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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 kraj  

Programové obdobie: 2007 - 2013 

Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK05UPO002 

Názov operačného programu: Operačný program Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

O VYKONÁVANÍ 

OPERAČNÉHO 

PROGRAMU 

Vykazovaný rok: 2010 

Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom: 17. júna 2011 

 

 
 
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. 

 

OP ZaSI bol schválený rozhodnutím Európskej komisie č. CCI2007SK05UPO002 dňa 26.10.2007.  

 

Hlavnými cieľmi OP ZaSI sú: 

1. Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a zniţovanie nezamestnanosti 

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

a podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota 

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

 

 

 



5 
 

 
 

 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“).  

 

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, pričom RO zostáva celkovo zodpovedné za realizáciu OP ZaSI.  

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

predkladanie projektov.  

 

 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, 

pričom RO zostáva celkovo zodpovedné za realizáciu OP ZaSI. SIA realizuje dopytovo – 

orientované projekty a projekty medzirezortnej spolupráce.  

65%

21%

2%

9%
3%

Prioritné osi s vymedzením finančnej alokácie 

z ESF v EUR

1. Podpora rastu zamestnanosti

2. Podpora sociálnej inklúzie

3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom kraji

4.  Budovanie kapacít  a zlepšenie kvality verejnej správy

5. Technická pomoc

Obdobie oprávnenosti:  
01.01.2007 –31.12.2015 

Územná koncentrácia príspevkov: 

Cieľ Konvergencia  

(Západné, východné a stredné Slovensko) – 

864 mil. EUR 

 

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť  

(Bratislavský samosprávny kraj) – viac 

ako 17 mil. EUR. 

Finančná alokácia: 

Z ESF je na realizáciu aktivít OP ZaSI na 

roky 2007 – 2013 vyčlenených viac ako 881 
mil. EUR. 

Realizáciu zabezpečujú inštitúcie: 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR ako riadiaci orgán pre OP 

ZaSI 

- Fond sociálneho rozvoja ako 

Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom 

- Sociálna implementačná agentúra ako 

Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom 
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2. Prehľad realizácie operačného programu 

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

operačného programu ako celku s dôrazom na rok 2010. 

 

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 

 

V roku 2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako Riadiaci orgán pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia pokračovalo novými písomnými vyzvaniami k národným projektom 

a vyhlasovaním výziev na dopytovo - orientované projekty vo všetkých prioritných osiach operačného 

programu. 

Rok 2010 moţno povaţovať z pohľadu implementácie za dôleţitý, pretoţe na riadiacom orgáne sa 

uskutočnili zmeny, ktoré mali vplyv na implementáciu programu. Zmeny sa uskutočnili v nadväznosti na 

oznámenie predbeţných nedostatkov zistených auditom Európskej komisie a nedostatky zistené vládnym 

auditom. Cieľom týchto zmien bolo „ozdravenie“ OP ZaSI a to zadefinovaním jasných pravidiel, ktoré by 

zabezpečili rýchlejšie a plynulejšie čerpanie finančných prostriedkov. Prijaté opatrenia sú podrobne 

rozpísané v kapitole 2.3. „Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie“. 

Realizácia uvedených zmien sa začala aţ v druhej polovici roku 2010, čo znamenalo začiatok celého 

„ozdravovacieho“ procesu, preto sa progres týchto zmien bude dať preukázať aţ v roku 2011.  

 

2.1.1. Stav fyzického pokroku operačného programu 

 

Prehľad vývoja implementácie programu od začiatku implementácie k 31.12.2010 je uvedený v tabuľke č. 1. 

 
Tabuľka č. 1: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31. 12. 2010 

Prioritná os Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

1 1 878 461 604 594 556 38 

2 1 262 522 535 533 505 28 

3 160 57 72 70 58 12 

4 613 310 181 177 168 9 

5 23 0 23 23 14 9 

Celkom 3 936 1 350 1 415 1 397 1 301 96 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Prioritná os Výška ţiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

neschváleného 

ţiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Výška 

vrátených 

prostriedkov 

Výška 

ukončených 

projektov 

1 885 606 289,86 105 314 860,73 600 970 110,55 520 889 296,59 960 119,09 538 829,00 

2 228 725 777,73 71 551 562,13 123 639 697,33 123 246 955,06 375 074,16 1 081 974,52 

3 28 939 891,57 5 658 577,45 17 636 344,21 17 500 028,49 146 385,60 480 446,60 

4 163 767 110,36 60 602 600,89 79 625 585,46 77 269 202,27 1 030 821,07 222 035,34 

5 25 046 398,97 0,00 24 234 918,58 24 234 935,18 214 019,60 4 852 724,76 

Celkom 1 332 085 468,4 243 127 601,20 846 106 656,13 763 140 417,59 2 726 419,52 7 176 010,22 

Zdroj: ITMS 
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Zhodnotenie za rok 2010 

 

Prehľad vyhlasovania výziev od 01.01.2010 – 31.12.2010 je uvedený v tabuľke č. 2. 

 
Tabuľka č. 2: Prehľad vyhlasovania výziev od 1.1.2010 do 31.12.2010  

  Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v € 
Prioritná os Počet výziev     

    Z toho 

  Spolu ŠF/KF  ŠR 

1 11 233 654 015,00 198 605 912,75  35 048 102,25 

2 7 35 748 690,00 30 386 386,50  5 362 303,50 

3 9 2 556 812,98 2 173 291,03  383 521,95 

4 10 26 276 507,20 22 335 031,12  3 941 476,08 

Spolu 37 298 236 025,18 253 500 621,40  44 735 403,78 

Zdroj: RO 

 

Prehľad výziev/vyzvaní vyhlásených od 01.01.2010 – 31.12.2010 v rozdelení na národné projekty (ďalej aj 

„NP“) a dopytovo – orientované projekty (ďalej aj „DOP“) je uvedený v tabuľke č. 3. 

