694 osôb bolo úspešne umiestnených na trhu práce. K 31.12.2012 bol  projekt riadne 

ukončený. 

Národný projekt – Absolventská prax 2, 27110130026, 01/2012 – 12/2012, 13 299 200,00 EUR.  V 

rámci novely zákona o sluţbách zamestnanosti sa zaviedla modifikácia absolventskej praxe (AP), a to 

zavedením princípu nadväznosti AP na povolania, pre ktoré sa absolventi vo vzdelávacom systéme 

pripravovali. Do projektu bolo zapojených 14 351 absolventov škôl a z toho 2 613 osôb bolo úspešne 

umiestnených na trhu práce.  

 

Pre BSK sa absolventská prax realizovala spolu s inými AOTP v rámci projektu Vybrané aktívne 

opatrenia na trhu práce v Bratislavskom samosprávnom kraji, s alokáciou 700 000 EUR,  01/2011 – 

12/2013, 27130130032(BSK) – k 31.12.2013  bolo do projektu zapojených 249 osôb vo veku 15-24 rokov.  

Ďalej sa absolventská prax v rámci SR realizuje ako súčasť nadväzujúcich viacparagrafových projektov  

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK: 27110130028 (za rok 2013 zapojených 

5 643 mladých vo veku 15 – 24 rokov), 27110130031 (za rok 2013 zapojených 3 530 mladých vo veku 15 – 

24 rokov) , 27110130033 (za rok 2013 zapojených 86 mladých vo veku 15 – 24 rokov). 

 

62 Zvýšenie manaţérskych a komunikačných zručností pracovníkov vo verejnej správe s dôrazom na 

zamestnancov na klientskych pracoviskách kvalitnými vzdelávacími programami 

 

Od začiatku programového obdobia sa k 31.12.2013 v rámci prioritnej osi č.4 Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia implementovalo celkovo 153 projektov (po odrátaní mimoriadne 

ukončených) v zazmluvnenej sume 55,6 mil. EUR. (z toho 14 projektov verejnej správy, v zazmluvnenej 

sume 29 386 150 EUR a 139 projektov MVO).  Zároveň bolo ku koncu roku riadne ukončených 73 

projektov. Celková vyčerpaná suma RU projektov predstavuje k 31.12..2013 sumu 13,8 mil. EUR. Všetky 

tieto projekty prispievajú k napĺňaniu cieľov  prioritnej osi č.4. 
 

64 Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných sluţieb zamestnanosti  vrátane zvýšenia 

ich administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia prístupu k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnané 

osoby, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a ţien - 1. fáza 

 

Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie, 27110130014, 

04/2010- 03/2013 Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení  trhu 

práce podľa §49, 50, 50a, 50b-c, 51a, 53, 53a, 53b zákona o sluţbách zamestnanosti. Doposiaľ bolo do 

projektu zapojených 11055 osôb cieľovej skupiny a vytvorených bolo 7235  nových pracovných miest, 

z toho 240 osôb cieľovej skupiny a 107 vytvorených pracovných miest pribudlo v roku 2013. 
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Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti, 27110130022 (SVK) 11/2011 – 

10/2014 Doposiaľ bolo do projektu zapojených 14960 osôb cieľovej skupiny a vytvorených bolo 8377  

nových pracovných miest, pričom vytváranie nových záväzkov bolo moţné do 31.12.2012 a v roku 2013 

prebiehalo len dofinancovanie uzatvorených dohôd. 

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v Bratislavskom samosprávnom kraji, 01/2011 – 12/2013,  

27130130032(BSK). Doposiaľ bolo do projektu zapojených  551 osôb cieľovej skupiny a vytvorených bolo 

34  nových pracovných miest, umiestnených na trhu práce bolo 243 osôb, z toho 45 osôb cieľovej skupiny 

a 6 vytvorených pracovných miest pribudlo v roku 2013.    

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 2, 27110130031, 04/2013 - 12/2015 Ide 

o nový projekt, v ktorom  je  plánované vytvorenie nových pracovných miest v počte 4763 a počet osôb 

cieľovej skupiny, zapojených do projektu je do roku 2015 plánovaných 24 886 z toho osoby vo veku od 15-

24 r. v počte 6032. K 31.12.2013 bolo 32 432 zapojených osôb (v tom 3 530 vo veku 15 – 24 rokov), 3 787 

novovytvorených pracovných miest. 

Vybrané  aktívne  opatrenia  na trhu  práce v rámci SR bez BSK 27110130028, 10/2012 – 12/2014 

Podpora zamestnanosti, adaptability a zniţovania nezamestnanosti  UoZ a  ZUoZ prostredníctvom  

poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP. K 31.12.2013 bolo do projektu zapojených 23 924 osôb 

cieľovej skupiny a vytvorených bolo 3276  nových pracovných miest, z toho 14 924 osôb cieľovej skupiny 

a 3 276 vytvorených pracovných miest pribudlo v roku 2013.. 

Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských sluţieb poskytovaných úradmi 

práce, sociálnych vecí a rodiny, 27110130012, 12/2009 – 01/2014 

Jednou z hlavných aktivít projektu sú kaţdoročne realizované Burzy práce. Ich 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 roku 2013 išlo o účasť 8 043 osôb cieľovej skupiny. 

 

68 Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile 

prostredníctvom Národnej sústavy povolaní (NSP) s podporou Informačného systému - NSP III 

 

Národná sústava povolaní v Slovenskej republike 27110130006 (SVK) / 27130130022 (BSK)  (viď. bod 

35) 

 

69 Vláda bude aj naďalej hľadať spôsoby aktivácie dlhodobo nezamestnaných a motivácie 

zamestnávateľov prijímať takýchto uchádzačov o prácu. Takéto opatrenia obnovia pracovné návyky 

dlhodobo nezamestnaných a vytvoria podmienky pre ich trvalé uplatnenie na trhu práce 

 

Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 27110130003 (SVK) / 27130130003  (BSK), 03/2008 – 06/2013 
Uvedené opatrenia sú cielené najmä na veľmi ťaţko zamestnateľné osoby na otvorenom trhu. Preto je 

nevyhnutné posudzovať účinnosť tohto nástroja APTP v uvedenom kontexte.  Za rok 2013 bol vykázaný 

počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov 12 447 za SVK a 262 za BSK, 

k 31.12.2013 je to celkom 221 825 / 1707 zapojených osôb. 