 

Tabuľka č. 3: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní od 01.01.2010 – 31.12.2010 v rozdelení na NP a DOP 

Typ 

projektov 

Počet 

výziev/vyzvaní 

Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov v 

realizácii 

Počet ukončených 

projektov 

DOP 10 897 128 126 120 6 

NP 27 26 22 14 12 2 

Spolu 37 923 150 140 132 8 

Finančné vyčíslenie v EUR 

  

Typ 

projektov 

Alokovaná 

suma na 

výzvy/vyzvania 

Výška 

ţiadaného 

príspevku 

Výška 

schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 
  DOP 96 115 000 156 636 976,04 34 984 379,62 34 317 359,40 
  NP 202 121 025,18 196 777 608,05 191 967 457,05 112 046 289,57 
  Spolu 298 236 025,18 353 414 584,09 226 951 836,67 146 363 648,97 
  Zdroj: ITMS 

 

 

 

     V rámci 10 výziev vyhlásených v roku 2010 bolo zazmluvnených 126 dopytovo – orientovaných  projektov 

v celkovej sume  34 317 359,40 EUR. Z tohto počtu bolo k 31.12.2010 120 projektov v realizácii a 6 

projektov  bolo ukončených.  

Najčastejším dôvodom ukončenia realizácie bola na jednej strane nepriaznivá situácia prijímateľa (vlastná 

ţiadosť prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu) a porušenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku.  

 

V rámci 27 vyzvaní vyhlásených v roku 2010 bolo zazmluvnených 14 národných projektov v celkovej sume 

112 046 289,57 EUR. Z tohto počtu bolo k 31.12.2010  12 národných projektov v realizácii a dva projekty 

boli k 31.12.2010 ukončené. 

Pri implementácii národných projektov v roku 2010 z dôvodu nedostatočného nastavenia systému 

implementácie týchto projektov vznikali problémy pri vecnej aj finančnej implementácii (nejasnosti pri 

verejnom obstarávaní, pri realizácii aktivít projektu, pri určení cieľových skupín, pri vykazovaní počtu 

účastníkov a indikátorov, nejasnosti pri spracovaní, zúčtovaní ţiadostí o platbu (ďalej aj „ŢOP“)). Z toho 

dôvodu bol v októbri 2010 Odborom metodiky a publicity vydaný Pokyn generálnej riaditeľky sekcie 

riadenia ESF k Systému implementácie multicieľových projektov. Uvedeným metodickým pokynom došlo 

k jasnému zadefinovaniu pojmu multicieľovosti a celonárodnej pôsobnosti.  

V niektorých prípadoch došlo k odstúpeniam od zmlúv o poskytnutí NFP s prijímateľmi národných 

projektov, alebo pozastaveniu realizácie z dôvodu, ţe nastavenie projektu (pôvodne zazmluvnenie) 
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neumoţňovalo zadefinovať nový systém implementácie multicieľových projektov, resp. išlo o zmeny 

vyţadujúce si dlhší časový horizont. V prípade národných projektov je všeobecne moţné konštatovať počas 

druhého polroka 2010 spomalený priebeh realizácie. 

 

Všetky výzvy vyhlásené v roku 2010 v rámci OP ZaSI boli vyhlásené v súlade s časovým harmonogramom 

výziev na rok 2010 a v znení jeho aktualizácii. Národné projekty boli vyhlasované v súlade s časovým 

harmonogramom vyzvaní na rok 2010 a v znení jeho aktualizácii. 

Harmonogram výziev na rok 2010 spolu s jeho aktualizáciami je dostupný na stránke www.esf.gov.sk/ 

v časti „Výzvy na predkladanie projektov/časový harmonogram výziev“. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov  

 

Sčítavanie indikátorov z projektovej na programovú úroveň bolo vykonané na základe usmernenia RO č. 

N1/2010 „Metodické usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu ukazovateľov OP ZaSI“, verzia 2.0. 

Metodický pokyn nadobudol platnosť 4. júna 2010. Spracovávané dáta boli získané z funkčného IT 

monitorovacieho systému (ďalej aj „ITMS“). Toto metodické usmernenie bolo pouţité pri sčítavaní 

indikátorov z projektovej na programovú úroveň vo všetkých tabuľkách tejto výročnej správy, ktoré hovoria 

o plnení merateľných ukazovateľov. 

 

Plnenie kľúčových ukazovateľov na úrovni operačného programu a väzbou na globálny cieľ k 31.12.2010 je 

zobrazený v tabuľke č. 4. 

 

Tabuľka č. 4: Plnenie kľúčových ukazovateľov na úrovni operačného programu s väzbou na globálny cieľ k 31.12.2010 (sumár 

za všetky prioritné osi) 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených* 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 96 N/A N/A N/A N/A N/A 96 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 452 N/A N/A 5 452 

Východisko 103 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 103 

                        

Počet osôb zapojených 

do podporených 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

35151

7 

414 

063 
N/A N/A N/A N/A N/A 414 063 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
547 

054 
N/A N/A 547 054 

Východisko 
107 

894 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 107 894 

                        

Počet vytvorených 

pracovných miest 

(počet)6* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 34 049 23 691 N/A N/A N/A N/A N/A 23 691 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 73 100 N/A N/A 73 100 

Východisko 
15 

552 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 552 

                        

Počet vytvorených 

pracovných miest – 

muţi (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 19 321 14300 N/A N/A N/A N/A N/A 14 300 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 350 N/A N/A 40 350 

Východisko 8 584 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 584 

                        

Počet vytvorených 

pracovných miest – 

ţeny (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 14 728 9 315 N/A N/A N/A N/A N/A 9 315 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32 750 N/A N/A 32 750 

Východisko 6 968 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 968 

                        

http://www.esf.gov.sk/
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Počet úspešne 

umiestnených osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 7424 25 867 N/A N/A N/A N/A N/A 25 867 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
146 

345 
N/A N/A 146 345 

Východisko 
46 32

7 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 46 327 

 
           

Miera nezamestnanosti 

(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
11,1 9,6 12,1 14,4 N/A N/A N/A N/A N/A 14,4 

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

Východisko 
16,2 

4* 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16,2 

                        

Miera nezamestnanosti 

– muţi (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

9,9 8,4 11,4 14,2 N/A N/A N/A N/A N/A 14,2 

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

Východisko 
13,3 

4* 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,3 

                        

Miera nezamestnanosti 

– ţeny (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
12,7 10,9 12,9 14,6 N/A N/A N/A 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 
17,2 

4* 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,2 

                        

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

8,3 6,6 6,5 9,2 N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 

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

Východisko 
10,2 

4* 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,2 

                        

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti - muţi 

(%) 

Dosiahnutý 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,7 N/A N/A 8,7 

Východisko 
9,4 
4* 

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

                        

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti – ţeny 

(%) 

Dosiahnutý 

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

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

Východisko 
11,2 

4* 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,2 

                        

Miera rizika chudoby 

***(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

10,5 10,9 11 N/A 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 9,2 N/A N/A 9,2 

Východisko 
13 
5* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 

                        

Miera rizika chudoby – 

muţi*** (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
9,8 10,1 10,1 N/A 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 9,1 N/A N/A 9,1 

Východisko 
13 
5* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 

                        

Miera rizika chudoby – 
Dosiahnutý 
výsledok 

11,2 11,5 11,8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ţeny*** (%) Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4 N/A N/A 9,4 

Východisko 
13 
5* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 

                        

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na 

trh práce (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
Konvergencia 

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

Dosiahnutý 

výsledok BSK 
0 0,92 31,96 11,7 N/A N/A N/A N/A N/A 31,96 

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

Východisko 
42,93 

4* 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42,93 

Zdroj: ITMS, monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR 

* V zmysle vymedzenia indikátora v OP ZaSI, t.j. počet projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne ukončené 

** Bez uvedenia projektov TA 

*** Po sociálnych transferoch, Zdroj: ŠÚ SR 

 4* Hodnota ukotvená v roku 2006 

 5* Hodnota ukotvená v roku 2005 

 6* Indikátor počet vytvorených pracovných miest muţi a ţeny nie je moţné zrátať ako „spolu“. 

Vysvetlením je, ţe „počet vytvorených pracovných miest“ je indikátor, ktorý bol zazmluvnený v určitom počte   projektov 

samostatne, tzn. bez rozdelenia na muţi a ţeny. Toto spôsobuje rozdiel medzi automatickým narátaním muţi a ţeny = spolu. 

Údaje boli zbierané zo systému ITMS. 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2010 podporených a úspešne ukončených 96 projektov. Nie je moţné 

predpokladať dosiahnutie cieľovej hodnoty počtu podporených projektov ani na konci OP ZaSI, nakoľko 

sa zvaţuje moţnosť napĺňať ciele OP ZaSI najmä prostredníctvom realizácie národných projektov. RO 

nepovaţuje nedosiahnutie cieľovej hodnoty počtu podporených projektov za závaţný nedostatok, ale len 

mierny odklon od pôvodného zámeru podporovať vo zvýšenej miere dopytovo - orientované projekty 

prispievajúce k naplneniu cieľa operačného programu. 

V prípade počtu osôb zapojených do podporených projektov, t.j. počtu osôb cieľových skupín zapojených 

do podporených projektov je moţné konštatovať fyzický pokrok, ktorý je na úrovni pribliţne 75% z cieľovej 

hodnoty indikátora operačného programu. Na základe súčtu cieľových hodnôt indikátora počet podporených 

projektov je moţné predpokladať, ţe do konca programového obdobia sa viac ako dvojnásobne presiahne 

cieľová hodnota programového indikátora. 

Aj napriek tomu, ţe nameraná hodnota indikátora počet vytvorených pracovných miest je kumulatívna, je 

niţšia oproti predchádzajúcemu obdobiu. Príčinou uvedeného stavu je najmä nekoherentný  prístup 

k sčítavaniu indikátorov z projektovej na programovú úroveň. V minulosti boli údaje sčítavané mechanicky 

z papierových foriem monitorovacích správ, bez metodickej podpory a pochádzali z rôznych zdrojov. RO 

preto pristúpil k uplatneniu systémového riešenia a vydal vyššie uvedené metodické usmernenie na 

sčítavanie indikátorov. Spracovávané hodnoty vychádzajú z elektronicky podávaných monitorovacích správ 

od prijímateľov cez verejný portál ITMS. Týmto krokom sa docieli transparentnosť, jednoduchá 

kontrolovateľnosť a jednoznačnosť indikátorov. V neposlednom rade sa do značnej miery odbúra aj vplyv 

ľudského faktora.  

V rámci OP sa doposiaľ podarilo podporiť viac ako 23 tisíc novovytvorených pracovných miest v rámci 

celého Slovenska, z toho len 2% v Bratislavskom samosprávnom kraji. Na základe súčtu cieľových hodnôt 

projektových indikátorov je moţné predpokladať, ţe je menšia pravdepodobnosť naplnenia cieľovej hodnoty 

programového indikátora. Na základe pomeru cieľových hodnôt indikátora je moţné očakávať, ţe bude 

podporených len pribliţne 45% novovytvorených pracovných cielene pre ţeny. Pričom situácia 

k uvedenému dátumu napovedá, ţe doposiaľ bolo podporených len 39% novovytvorených pracovných miest 

určených pre ţeny. 