Od dávok k platenej práci, 27110130025, Mesto Banská Bystrica, 03/2012 – 11/2013 

B. Bystrica s takmer 79000 obyvateľmi má k 30.6.2011 evidovaných 4025 uchádzačov o zamestnanie 

(UoZ). Z toho je 1464 dlhodobo nezamestnaných UoZ, čo je 36,3%. Z nich je 784 poberateľov dávky v 

hmotnej núdzi (DvHN), čo tvorí 19,48 % z celkového počtu UoZ a 53,6% z počtu dlhodobo 

nezamestnaných občanov.  Projektom sa dočasne zamestnalo 40 ľudí - dlhodobo nezamestnaní, poberatelia 

dávok v hmotnej núdzi. V roku 2013 nebol ďalší nárast ukazovateľov. 

PIN – Komplexný program integrácie obyvateľov sociálne vylúčených rómskych lokalít na trh práce 

27110130023,  02/2012 – 11/2013. Projekt reaguje na situáciu vylúčených rómskych lokalít východného 

Slovenska, ktoré sa vyznačujú kumuláciou viacerých nepriaznivých faktorov, ako sú vysoká miera 

nezamestnanosti, vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných a mladých bez akejkoľvek pracovnej skúsenosti; 

nízka úroveň, rezignácia na zmenu, absencia alebo strata pracovných návykov. Aktivity: Poskytovanie 

sluţby pracovného poradenstva, sluţby kariérneho poradenstva, vytvorenie lokálneho medzitrhu  práce, 

sociálna asistencia v zamestnaní, sprostredkovanie práce v zahraničí a v iných regiónoch Slovenska, 

podporné sociálne sluţby pre deti, mládeţ, rodiny. Do projektu sa zapojilo 942 osôb, z toho 128 osôb bolo 

vyškolených a 43 umiestnených na trhu práce, z toho 423 osôb cieľovej skupiny, 116 vyškolených a 40 

umiestnených na trhu práce pribudlo v priebehu roku 2013. 
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Cesta z bludného kruhu, 27110130024, 02/2012 – 01/2014 – išlo o experimentálne overenie 

podporovaného zamestnávania extrémne dlhodobo nezamestnaných ako sociálnej sluţby. Projektom sa 

k 31.12.2013 zamestnalo 60 evidovaných UoZ, zapojených bolo 218 osôb cieľovej skupiny, pričom len 

v roku 2013 sa umiestnilo na trhu práce 50 z uvedených 60 UoZ a pribudlo 11 osôb cieľovej skupiny.  

 

74 Podpora rovnováhy medzi zamestnaním rodičov a starostlivosťou o deti II. Podpora budovania nových 

zariadení sluţieb starostlivosti o dieťa, prioritne vo veku 0-3 

 

Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 27120330001 (SVK) / 27130230002 (BSK), 01/2009 – 

03/2013 (SVK),  01/2009 – 03/2013(BSK) Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku na 

starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 písm. a)  zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci BSK bolo k 31.12.2013 do projektu zapojených celkom 

2937 osôb cieľovej skupiny a v rámci SR 10 699 osôb cieľovej skupiny 

Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa v rámci BSK, 27130230016 - ide o pokračovanie skončeného 

projektu č. 27130230002 (BSK), trvá od 06/2013 do 06/2014. K 31.12.2013 projekt vyuţilo 879 osôb. 

 

78 Zabezpečenie dostupnosti a kvality sociálnych sluţieb III plnením opatrení Stratégie deinštitucio- 

nalizácie systému sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti. 

 

Zámerom  stratégie je náhrada inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí v špecializovaných zariadeniach 

alternatívnym modelom siete spolupracujúcich a navzájom prepojených sociálnych sluţieb poskytovaných 

v integrovaných domácich podmienkach miestnych komunít.  

 

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb 

27120130534, 3/2013 – 8/2015 s alokáciou 1 000 000,00 EUR a dobou realizácie: 3/2013 – 8/2015, má za 

cieľ zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb, ako aj pripraviť a overiť 

jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych sluţieb pre osoby so zdravotným postihnutím a 

duševnou poruchou, a tieţ podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje 

inštitucionálne sluţby na komunitné a vyuţiť pre tento účel disponibilné prostriedky Regionálneho 

operačného programu  na realizáciu prvých projektov deinštitucionalizácie.  

Vzhľadom na štádium realizácie projekt zatiaľ nevykázal merateľné ukazovatele. 

 

Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov 27120130217 (SVK) / 27130230001 (BSK), 

12/2008 – 11/2011  Národným projektom sa realizovala podpora, ktorá vychádza zo zákona č. 305/2005 Z. 

z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, podľa § 100 ods. 9.  Bolo vytvorených 448 pracovných miest a školených 785 osôb. 

Projekt bol riadne ukončený v roku 2012. 

Vo februári 2013 sa začal implementovať národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej 

starostlivosti (NP DEI) - (SVK) / (BSK), 27120130537(SVK) / 27130230014 (BSK) 01/2013 – 12/2015.   

Cieľom projektu je deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti. V rámci doterajšej implementácie bol  

vytvorený nový inovatívny model manaţmentu sanácie rodiny. K 1.7.2013 boli na všetkých úradoch 

PSVR vytvorené nové pracovné miesta rodinných asistentov, pričom základom pracovnej náplne rodinného 

asistenta je sociálna práca v rodinách, v ktorých úrad vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately. Ďalej  bola v novembri 2013 vytvorená príručka o syndróme týraného, zneuţívaného a 

zanedbaného dieťaťa, určená pre sociálnych pracovníkov  a iných odborných pracovníkov rezortu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. K  31.12.2013 bolo do projektu zapojených 126 osôb cieľovej skupiny a 

vytvorených bolo 126 nových pracovných miest za SVK, 10 za BSK.. 

 

 79  Podpora a vytváranie širších predpokladov pre zlepšenie prístupu zraniteľných skupín, vrátane Rómov,  

ku školskému a predškolskému vzdelávaniu lepšej kvality 

 

Hlavným  cieľom národného projektu  Štandardizácia sluţieb a rozširovanie siete komunitných centier 

najmä pre marginalizované rómske komunity 27120130533, 04/2012 – 12/2015, bola podpora sociálnej 

inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s osobitným dôrazom na marginalizované rómske komunity. Pre 

uvedenú cieľovú skupinu projektu sú okrem nevyhovujúcich podmienok v oblasti bývania charakteristické 

najmä nepriaznivý zdravotný stav, nízka miera dosiahnutého vzdelania a strata pracovných návykov a s tým 
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súvisiaca vysoká miera nezamestnanosti a nízka miera zamestnateľnosti. Projekt bol vzájomnou dohodou 

platnou odo dňa 23.7.2012 a účinnou dňom 11.8.2012 mimoriadne ukončený pre nezohľadnenie 

kompetencií obcí.  