Výraznejší medziročný fyzický pokrok bolo moţné zaznamenať u merateľného ukazovateľa počet úspešne 

umiestnených osôb cieľovej skupiny. Celkovo počet umiestnených osôb na trh práce vzrástol na takmer 26 

tisíc osôb. Na základe súčtu cieľových hodnôt projektových indikátorov je zjavné, ţe cieľová hodnota 

nebude s vyššou pravdepodobnosťou dosiahnutá.  
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Miera nezamestnanosti a miera dlhodobej nezamestnanosti  mierne vzrástla v porovnaní s minulými 

rokmi, dokonca je najvyšším údajom v časovom rade. Táto skutočnosť je spôsobená najmä vplyvom 

doznievajúcej hospodárskej krízy. K uvedenému prepúšťaniu došlo najmä v priebehu druhého polroka 2010. 

Predpokladá sa, ţe v roku 2011 dôjde k zastaveniu rastu miery nezamestnanosti a dlhodobej 

nezamestnanosti, alebo dokonca k ich zníţeniu. Rovnakú situáciu moţno zaznamenať pri sledovaní miery 

nezamestnanosti v závislosti od pohlavia. Postupne sa strácal rozdiel medzi mierou nezamestnanosti muţov 

a ţien. Táto tendencia môţe byť spôsobená skutočnosťou, ţe ţeny pracujú vo väčšej miere v odvetviach, 

ktorých sa prepúšťanie v dôsledku hospodárskej krízy dotklo v menšej miere (verejné a obchodné sluţby), 

na rozdiel od muţov, ktorí vo väčšej miere pracujú v odvetviach, ktoré sú citlivejšie na hospodársky cyklus 

(napr. automobilový priemysel, stavebníctvo, doprava). 

Miera rizika chudoby doposiaľ nebola nameraná a publikovaná Eurostatom. 

So zvýšením miery nezamestnanosti je spojená aj miera úspešnosti umiestňovania osôb na trh práce, 

ktorá sa medziročne zníţila na 3,5%. Opäť je moţné konštatovať, ţe tento stav je spôsobený najmä vplyvom 

doznievajúcej hospodárskej krízy. 

 

Globálnym cieľom OP ZaSI  je „rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a 

budovanie kapacít.“ Prostredníctvom tohto globálneho cieľa je ašpiráciou OP ZaSI priblíţiť spoločnosť k 

equilibriu na trhu. Nie je moţné jednoznačne kvantifikovať prínos OP ZaSI k dosiahnutiu tohto stavu, avšak 

je moţné na základe merateľných ukazovateľov v teoretickej rovine konštatovať, do akej miery je OP ZaSI 

úspešný, pri napĺňaní dosahovania merateľných ukazovateľov. 

Miera nezamestnanosti zaznamenala za posledné roky vzrastajúcu tendenciu najmä vplyvom globálnej 

ekonomickej krízy, ktorá má tieţ vplyv na úspešnosť OP ZaSI podporovať svojimi nástrojmi 

novovytvorenie, či udrţanie pracovného miesta, alebo úspešné umiestnenie uchádzačov o prácu na trhu 

práce. Pri globálnom pohľade na prínos realizovaných projektov OP ZaSI k zniţovaniu nezamestnanosti, 

zvyšovaniu zamestnanosti a sociálnej inklúzie je nutné uviesť základný predpoklad. Predpokladajme, ţe v 

prípade, ţe by OP ZaSI mal výraznejšie prispieť k riešeniu problematiky zamestnanosti a nezamestnanosti, 

či sociálnej inklúzie boli stanovené kvantifikované ciele OP v podobe merateľných ukazovateľov. Tieto 

merateľné ukazovatele by mali v rámci istej presnosti vyjadrovať kvantitatívne naplnenie globálneho cieľa, 

na ktorý sú naviazané v reálnych podmienkach. Je potrebné podotknúť, ţe tieto cieľové parametre 

indikátorov boli stanovené v roku 2006 na základe predikcie. 

OP ZaSI vyuţíva najmä nasledovné merateľné ukazovatele, ktoré indikujú naplnenie globálneho cieľa na 

programovej úrovni v intenciách vývoja trhu práce a národnej ekonomiky: 

• počet udrţaných pracovných miest, 

• počet novovytvorených pracovných miest, 

• počet úspešne umiestnených osôb na trh práce. 

Uvedené merateľné ukazovatele sú premietnuté v grafe, ktorý hovorí o príspevku a pravdepodobnosti 

naplnenia merateľných ukazovateľov. Z uvedeného je zrejmé, ţe nie je moţné predpokladať, ţe sa naplnia 

ciele OP ZaSI, ktoré majú väzbu na globálny cieľ. Pokiaľ spojíme všetky tri indikátory dokopy, je moţné 

odhadnúť naplnenie globálneho cieľa OP ZaSI v intenciách hore uvedeného predpokladu. Znamená to, ţe v 

prípade, ţe zazmluvnené implementované projekty OP ZaSI budú plne a úspešne realizované, naplnil by sa 

cieľ OP na úroveň pribliţne 50%. Tento menej uspokojivý výsledok je spôsobený najmä vplyvom zníţenia 

výkonnosti ekonomiky v rokoch 2009 a 2010, čo malo za následok uvoľnenie na trh práce nadbytočnej 

pracovnej sily. Voľná pracovná sila opäť vplyvom globálnej hospodárskej krízy nebola dostatočne 

motivovaná k samozamestnaniu, nakoľko v uvedenom období investičné prostredie trpelo značnou 

depresiou. Celkovú situáciu ďalej poznamenala skutočnosť, ţe na trhu práce sa v sledovanom období 

vytvorilo menej pracovných miest a na druhej strane sa zvyšujú náklady na aktívne opatrenia trhu práce. 
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2.1.2.  Finančná implementácia programu 

 

Predloţené a schválené SŢP 

Za obdobie 01.01.2010 – 31.12.2010 bolo zo strany platobnej jednotky MPSVR SR (PJ) za Operačný 

program Zamestnanosť a sociálna inklúzia predloţených na certifikačný orgán (CO) 24 súhrnných ţiadostí o 

platbu (SŢP) v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 132 124 893,47 EUR, z toho zo 

zdrojov EÚ v sume 112 594 024,02 EUR a zo zdrojov ŠR v sume 19 530 869,45 EUR, pričom: 

 14 SŢP bolo schválených v plnej sume, 

 10 SŢP bolo schválených v zníţenej sume. 

Celková suma schválených SŢP v roku 2010 predstavovala sumu 128 291 594,68 EUR, z toho 

109 329 816,89 EUR zo zdrojov EÚ a 18 961 777,79 EUR zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŢP 

k 31.12.2010 predstavuje sumu 216 754 326,28 EUR, z toho 184 692 510,42 EUR zo zdrojov EÚ 

a 32 061 815,86 EUR zo zdrojov ŠR. 

Čerpanie prostriedkov EÚ v zmysle pravidla n + 3 

V zmysle platnej legislatívy EÚ (novely nariadenia Komisie (ES) č. 1083/2006 – nariadenie EP a Rady (ES) 

č. 539/2010 platné od 24.06.2010) sa jedna šestina záväzku 2007 pripočíta k záväzkom 2008 aţ 2013, čím sa 

prvý hraničný termín pre sledovanie čerpania prostriedkov II. programového obdobia podľa pravidla n + 3/n 

+ 2 presúva z 31.12.2010 na 31.12.2011 a prvým sledovaným záväzkom sa stáva upravený záväzok roku 

2008.  

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2010 vo výške 162 367 116 EUR (očistené o nezrovnalosti 

a vrátené finančné prostriedky) zo záväzku 2008 po odpočítaní zálohovej platby vo vzťahu k pravidlu n+3 

predstavuje podiel 100 % a čerpanie záväzku 2009 podiel 71,39 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ 

k 31.12.2010 na celkovom záväzku 2007 – 2013 predstavuje 18,41 %. Z uvedeného vyplýva, ţe pravidlo n 

+ 3 pre záväzok 2008, ktorý je potrebné vyčerpať do 31.12.2011, bolo v roku 2010 na národnej úrovni 

naplnené. 
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Ţiadosti o platbu na EK 

Dňa 17.12.2010 certifikačný orgán predloţil na EK celkove tretiu priebeţnú ţiadosť o platbu (ŢoP) č. 

2711000701 v celkovej sume prostriedkov ESF 106 908 626,29 EUR. Percentuálny podiel zaslaných ŢoP na 

EK vo výške 149 125 675,96 EUR predstavuje 16,91 % zo záväzku 2007 – 2013. 

 

Prijaté platby z EK 

V roku 2010 uskutočnila EK úhrady na účet CO pre OP ZaSI vo výške 17 339 886,21 EUR za druhú 

priebeţnú ţiadosť o platbu č. 2710900702, pričom poţadovanú sumu EK v súvislosti so zisteniami zo strany 

audítorov jednostranne zníţila o 280 000 EUR, čo predstavuje zaokrúhlenú sumu za neoprávnené výdavky 

pilotného projektu Vytvorenie sociálneho podniku v okrese Bardejov (ARVIK rozvojové zdruţenie, 

Bardejov) vo výške 278 145,44 EUR za zdroj EÚ. Z nasledujúcej ţiadosti o platbu zaslanej na EK v r. 2010 

boli zároveň zo strany certifikačného orgánu odpočítané aj ostatné výdavky deklarované voči EK za 

Horehronský sociálny podnik, n. o. a Revúcky sociálny podnik, n. o. v celkovej výške 20 092,53 EUR, 

z toho zdroj EÚ vo výške 16 224,71 EUR. Táto ţiadosť nebola zo strany EK k 31.12.2010 schválená a 

uhradená. 

V nadväznosti na výsledky ďalšieho overovania projektov pilotných sociálnych podnikov na národnej 

úrovni a zistené neoprávnené čerpanie pomoci EÚ, riadiaci orgán rozhodol o vylúčení všetkých ôsmich 

projektov sociálnych podnikov z financovania ESF.  

Finančné informácie k 31.12.2010 za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 

Celková 

alokácia na 

prioritnú os 

podľa OP   

(EÚ+ národné 

zdroje) 

Základ pre 

výpočet 

príspevku EÚ 

(verejné  

alebo celkové 

zdroje ) 

Celková suma 

certifikovaných 

oprávnených 

výdavkov 

zahrnutá do 

žiadostí o platbu 

¹) 

Zodpove- 

dajúci 

príspevok 

z verejných 

zdrojov¹)  

Miera 

plnenia v % 

 a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 –Podpora rastu 

zamestnanosti  (ESF) 
667 555 530 Verejné zdroje 163 085 445,80 163 029 103,74 24,42 

Prioritná os 2 – Podpora 

sociálnej inklúzie 
220 941 177 Verejné zdroje 3 410 031,19 3 407 867,51 1,54 

Prioritná os 3 – Podpora 

zamestnanosti, sociálnej inklúzie 

a budovanie kapacít v BSK 

20 943 033 Verejné zdroje 3 593 197,56 3 581 305,02 17,10 

Prioritná os 4 – Budovanie 

kapacít a zlepšenie kvality 

verejnej správy 

96 158 353 Verejné zdroje 989 793,23 945 933,88 0,98 

Prioritná os 5 – Technická 

pomoc 
31 815 530 Verejné zdroje 4 477 761,80 4 477 761,80 14,07 

Celkový súčet 1 037 413 623 - 175 556 229,58 175 441 971,95 16,91 

zdroj:  CO                                                                                                                                                                       údaje v € 

¹) Kumulatívne číselné údaje 

²) Táto kolónka sa vyplní len v prípade Záverečnej správy o vykonávaní OP, ak je operačný program 

spolufinancovaný z EFRR alebo ESF pričom sa uplatňuje moţnosť  podľa článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 