Obnovený Národný projekt „Komunitné centrá“ (27120130553), rozpočet 17 173 522,80 EUR, získal 

moţnosť realizácie na obdobie 9/2013 – 11/2015. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie 

osôb sociálne vylúčených a vylúčením ohrozených. Zároveň ide o nastavenie činnosti v komunitných 

centrách (KC), o štandardizáciu výkonu, systemizáciu KC a prípravu predpokladov pre ich legislatívne 

ukotvenie. K dátumu 31.12.2013 sa s realizáciou projektu ešte nezačalo, zmluva o NFP bola podpísaná dňa 

12.12.2013, preto jeho náplň a výsledky budú v nasledujúcej výročnej správe. 

 

Terénna sociálna práca sa doteraz realizovala prevaţne prostredníctvom výziev na dopytovo orientované 

projekty (výzvy OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02;  OP ZaSI -FSR - 2013/2.1/01, viď. bod 3.2 Prioritná os 2).  

Národný projekt „Terénna sociálna práva v obciach“ (27120130525), ktorý sa začal realizovať v roku 

2012, je pokračovaním výkonu terénnej sociálnej práce v obciach  realizovanej prostredníctvom dopytovo 

orientovaných projektov (87 DOP projektov bolo mimoriadne ukončených a obce uprednostnili 

administratívne nenáročnejší NP).  Alokácia 29 999 999,46 EUR sa vyuţíva na zvýšenie kvality výkonu 

terénnej sociálnej práce, na štandardizáciu výkonu TSP prostredníctvom  metodického vedenia, na zvýšenie 

dostupnosti poskytovaných sluţieb, zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte. 

V roku 2013 pribudlo 74 zapojených obcí, 18 315 osôb cieľovej skupiny a 234 sociálnych pracovníkov 

a ich asistentov.   

 

6. TECHNICKÁ  POMOC 
 

Operačné programy financované z ESF sú špecifické veľkou administratívnou náročnosťou implementácie 

v porovnaní s operačnými programami financovanými z ERDF a KF.  

Presunuté prostriedky do technickej pomoci pokryjú výdavky spojené s úspešnou implementáciou OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (napr. výkon, kontroly realizovaných projektov, materiálno-technické 

zabezpečenie a vzdelávanie, zabezpečenie hodnotenia OP, publicita a informovanosť a i.).  

 

Okrem toho budú prostriedky pouţité aj na zabezpečenie prípravy operačného programu pre programové 

obdobie 2014 – 2020 a to tak, aby implementácia mohla začať v prvom polroku 2014. 

 

Príprava na nové programové obdobie 

 

- Ex-ante hodnotenie nového programového obdobia – keďţe MPSVR SR ako RO bude zastrešovať viac 

oblastí, bude potrebné pripraviť ex-ante hodnotenie so širším záberom, väčším počtom analýz. 

Predmetom  ex ante hodnotenia bude preverenie intervenčnej logiky a dokazovanie prínosu k stratégii 

Európa 2020, hodnotenie by malo pomôcť nastaviť fungujúce mechanizmy monitorovania a hodnotenia 

OP. 

- Nastavenie systému implementácie nového OP si bude vyţadovať oveľa vyššie nároky, nakoľko daný 

systém bude zastrešovať niekoľko ministerstiev, a nedostatok zdrojov sa môţe odraziť v kvalite 

personálu aj v nadväznosti na zvýšené presuny medzi rezortmi v čase začiatku nového programového 

obdobia. V tomto čase je potrebné zastabilizovať administratívne kapacity a zaškoliť ich aj 

v nadväznosti na viaccieľovo orientovaný manaţment. 

 

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. 
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Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia. 

 

Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi Technická pomoc k 31.12.2013 je uvedené v tabuľke č. 

6TA/1. 

 

Tabuľka č. 6TA/1: Sledovanie vývoja implementácie Technickej pomoci OP ZaSI k 31.12.2013 

Výzva 
počet NP 
vyzvaní   / DOP 
výziev 

počet 
prijatých 
ŢoNFP 

Počet 
schválených 
ŢoNFP 

*Počet 
zazmluvnených 
projektov 

Počet 
zazmluvnených 
projektov - MU 

Počet 
projektov 
riadne 
ukončených 

Počet 
projektov 
MU 

Počet 
projektov 
v 
realizácii 

Opatrenie 3.4 1 15 15 15 15 14 0 1 

Prioritná os 3 1 15 15 15 15 14 0 1 

Opatrenie 5.1 1 38 38 38 34 26 5 8 

Prioritná os 5 1 38 38 38 34 26 5 8 

Celkom 2 53 53 53 49 40 5 9 

* bez projektov s následníkom, bez projektov kde zazmluvnená suma je 0,00 EUR 

Finančné vyčíslenie v EUR       

Výzva 
Alokácia za 
zdroj EU + ŠR 

Výška 
ţiadaného 
príspevku 
NFP 

Výška 
schváleného 
spolufinancovania 

*Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
EU + ŠR 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
EU + ŠR - MU 

Čerpané 
NFP RU 

čerpané 
EU + ŠR 
MU 

čerpané 
EU + ŠR 
v 
realizácii 

Opatrenie 3.4 837 721 830 096 802 722 772 722 772 722 681 537 0 2 280 

Prioritná os 3 837 721 830 096 802 722 772 722 772 722 681 537 0 2 280 

Opatrenie 5.1 43 458 824 43 574 101 44 515 446 44 029 484 43 908 996 25 951 066 0 5 995 
199 

Prioritná os 5 43 458 824 43 574 101 44 515 446 44 029 484 43 908 996 25 951 066 0 5 995 
199 

Celkový súčet 44 296 545 44 404 197 45 318 168 44 802 206 44 681 718 26 632 603 0 5 997 479 

* bez projektov s následníkom, bez projektov so zazmluvnenou sumou 0,0 EUR     

Zdroj RO, ITMS 

 

Legenda 

Opatrenie 3.4 Technická pomoc pre BSK  

Prioritní os 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít BSK 

Opatrenie 5.1 Technická pomoc 

Prioritná os 5 TA 

Zdroj: RO, ITMS (*odrátané projekty s následníkom, MU = mimoriadne ukončené) 

Poznámka: (RU+MU+RE = 40+5+9=54, 54=53+1s následníkom (27150130008) 

Do 

V rámci prioritnej osi 5 bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 4,99 mil. EUR  (za EÚ zdroje) čo predstavuje 

13,53 % z  alokácie. K 31.12.2013 predstavuje čerpanie 73,45 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013  
Čerpanie finančných prostriedkov pre prioritnú os 5 je možné považovať za primerané. 