1083/2006 

Stĺpec a) – vyplní CO v spolupráci s RO, ide o alokáciu daného OP rozdelenú podľa prioritných osí (EÚ + ŠR + OVZ 

bez súkromných zdrojov); 

Stĺpec b) – výpočet maximálnej výšky pomoci je v prípade Slovenskej republiky tvorený celkovými oprávnenými 

verejnými výdavkami, t.j. slovne „Verejné zdroje“;   

Stĺpec c) - vyplní CO, kumulatívna celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do poslednej ŢoP 

na EK v danom roku N za predmetný OP (EÚ + ŠR + OVZ + SZ); 

Stĺpce d) – vyplní CO, zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov zo ŢoP na EK za daný OP (EÚ + ŠR + OVZ); 
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Stĺpec e) – vyplní CO, v prípade SR je výpočet maximálnej výšky pomoci tvorený celkovými oprávnenými verejnými 

výdavkami, t.j. „Public = Verejné zdroje“, preto platí vzorec „e=d/a“.   

Skratky:  

EÚ – zdroj EÚ, ŠR – štátny rozpočet (spolufinancovanie), OVZ – ostatné verejné zdroje, SZ – súkromné zdroje 

 

Odhady očakávaných výdavkov 

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2010 zaslané na EK k 30.04.2010 predstavovali sumu 

57 030 000,00 EUR. Odhad očakávaných výdavkov z fondu ESF bol prijatím úhrady ŢoP na EK č. 

2710900702  

v sume 17 339 886,21 EUR naplnený na 30,40 %. K 25.08.2010 boli v zmysle poţiadavky EK zaslané 

aktualizované odhady očakávaných výdavkov v sume 47 700 000,00 EUR. Aktualizované odhady 

očakávaných výdavkov z 25.08.2010 boli naplnené na 36,35 %. 

Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP ZaSI od 01.01.2010 do 31.12.2010 (odhady zaslané 30.04.2010)
1
 

 Plánované čerpanie 

oprávnených výdavkov 

v roku 2010 v € 

(OOV zaslané CO na 

EK k 30.04. 2010) 

Čerpanie oprávnených 

výdavkov voči EK  

za rok 2010 v € 

Odchýlka 

(plánované čerpanie – 

čerpanie voči EK) 

v € 

Odchýlka  

(naplnenie OOV)  

v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 

program 

57 030 000,00 x 17 339 886,21 x 39 690 113,79 x 30,40 x 

Zdroj: CO 

 

Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP ZaSI od 01.01.2010 do 31.12.2010 (odhady zaslané 25.08.2010) 

 Plánované čerpanie 

oprávnených výdavkov 

v roku 2010 v € 

(OOV zaslané CO na 

EK k 25.08. 2010) 

Čerpanie oprávnených 

výdavkov voči EK  

za rok 2010 v € 

Odchýlka 

(plánované čerpanie – 

čerpanie voči EK) 

v € 

Odchýlka  

(naplnenie OOV)  

v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 

program 

47 700 000 x 17 339 886,21 x 30 360 113,79 x 36,35 x 

 

Finančná implementácia prioritných osí 

Čerpanie prostriedkov podľa prioritných osí za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia k 31.12.2010 

 

Záväzok 2007-

2013  

za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010  

(EÚ zdroje) v  € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2010 

(EÚ zdroje) v  € 

Celkom 
% zo záväzku  

2007-2013 
Celkom 

% zo záväzku  

2007-2013 

Prioritná os 1 567 422 200,00 86 442 722,97 15,23 142 915 816,51 25,19 

Opatrenie 1.1 397 195 540,00 80 964 467,75 20,38 139 060 813,27 35,01 

Opatrenie 1.2 170 226 660,00 5 478 255,22 3,22 3 855 003,24 2,26 

Prioritná os 2 187 800 001,00 7 682 013,88 4,09 6 345 287,42 3,38 

Opatrenie 2.1 71 471 001,00 5 414 651,87 7,58 4 295 095,59 6,01 

Opatrenie 2.2 57 724 000,00 1 128 574,38 1,96 778 705,97 1,35 

Opatrenie 2.3 58 605 000,00 1 138 787,63 1,94 1 271 485,86 2,17 

Prioritná os 3 17 801 578,00 2 869 501,20 16,12 3 563 245,80 20,02 

                                                           
1 Na základe komunikácie medzi CO a CKO a v zmysle poţiadavky EK monitorovať napĺňanie odhadov očakávaných výdavkov 

zasielaných na EK k 30.04. roku N, predkladá CO tabuľku v upravenej verzii, ktorá nie je v súlade s aktualizáciou č. 1 

Metodického pokynu CKO 
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Opatrenie 3.1 6 844 758,00 2 112 829,61 30,87 2 540 994,05 37,12 

Opatrenie 3.2 6 826 854,00 409 728,67 6,00 427 375,66 6,26 

Opatrenie 3.3 3 417 903,00 260 777,93 7,63 211 419,04 6,19 

Opatrenie 3.4 712 063,00 86 164,99 12,10 383 457,06 53,85 

Prioritná os 4 81 734 600,00 6 777 240,82 8,29 4 669 209,61 5,71 

Opatrenie 4.1 73 561 140,00 6 777 240,82 9,21 4 669 209,61 6,35 

Opatrenie 4.2 8 173 460,00 - - - - 

Prioritná os 5 27 043 200,00 5 558 338,02 20,55 4 873 556,17 18,02 

Spolu     881 801 579,00         109 329 816,89     12,40    162 367 115,51     18,41 

Zdroj: CO 

 

Certifikačné overovania 

Priebeţné certifikačné overovanie priamo na RO, SORO a PJ bolo vykonané v rámci 10 SŢP. Overovaná 

vzorka výdavkov predstavuje sumu 234 626,41 EUR, čo je 0,18 % z objemu predloţených SŢP a zároveň 

0,39 % z objemu overovaných SŢP.  

Neoprávnené výdavky boli v rámci predloţených SŢP prvotne identifikované vo výške 84 954,53 EUR, čo 

je 36,21 % z overovanej vzorky. Výdavky vo výške 22 245,91 EUR, t.j. 9,48 % z overovanej vzorky sa po 

komunikácii so RO/SORO a po predloţení doplňujúcej podpornej dokumentácie nepotvrdili ako 

neoprávnené. Neoprávnené výdavky vo výške 62 339,80 EUR, t.j. 26,57 % z overovanej vzorky boli k 

31.12.2010 v štádiu riešenia. Neoprávnené výdavky vo výške 368,82 EUR, t.j. 0,16 % z overovanej vzorky 

sa potvrdili ako skutočne neoprávnené výdavky. Všeobecne sa neoprávnené výdavky týkali stanovenia 

neprimeranej výšky hodinovej mzdovej sadzby vo výberovom a schvaľovacom procese ŢoNFP, prekrývania 

mzdových výdavkov z dôvodu účasti na realizácii dvoch projektov, nedostatočného posúdenia oprávnenosti 

a primeranosti výšky mzdového výdavku v rámci administratívnej kontroly ŢoP, vypracovania 

podnikateľského plánu a marketingovej štúdie počas realizácie projektu, pričom uvedené dokumenty boli 

vypracované a tvorili prílohy k ŢoNFP, neexistencie dôkazu o vytvorení webovej stránky projektu, 

poskytnutia právnej sluţby v rámci realizácie projektu z dôvodu nešpecifikovania predmetu dohody 

o poskytnutí právnej sluţby a neexistencie podrobného rozpisu fakturovaných poloţiek za poskytnutú sluţbu 

a obstarania počítačovej zostavy mimo kríţového financovania. 

Nezrovnalosti neboli z úrovne CO identifikované, nebola vypracovaná ţiadna správa o zistenej 

nezrovnalosti. 

V priebehu roka 2010 nebol z úrovne CO zaslaný ţiaden podnet na Úrad pre verejné obstarávanie ani na 

výkon vládneho auditu, avšak v súvislosti s podozrením na podvodné konanie prijímateľa – DREVOAPAL, 

s.r.o. na základe zistení identifikovaných v rámci certifikačného overovania SŢP č. S172711012 CO 

poţiadal OA o predloţenie návrhu ďalšieho postupu v predmetnej veci. Od 28.07. do 11.08.2010 bol 

vykonaný vládny audit č. A 364 a dňa 22.12.2010 bola s prijímateľom prerokovaná predbeţná správa 

z vládneho auditu a vypracovaná zápisnica z prerokovania. 

Pri certifikačných overovaniach SŢP v r. 2010 boli identifikované nasledovné zistenia vysokej a strednej 

závaţnosti: 

Neoprávnené výdavky 

1. týkajúce sa schválenia vyššej hodinovej mzdy v rozpočte projektu na základe návrhu odborného 

hodnotiteľa, ktorý bol v rozpore so ţiadosťou o NFP;  

2. vyplývajúce z prekrývania mzdových výdavkov zamestnanca z dôvodu účasti na realizácii dvoch 

projektoch;  

3. týkajúce sa neoverenia hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti odmeny lektora v zmysle príručky pre 

prijímateľa a IMP SORO;  

4. vyplývajúce z neoprávneného nároku mzdových výdavkov koordinátora HP RP a vecne príslušnej 

sekcie; 

5. vyplývajúce z nárokovania výdavkov za vypracovanie podnikateľského plánu a marketingovej štúdie 

počas realizácie projektu, pričom uvedené dokumenty boli vypracované a tvorili prílohy k ŢoNFP; 

6. vyplývajúce z neexistencie dôkazu o vytvorení webovej stránky projektu; 
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7. týkajúce sa obstarania počítačovej zostavy mimo kríţového financovania; 

8. týkajúce sa poskytnutia právnej sluţby spojenej s organizáciou pracovných stretnutí a vyplývajúce 

z nesúladu ceny poskytovanej sluţby uvedenej v zápisnici zo splnenia podmienok účasti 

a z vyhodnotenia ponúk a zmluvy o poskytnutí sluţby; 

9. týkajúce sa poskytovania právnej sluţby v rámci realizácie projektu a vyplývajúce z nešpecifikovania 

predmetu dohody o poskytovaní právnej sluţby a nešpecifikovania podrobného rozpisu fakturovaných 

poloţiek za poskytnutú sluţbu; 

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky na výstupoch RO/SORO/PJ 

10. pouţitie nesprávneho formulára kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti ŢoNFP 

a uvedenie nepravdivých informácií v kontrolnom zozname zo strany SORO;  

11. nevypracovanie kontrolného listu k administratívnemu overeniu monitorovacej správy zo strany 

RO/SORO;  

12. nevykonanie kontroly delegovaných právomocí v zmysle Splnomocnenia o delegovaných 

právomociach RO na SORO;  

13. neoverenie splnenia podmienky poskytnutia stravovacej sluţby v zmysle výzvy na predkladanie ponúk 

z dôvodu chýbajúcej špecifikácie podávanej stravy a nemoţnosti identifikovať skutočné dodanie stravy 

v dohodnutom počte jednotlivým frekventantom;  

14. neoverenie moţného prekrývania aktivít a duplicitného financovania zo strany SORO v súvislosti 

s realizáciou dvoch odlišných projektov na identickom mieste realizácie projektov a s rovnakou 

náplňou aktivít projektov; 

15. neuvedenie zistených nedostatkov a k nim prijatých opatrení vo Vyhlásení o overení ŢoP zo strany 