 

Zhodnotenie za rok 2013 

 

Prehľad o projektoch TA v roku 2013 je uvedený v tabuľke č. 6TA/2. 

 

Tabuľka č. 6TA/2: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní prioritnej osi 5 od 01.01.2013 - 31.12.2013  

Výzva 
počet výziev / 
vyzvaní 

počet prijatých 
ŢoNFP 

počet 
schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnenýc
h projektov 

Počet 
projektov v 
realizácii 

Počet riadne 
/mimoriadne 
ukončených 

TP OP ZaSI, cieľ Konvergencia 1 6 6 6 6   

Finančné vyčíslenie v EUR    

Výzva / vyzvanie v rámci Prioritnej osi 5 
Technická pomoc 

alokovaná 
suma  

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 7581661,84 7581661,84  1.1.2007 30.9.2015 

Zdroj: ITMS, RO 

 

V roku 2013 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 TA zazmluvnených v roku 2013  
Kód Názov Prijíma Dátum Dátum Alokov Kód projektu Dátum Zazmluvnený 



 

VS OP ZaSI 2013, verzia 19. september  2014 

 

182 

teľ vyhlásen
ia 

ukončeni
a 

aný 
finanč
ný 
objem 

ak bolo 
zazmluvnené 

zazmluvn
enia 

NFP 

TP OP ZaSI, cieľ                   
Konvergencia 

Technická pomoc/ 
prioritná téma 86/cieľ 1 

FSR 1.1.2007 30.9.2015  27150130041 21.5.2013 5 000,00 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

Technická pomoc/ 
prioritná téma 85/cieľ 1 

FSR 1.1.2007 30.9.2015  27150130040 21.5.2013 2 038 443,84  
 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

Technická pomoc na rok 
2013, prioritná téma 86 - 
cieľ Konvergencia 

MPSV
R SR 

1.1.2007 30.9.2015  27150130039 6.5.2013 262 450,00 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

Technická pomoc na rok 
2013, prioritná téma 85 - 
cieľ Konvergencia 

MPSV
R SR 

1.1.2007 30.9.2015  27150130038 6.5.2013 2 778 708,00 
 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

Zabezpečenie činnosti 
SIA ako SORO 

SIA 1.1.2007 30.9.2015   27150130037  18.4.2013 2 486 060,00 

TP OP ZaSI, cieľ 
Konvergencia 

Zabezpečenie činnosti 
SIA ako SORO - 
publicita 

SIA 1.1.2007 30.9.2015   27150130036  18.4.2013 11  000,00 

Zdroj: RO, ITMS 

 

Tabuľka č. 6TA/4 Prehľad vyuţitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12. 

2013 (RO + SIA + FSR) (Tabuľka č. 46 podľa metodiky CKO) 

Prioritné činnosti 

Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

v EUR ako % z alokácie na TP 
programu 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej sumy na TP 
programu 

Mzdy (Zahrňte len platy zamestnancov ) 30 733 361,28 69,38 68,59 

Školenia, kurzy, semináre, výmena skúseností 868 619,37 1,96 1,94 

Materiálno - technické zabezpečenie 1 478 232,89 3,34 3,30 

Reţijné výdavky 3 107 383,36 7,01 6,94 

Príprava, implementácia, monitorovanie 2 536 556,40 5,73 5,66 

Kontrola a audit 848 705,49 1,92 1,89 

Informovanie a publicita 3 550 224,02 8,01 7,92 

Hodnotenie a štúdie 1 683 239,38 3,80 3,76 

Spolu 44 806 322,19 101,15 100,00 

Zdroj: ITMS 

 

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 rámci projektov TP na rok 2013  boli finančné prostriedky čerpané na oprávnené aktivity v rámci 

prioritných tém 85 a 86 v celkovej sume 2 558 325,46 EUR: 

v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania v celkovej sume 58 156,26 EUR:  

- aktivity súvisiace s procesom implementácie OP vrátane oblasti programovania, finančného 

riadenia, monitorovania a kontroly, 
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- 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 11 820,27 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 2 291 859,61 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  2 261 347,46 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 30 512,15 EUR, 

v oblasti reţijných výdavkov v celkovej sume 93 219,21 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 10 170,31 EUR: 

- 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 2013 bol pre Technickú pomoc – cieľ  Konvergencia – prioritná téma 85 cieľ 1 schválený  rozpočet 

v sume  2 038 443,84 EUR z toho:  

- 1 379 040,00  mzdové náklady a ostatné zákonné príspevky 

- 27 000,00  rozvoj ľudských zdrojov 

- 144 600,00  výdavky na technické vybavenie 

- 434 460,00  reţijné výdavky 

- 32 100,00  výdavky na prípravu, implementáciu a monitorovanie 

- 21 243,84  výdavky na kontrolu a audit 

Mzdové náklady a ostatné zákonné príspevky boli čerpané v sume 1 268 987,37 EUR z toho na mzdy 

941 603,14  EUR a na odvody 327 384,23 EUR  

Na rozvoj ľudských zdrojov (školenia, semináre) boli pouţité finančné prostriedky v sume 1 215,38 EUR 

V rámci technického vybavenia boli finančné prostriedky čerpané vo výške 27 390,48 EUR na nákup 

výpočtovej techniky 3 302,28 EUR a nákup  nábytku  24 088,20 EUR 

Na reţijné výdavky bolo vynaloţených  207 356,96 z toho najviac finančných prostriedkov bolo pouţitých 

na: 

- administratívno / obsluţný personál zabezpečený prostredníctvom dohôd (dohody o vykonaní práce, 

brigádnická práca študentov)  - 53 294,27 EUR 

- pomocný personál – 15%  z OP ZaSI – 29 479,82  EUR z toho 22 019,32 EUR mzdy a na odvody 

7 460,50 EUR 

- nájomné - 37 750,21 EUR 
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- sluţby spojené s nájmom (upratovanie, vodné, stočné, elektrická energia, teplo, odvoz odpadu, údrţba 

opravy)  - 49 757,05  EUR 

- papier a kancelárske potreby 5 165,95 EUR 

- telekomunikačné sluţby - 12 571,71 EUR 

- dátové sluţby – 1 841,10  EUR 

- poštovné, zberné jazdy. P.O.BOX – 4 136,12 

- tonery – 1 931,11 EUR 

- PHM  - 3 851,44 EUR 

- servis sluţobných automobilov, diaľničné známky 531,02  EUR  

- ostatné sluţby  6 477,48 EUR   

Z výdavkov na prípravu, implementáciu a monitorovanie bolo čerpaných 9 402,60 EUR, z toho na 

hodnotiteľov  9 177,61 EUR, notára  224,99  EUR 

Na monitorovanie neboli finančné prostriedky schválené. 

Na kontrolu a audit boli pouţité finančné prostriedky v sume 5 364,12 EUR a to na cestovné, ubytovanie 

a stravné pri kontrolách na mieste. 

Celkovo bolo zo schváleného rozpočtu čerpané 1 519 716,91 EUR čo je 74,55 %. 

V roku 2013 bol pre Technickú pomoc – cieľ  Konvergencia – prioritná téma 86 cieľ 1 schválený  rozpočet 

v sume  5 000,00 EUR z toho: 

Výdavky na informovanie a publicitu  5 000,00 EUR. Finančné prostriedky boli pouţité na informačné 

semináre 1 678,44 EUR a na tlač kalendárov a nákup propagačných predmetov  1 919,77 EUR 

FSR neboli pridelené finančné prostriedky na hodnotenie a štúdie 

Celkovo bolo zo schváleného rozpočtu čerpané 3 598,21 EUR čo je 71,96 %. 

 

SIA 

 

V roku 2013 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 85 - Príprava 

a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit - schválená suma 2 486 060,00 EUR (suma je vyčíslená zo 

zdrojov EÚ a zo ŠR) z toho: 

- 2 068 560,00 EUR na personálne zabezpečenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon 

implementácie OP ZaSI 

- 25 000, 00 EUR na školenia, kurzy, semináre, konferencie 

- 45 000,00 EUR na materiálno-technické vybavenie zamestnancov 

- 200 000,00 EUR na reţijné výdavky 

- 147 500,00 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 1 826 672,27 EUR. Na zabezpečenie školení zamestnancov zabezpečujúcich 

priamy výkon implementácie OP ZaSI a na účasť zamestnancov na konferencii a seminári v zahraničí boli 

pouţité finančné prostriedky v hodnote 10 601,45 EUR. 

 

Na technické vybavenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon implementácie OP ZaSI boli pouţité 

finančné prostriedky vo výške 39 566,76 EUR. 

 

Reţijné výdavky (199 999,77 EUR) boli pouţité na mzdové zabezpečenie vrátane odmien a odvodov a 

vzdelávanie zamestnancov, ktorí 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 26 150,17 EUR boli vyuţité na výdavky pre proces implementácie, vrátane 

finančného riadenia, monitorovania (cestovné náklady na kontroly na mieste, dodávateľské sluţby súvisiace 

s kontrolami na mieste a pod.). 

 

Z celkovej sumy 2 486 060,00 EUR bolo čerpaných 2 102 990,42 EUR finančných prostriedkov, čo 

predstavuje 84,59 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 
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V roku 2013 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 86 – Hodnotenie a štúdie, 

informovanie a publicita - schválená suma 11 000 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 

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 prezentovanie SIA na JOB EXPO 2013 v Nitre a na veľtrhu práce Svet práce 2013 v Košiciach, 

potom na monitoring médií a na zakúpenie propagačných materiálov. 

 

Celkovo bolo čerpaných 3 409,95 EUR, čo predstavuje 31,00 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 

 

Tabuľka č. 6TA/5: Informácia o účastníkoch projektov TA za rok 2013 
Ukazovateľ Kalendárny rok: 2013 

   
  Prichádzajúci 

účastníci 
projektu 

  Odchádzajúci 
účastníci 
projektu 

  Účastníci 
pokračujúci z 
predošlého 
roku 

  

  Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny Spolu Z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 330 245 135 100 91 66 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu 
práce 

            

Zamestnaní 330 245 132 98 91 66 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 0 0 0 0 0 0 

Nezamestnaní 0 0 0 0 0 0 

z toho dlhodobo nezamestnaní 0 0 0 0 0 0 

Neaktívne osoby 0 0 3 2 0 0 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 0 0 0 0 0 0 

Rozdelenie účastníkov podľa veku             

Mládeţ (15-24 rokov) 2 1 2 1 0 0 

Staršie osoby (55-64 rokov) 26 22 7 4 12 8 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v 
súlade s vnútroštátnymi predpismi 

            

Migranti 0 0 0 0 0 0 

Menšiny 0 0 0 0 1 1 

Zdravotne postihnutí 5 3 2 2 2 2 

Iné znevýhodnené osoby 0 0 0 0 0 0 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého 
vzdelania 

            

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2) 0 0 0 0 0 0 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 37 13 8 7 8 5 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 0 0 0 0 0 0 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 293 232 127 93 82 61 

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. 
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Prieskum verejnej mienky „Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o Európskom sociálnom fonde a 

Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho cieľoch a opatreniach na Slovensku v polovici 

programového obdobia 2007-2013“ bol uskutočnený  v roku 2013 so zameraním na otázky:  

 

- znalosť verejnosti o ESF 

- znalosť verejnosti o OP ZaSI 

- dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií o ESF a OP ZaSl 

- preferované informačné zdroje 

- vnímanie verejnosti o poskytovanej pomoci z ESF 

- postoj verejnosti voči činnosti ESF v rámci OP ZaSI.  

 

Posledné dáta boli zhromaţďované od rešpondentov v období od 14. júna do 27. júna 2013. Výsledky 

prieskumu deklarujú, ţe celková znalosť ESF sa priebeţne zvyšuje. V súčasnosti viac ako polovica 

obyvateľstva sa uţ niekedy stretla s pomenovaním ESF.  

Celkový systém poskytovania pomoci z ESF chápe obyvateľstvo ako komplikovaný proces, preto je 

dôleţité túto oblasť viac vysvetliť, objasniť (podľa moţnosti zjednodušiť) a poskytnúť komplexné 

informácie. S tým súvisí aj skutočnosť, ţe len tretina obyvateľstva povaţuje informácie o Operačnom 

programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia a o Európskom sociálnom fonde za zrozumiteľné.  

Podľa záverov prieskumu najmä vyuţitie internetu ako zdroja informácií môţe viesť k zvýšeniu celkovej 

úrovne znalosti o tomto programe. Portál www.esf.gov.sk sa teda môţe stať dôleţitým zdrojom všetkých 

potrebných informácií, avšak je nutné klásť veľký dôraz na propagáciu tohto portálu a dbať na jeho 

zrozumiteľnosť.  
 

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 CKO je zriadená Pracovná skupina pre publicitu (ďalej aj len PSpP), ktorej členmi sú za MPSVR 

SR zástupca horizontálnej priority rovnosti príleţitostí a za OP ZaSI zástupca RO.  

 

Na pracovnom stretnutí zo dňa 16.12.2013 sa prejednávala: 

1.) schválená zmena Štatútu PSpP ;   

2.) Projekt 10. Výročie vstupu do EÚ 2014 ;   

3.) prezentácia „Komunikácia a publicita 2014 +“. 

 

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 sú dostupné na webovom sídle RO www.esf.gov.sk a webových sídlach SORO www.sia.gov.sk 

a www.fsr.gov.sk. Počet prístupov na webové sídlo RO za obdobie od 01.01.- 31.12.2013 bol 89 824. 

 

V termíne  od 18. - 19. apríla 2013 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre konal najväčší veľtrh 

pracovných príleţitostí na Slovensku Veľtrh práce - Job Expo 2013. Tretí ročník veľtrhu organizovalo  

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pod záštitou  predsedu vlády Roberta Fica a ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Stovka zamestnávateľov ponúkala pribliţne 10-tisíc voľných 

pracovných miest. Európsky sociálny fond spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Fondom sociálneho rozvoja a Sociálnou implementačnou agentúrou v Pavilóne M5 v stánku č. 1 poskytoval 

informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, o moţnostiach ako získať nenávratný 

finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, o aktuálnych výzvach a o pripravovaných pracovných 

pozíciách. Stánok OP ZaSI navštívil aj komisár EK pre zamestnanosť, sociálne záleţitosti a začlenenie pán 

László Andor so svojím tímom. 

 

Dňa 2. decembra 2013  sa v priestoroch Hotela Bôrik  pod záštitou ministra JUDr. Jána RICHTERA 

uskutočnila konferencia na tému „Skúsenosti Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
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v programovom období 2007 – 2013 a príprava programového obdobia 2014 – 2020“. Cieľom konferencie 

bolo zhodnotenie prínosov a výsledkov pomoci z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 

2007 – 2013 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a predstavenie základných téz 

nového programového obdobia 2014 – 2020.  

 

 

7.2. Fond sociálneho rozvoja 

 

Úlohou FSR ako SORO v oblasti Informovanosti a publicity je predovšetkým zabezpečovať poskytovanie 

informácií verejnosti o výzvach na predkladanie projektov, o 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 zabezpečuje informovanosť o projektoch ESF prostredníctvom webového sídla 

www.fsr.gov.sk.  Počet prístupov na webovú stránku FSR za obdobie od 01.01.2013 - 31.12.2013 bol 

41 507. 

 

FSR zabezpečuje informovanosť verejnosti prostredníctvom web stránky: www.fsr.gov.sk, kde priebeţne 

aktualizuje 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. Ďalej FSR na web stránke zverejňuje aj : 

- Zoznam dlţníkov; 

- Počet spracovaných ţiadostí o platbu za predchádzajúci mesiac a rok; 

- Fotogalérie z projektov a pod.; 

V priebehu roku 2013 bolo na stránke zverejnených 44 správ a 150 inzerátov na výberové konania 

terénnych sociálnych pracovníkov. Celkový počet prístupov na webovú stránku FSR za obdobie od 

1.1.2013 do 31.12.2013 bol 120 926, pričom 41 507 bolo jedinečných návštevníkov.  

 

Na Facebookovej stránke, ktorá sa priebeţne aktualizuje sa FSR snaţí o zviditeľnenie aj formou sociálnej 

siete. Cieľom je zdokonaliť a spriehľadniť informačný servis pre ţiadateľov, prijímateľov a 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). Počas roku 2013 

bolo na Facebook – ovej stránke FSR pridaných 37 príspevkov. 

 

Fond sociálneho rozvoja sa v dňoch 18. – 19. apríla 2013 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 

zúčastnil Veľtrhu práce - Job Expo 2013, konaného v spojení s  XV. Medzinárodnou burzou práce. 

Zástupcovia riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom poskytovali 

informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, o moţnostiach ako získať nenávratný 

finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a aktuálnych resp. pripravovaných výzvach. 

 

K výzvam OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 prebehli informačné semináre v 

troch slovenských mestách - v Košiciach 25.04.2013, v Prešove 26.04.2013 a v Banskej Bystrici 

29.04.2013. Ich cieľom bolo poskytnúť potenciálnym ţiadateľom dôleţité informácie o procese 

predkladania ţiadostí o NFP a prispieť tak k zvýšeniu kvality predkladaných projektov. Informačné 

semináre boli zamerané na obsahovú časť výzvy a na informácie z príručky pre ţiadateľa. Na seminároch sa 

zúčastnilo spolu 67 potenciálnych ţiadateľov o NFP. 

 

S rovnakým cieľom sa uskutočnili k priebeţnej výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 informačné semináre 

v Banskej Bystrici 18.09.2013 a v Košiciach 19.09.2013. Spolu sa na seminároch zúčastnilo spolu 36 

potenciálnych ţiadateľov o NFP. 

 

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. 

 

V rámci NP TSP bola napĺňaná mediálna stratégia NP TSP. Bola priebeţne aktualizovaná stránka NP TSP, 

reorganizovaná začiatkom roka 2013 (http://www.fsr.gov.sk/sk/narodny-projekt-tsp-v-obciach). 

http://www.fsr.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102
http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101
http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101
mailto:vyzva@fsr.gov.sk
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Stránka je hlavným komunikačným médiom FSR so zapojenými obcami s MRK, obsahuje všetky 

informácie ohľadom financovania terénnej sociálnej práce v rámci NP, je zameraná tieţ na informovanie 

verejnosti o NP TSP, ako aj na poskytovanie aktuálnych informácií pre záujemcov o spoluprácu na 

aktivitách NP a pre subjekty zapojené do realizácie NP. Na stránke sú zverejňované články prezentujúce 

príklady dobrej praxe z oblasti sociálneho začleňovania MRK. Rovnako bola priebeţne aktualizovaná 

stránka NP TSP na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/nptsp). Stránka slúţi širokej 

verejnosti aj pracovníkom zapojeným do realizácie NP. Informuje o dianí v projekte, odkazuje na 

pripravované výberové konania, aktuality a oznamy na oficiálnej stránke NP, sú na nej zverejňované 

fotografie z obcí zapojených do NP. V zapojených obciach FSR dbá o to, aby boli dodrţované pravidlá 

Manuálu pre informovanie a publicitu. 

 

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 2013 bolo na 

FSR doručených 42 ţiadostí o sprístupnenie informácií. Z toho bolo 18 ţiadostí postúpených iným 

subjektom a FSR vyhovel 23 ţiadostiam.  

 

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. 

 

Nad rámec činností sa na FSR uskutočnilo posúdenie na mieste v rámci finále súťaţe Národná cena SR za 

kvalitu 2013. Na základe súhlasu FSR s postupom do finále súťaţe sa v priestoroch FSR uskutočnilo 

posúdenie na mieste tímom externých posudzovateľov, ktorí vypracovali Spätnú správu z posúdenia na 

mieste. 

Dňa 10.9.2013 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uskutočnilo druhé zasadnutie 

hodnotiteľskej komisie súťaţe. Hodnotiteľská komisia v súlade so štatútom súťaţe a na základe posúdenia 

na mieste v našej organizácii rozhodla, ţe FSR získava ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaţe Národná cena 

SR za kvalitu 2013 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora).  

Dňa 11. novembra 2013, počas Európskeho týţdňa kvality sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 

14. ročníka uvedenej súťaţe v Historickej budove Národnej rady SR. Za Fond sociálneho rozvoja (FSR) 

mali česť prevziať z rúk ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského, predsedu ÚNMS SR Jozefa 

Mihoka a predsedu hodnotiteľskej komisie Michala Ľacha ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaţe Národná 

cena SR za kvalitu 2013 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) generálna riaditeľka Alena 

Bašistová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian. 

 

V dňoch 11. - 12. novembra 2013 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia „Európske 

občianstvo a etnické menšiny: Integrácia Rómov do spoločnosti“, ktorú zorganizovala Slovenská katolícka 

charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Europa a s finančnou podporou Európskej únie. Na konferencii sa 

zúčastnili aj dvaja zamestnanci FSR, ktorí predstavili národný projekt Terénna sociálna práca v obciach. 

 

O činnosti FSR verejnosť informovali aj televízia STV (16.3.2013; Reportáţ o projekte Nový systém 

podpory ţenám s rodinnými povinnosťami v Rajeckom regióne pomocou zriadenia „Femkubátora“, 

prijímateľa Áno pre ţivot n.o. Rajecké Teplice.), TV Markíza (27.10.2013; Reportáţ o projekte v obci 

Terňa pri Prešove, realizáciou ktorého boli vytvorené nové pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných z 

rómskej komunity.) a lokálna televízia TV Liptov (26.6.2013, reportáţ o  práci terénnych sociálnych 

pracovníkov v Liptovskom Mikuláši, ktorý sú zamestnaný v rámci Národného projektu Terénna sociálna 

práca v obciach.) 

 

 

7.3. Sociálna implementačná agentúra 

 

Úlohou Sociálnej implementačnej agentúry ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom 

v oblasti informovanosti a publicity je zabezpečovať predovšetkým poskytovanie informácií verejnosti o 

výzvach na predkladanie projektov, výške poskytnutých finančných prostriedkov, o úspešne realizovaných 

projektoch na celoštátnej, regionálnej i miestnej úrovni prostredníctvom telefonických, e-mailových, 

osobných konzultácií a účasti na informačných akciách. 
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V rámci výzvy DOP–SIA–2013/1.2/LSKxP na predkladanie ţiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku (ŢoNFP) v programovom období 2007 - 2013 zabezpečila SIA ţiadateľom o NFP 

poskytovanie informácií prostredníctvom informačného seminára, ktorý sa uskutočnil 30. apríla 2013 

v Prešove. Seminára sa zúčastnilo 31 účastníkov, ktorí sa oboznámili s obsahom výzvy na predkladanie 

ŢoNFP, s Príručkou pre ţiadateľa a ďalšími dokumentmi v tzv. balíku výzvy zverejnenom na webovej 

stránke www.sia.gov.sk. Taktieţ boli odprezentované povinnosti pri procese verejného obstarávania a 

povinnosti súvisiace s publicitou projektu. SIA urobila medzi účastníkmi prieskum spokojnosti formou 

dotazníkov. Celkovo sa zozbieralo 26 vyplnených dotazníkov. Podľa nich 58% z účastníkov bolo 

spokojných  s úrovňou odprezentovaných informácií a 42 % bolo viac-menej spokojných s danými 

informáciami k predmetnej výzve. Účasť na seminári bola bezplatná. Informácie o konaní seminára spolu 

s prezentačnými materiálmi boli zverejnené na stránke www.sia.gov.sk. 

 

Zástupcovia  SIA sa v dňoch 18.-19. apríla 2013 zúčastnili veľtrhu pracovných príleţitostí Job Expo 2013 

v Nitre,  v rámci ktorého uskutočnili prieskum medzi  zamestnávateľmi. Prieskum sa realizoval za účelom 

získania informácií, týkajúcich sa skúseností zamestnávateľov s čerpaním finančných prostriedkov z fondov 

EÚ,  ich informovanosti o fonde ESF a pod. Zamestnávateľom boli prostredníctvom pološtruktúrovaného 

rozhovoru kladené otázky z vypracovaného dotazníka. Zástupcovia SIA celkovo oslovili 26 

zamestnávateľov, z nich 23 poskytlo odpovede na kladené otázky. Získané údaje budú slúţiť ako podklad 

pri tvorbe nových výziev, príp. ako podnety pre nové programové obdobie. 

 

SIA mala svoje zastúpenie aj na podujatí Svet práce 2013, ktoré sa konalo v Košiciach v dňoch 25.-26. 

septembra 2013. Zástupcovia SIA organizovali workshop na tému „Ako úspešne pripraviť a implementovať 

projekt financovaný z ESF?“, ktorý mal nielen informačno-odborný charakter, ale jeho prínosom bolo 

najmä to, ţe prezentované poznatky si mali moţnosť účastníci odskúšať aj prakticky, počas fiktívneho 

podávania ţiadostí o NFP na pripravenú cvičnú verziu výzvy. Spätná väzba od účastníkov bola zisťovaná 

prostredníctvom dotazníkov, ktorých výsledkom bol vysoko pozitívny ohlas. 

 

Na základe hodnotenia Externej spätnej väzby realizovaného externými hodnotiteľmi Úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR získala SIA 28. novembra 2013 medzinárodne uznávaný titul 

Efektívny pouţívateľ modelu CAF. Pripojila sa tak k piatim organizáciám verejnej správy v rámci SR.  

 

Na výročnej konferencii OP ZaSI „Skúsenosti OP ZaSI v programovom období 2007-2013“, ktorá sa 

konala 2. decembra 2013 v Bratislave, SIA odprezentovala dosiahnuté výsledky a svoj prínos 

v implementácii Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI). Vystúpili na nej aj 

zástupcovia prijímateľov, ktorí účastníkov oboznámili  s výsledkami a dosiahnutými cieľmi projektov 

realizovaných vďaka podpore z ESF prostredníctvom SIA.  

 

V rámci spoločenskej zodpovednosti SIA zrealizovala viacero aktivít v oblasti ekonomickej, 

environmentálnej i sociálnej - podpora útulku pre bezdomovcov, darcovstvo krvi, dobrovoľná zbierka 

gastrolístkov pre Centrum pre týrané ţeny s deťmi, neverejná zbierka pre Krízové centrum realizovaná 

prostredníctvom predaja nealkoholického vianočného punču a i. V aktivitách podporujúcich záväzok 

organizácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti chce SIA pokračovať aj v roku 2014. Podrobnejšie 

informácie o aktivitách SIA sú zverejnené na stránke www.sia.gov.sk.    

 

Zvýšenie informovanosti externých zainteresovaných strán, t.j. spolupracujúcich strán pri implementácii 

projektov financovaných zo zdrojov EÚ, je jednou z dôleţitých hodnôt SIA. Na základe tohto SIA zaviedla 

v roku 2013 jednu z ďalších z komunikačných aktivít, súvisiacich aj s Akčným plánom zlepšovania v rámci 

implementácie modelu CAF.  Dňa 20.12.2013 pripravila pre zainteresované strany externý InfoServis SIA, 

ktorý je zverejnený aj na stránke www.sia.gov.sk.   

 

V rámci realizácie aktivít publicity SIA v roku 2013 obstarala nové propagačné predmety s cieľom šíriť 

a zviditeľňovať povedomie o SIA, ESF a Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 

SIA pravidelne poskytuje informácie prostredníctvom svojho webového portálu www.sia.gov.sk. 

Prijímatelia, potenciálni ţiadatelia o nenávratný finančný príspevok, odborná či laická verejnosť nájde na 

tejto stránke dôleţité informácie o aktuálnych usmerneniach, dokumentoch, o vyhlásených výzvach na 

http://www.sia.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
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predkladanie projektov, príp. sa môţe dozvedieť novinky o aktivitách SIA i ďalšom dianí v oblasti 

štrukturálnych fondov. Súčasťou webstránky je taktieţ zverejnenie prijímateľov jednotlivých výziev a ich 

Formulárov príkladov dobrej praxe - na začiatku realizácie aktivít projektu a po jeho ukončení. Všetky 

informácie poskytované verejnosti sú súčasťou archívu. 

 

Webový portál SIA navštívilo počas roku 2013 celkom 183 160 uţívateľov. Ďalšie konkrétne informácie 

SIA poskytovala širokej verejnosti telefonicky, osobne aj prostredníctvom špeciálne zriadenej e-mailovej 

adresy info@sia.gov.sk.  

Vzhľadom na právo kaţdého občana na informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov, je úlohou SIA poskytovať občanom – ţiadateľom všetky 

dostupné informácie na základe prijatých ţiadostí. V roku 2013 bolo na SIA vybavených 16 ţiadostí o 

sprístupnenie informácií. V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov SIA taktieţ 

zverejňuje všetky zmluvy v centrálnom registri zmlúv. 

SIA aj v roku 2013 pokračovala v zabezpečení monitoringu médií, prostredníctvom ktorého denne 

sledovala relevantné mediálne výstupy o SIA. 

 

Tabuľka č. 7.1/1: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2013 pre oblasť informovanosti a publicity 

(Tabuľka č. 47 podľa metodiky CKO) 
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 93 N/A N/A 93 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     

1 477 264     1 566 242    1 585 471 N/A N/A 1 585 471  1 598 850 (1 
projekt) 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 000 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 1898** N/A N/A 1 898 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 51 N/A N/A 51 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 1 133 051 1 485 914 1 575 738 N/A N/A 1 575 914 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 zo zazmluvnených projektov a ich počet. 
**počet účastníkov aktivity JOB Expo 2013  (27 850) sa tu neuvádza. 
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Tabuľka 8.1: Finančný plán 2013 podľa prioritných osí (v EUR, v beţných cenách)  

  

EU 
Národné zdroje 
celkom  Indikatívna alokácia národných zdrojov 

Celkové zdroje 
(e)=(a)+(b) 

Miera 
kofinancovania Pre informáciu 

zdroje (b) = (c)+(d) (f)=(a)/(e) 

(a)   SR verejné 
zdroje 

SR súkromné 
zdroje 

  EIB 
Iné zdroje 

    (c) (d)   príspevok 

Prioritná os č.1 

654 887 200 115 568 330 115 568 330   770 455 530 85%   112 460 169 Podpora rastu zamestnanosti 

Fond: ESF 

Prioritná os č.2 

174 200 000 30 741 177 30 741 177   204 941 177 85%   4 397 645 Podpora sociálnej inklúzie 

Fond: ESF 

Prioritná os č.3 

17 801 578  3 141 455 3 141 455   20 943 033 85%   2 264 609 
Podpora zamestnanosti,    sociálnej inklúzie a budovanie 
kapacít v BSK 

Fond: ESF  

Prioritná os č.4 

57 472 800 10 142 259 10 142 259   67 615 059 85%   1 703 068 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Fond: ESF 

Prioritná os č.5 

36 940 000 6 518 824 6 518 824   43 458 824 85%   0 Technická pomoc 

Fond: ESF 

CELKOM 941 301 578 166 112 045 166 112 045   1 107 413 623 85%   120 825 491 

z toho – Cieľ Konvergencia   923 500 000 162 970 590 162 970 590   1 086 470 590 85%   118 560 882 

z toho – Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť   

17 801 578 3 141 455 3 141 455   20 943 033 85%   2 264 609 
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Tabuľka 8.2: Informatívne rozdelenie príspevku z fondu do kategórií pomoci zo ŠF 2007 – 2013 na úrovni OP 
 

 

 
 

Kód 
kategórie 

Indikatívna suma 
prostriedkov (EUR) 
v rámci kategórie - cieľ 
Konvergencia 

Indikatívna suma prostriedkov 
(EUR) v rámci kategórie - cieľ 
Regionálna 
konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť   

Indikatívna suma 
prostriedkov (EUR) v rámci 
kategórie pre SR Celkom 

63 13 075 065 307 582 13 382 647 

64 103 900 000 0 103 900 000 

65 27 361 428 643 658 28 005 086 

66 146 937 607 1 399 051 148 336 658 

67 131 047 393 3 082 797 134 130 190 

68 114 587 063 2 695 579 117 282 642 

69 140 211 705 3 635 062 143 846 767 

70 13 075 065 307 582 13 382 647 

71 105 517 093 2 482 215 107 999 308 

73 73 618 185 1 731 815 75 350 000 

81 18 504 396 804 174 19 308 570 

85 28 904 200 534 047 29 438 247 

86 6 760 800 178 016 6 938 816 

OP Spolu  923 500 000 17 801 578 941 301 578 