RO; 

16. neoverenie stanovených postupov verejného obstarávateľa/osoby pred podpisom zmluvy medzi 

prijímateľom a úspešným uchádzačom podľa platných právnych predpisov zo strany RO/SORO;  

17. neoverovanie zapracovania postupov zo strany RO vyplývajúcich z metodických pokynov RO do 

metodických dokumentov SORO v rámci kontroly delegovaných právomocí na SORO; 

18. chýbajúci doklad o úhrade poisteného na zdravotné a nemocenské poistenie ako povinnej prílohy k 

ŢoNFP a jednoznačného dôkazu o oprávnenosti cieľovej skupiny na SORO; 

19. chýbajúci dôkaz o dodrţaní lehoty na predloţenie ŢoNFP ţiadateľom na RO/SORO v projektovom 

spise projektu; 

20. neaplikovanie postupu pre posudzovanie efektívnosti a hospodárnosti projektov s cieľom zabezpečiť 

zdravé finančné riadenie v praxi zo strany SORO; 

21. neoverenie dodatku k zmluve o poskytnutí sluţieb zo strany RO/SORO; 

22. identifikácia spätnej účinnosti  dodatkov a akceptačných stanovísk k zmluve o poskytnutí NFP medzi 

prijímateľom a RO; 

23. neoznačenie kontrolného zoznamu pre administratívnu kontrolu SORO po doplnení chýbajúcich 

náleţitostí ŢoP v zmysle IMP SORO; 

24. nevyplnenie kontrolného zoznamu pre vykonanie administratívnej kontroly ŢoP v súlade s IMP RO; 

25. nepodstúpenie dokumentácie týkajúcej sa verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie zo 

strany RO; 

26. nearchivovanie dokumentácie z verejného obstarávania v zmysle IMP RO; 

27. neexistencia povinných príloh k ŢoNFP na CD nosiči a v tlačenej forme (doklad o pridelení IČO, 

Výpis z registra trestov a pod.), nepotvrdenie účtovnej závierky podpisom a pečiatkou daňového 

úradu; 

28. nedodrţanie lehoty stanovenej na oznámenie o výsledku kontroly verejného obstarávania prijímateľovi 

zo strany RO; 

29. pouţitie nesprávneho formulára kontrolného zoznamu pre kontrolu na mieste zo strany RO/SORO; 

30. nedodrţanie lehoty stanovenej na oznámenie výsledku výberového a schvaľovacieho procesu;   

Neinformovanie certifikačného orgánu, nepredloţenie dokumentácie  

31. nezabezpečenie kompletnej dokumentácie potrebnej pre výkon certifikačného overovania podľa 

poţiadavky certifikačného orgánu zo strany RO a SORO; 

32. nezabezpečenie prítomnosti zodpovedných zamestnancov a zástupcov RO počas výkonu 

certifikačného overovania; 
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33. nepredloţenie IMP SORO v stanovenej lehote, nejednoznačné vymedzenie povinnosti RO/SORO 

týkajúcej sa predkladania uvedených IMP certifikačnému orgánu; 

 

Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaţi 

34. nepreskúmanie a neidentifikovanie prepojenia medzi prijímateľom a víťazným uchádzačom zo strany 

SORO; 

35. neidentifikovanie časového nesúladu v podpornej dokumentácii k verejnému obstarávaniu zo strany 

SORO a nevyţiadanie vysvetlenia od  prijímateľa k danej skutočnosti; 

36. nevypracovanie kontrolného zoznamu k overeniu prieskumov trhu zo strany SORO a moţné riziko 

neoprávneného zvýhodnenia dodávateľov v rámci prieskumov trhu; 

37. neexistencia dôkazu o hodnotení predloţených cenových ponúk tromi členmi komisie v súlade 

s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní v projektovom spise na RO; 

38. pouţitie neplatného formuláru kontrolného zoznamu k overeniu verejného obstarávania/verejnej 

obchodnej súťaţe bez uvedenia, resp. nezodpovedania potrebných otázok na dostatočné posúdenie 

postupov verejného obstarávania a zároveň identifikovanie formálnych nedostatkov v uvedenom 

kontrolnom zozname zo strany SORO; 

Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov 

39. nepredloţenie dodatku k záverečnej správe zo zasadnutia výberovej komisie v stanovenej lehote zo 

strany SORO; 

40. neidentifikovanie nesúladu ţiadosti o NFP a prílohy č. 1 k ţiadosti o NFP v rámci kontroly formálnej 

správnosti a odborného hodnotenia zo strany SORO; 

41. neexistencia postupov na posudzovanie splnenia podmienky schémy štátnej pomoci, resp. schémy de 

minimis, podľa ktorej prijímateľom pomoci nemôţe byť podnik v ťaţkostiach; 

Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis 

42. rozpor jednotlivých ustanovení v schéme de minimis; 

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov ITMS 

43. v ITMS neboli údaje týkajúce sa overovaného projektu vyplnené v súlade so Systémom riadenia ŠF 

a KF na programové obdobie 2007 – 2013; 

Nedostatky pri monitorovaní, informovaní a publicite 

44. nedodrţanie lehoty na predkladanie monitorovacích správ prijímateľom na RO/SORO; 

45. nedodrţanie lehoty stanovenej na vyzvanie prijímateľa zo strany RO k prepracovaniu a odstráneniu 

nedostatkov v priebeţnej monitorovacej správe; 

46. čiastočne vypracovaný kontrolný list k administratívnemu overeniu monitorovacej správy zo strany 

SORO a uvedenie nepravdivej informácie v predmetnej správe prijímateľom; 

Ostatné 

47. formálne vypĺňanie pracovných výkazov zamestnancami prijímateľa; 

48. nepreukázanie spojitosti nárokovaných cestovných náhrad s aktivitou projektu; 

49. uvedenie nepravdivej informácie v kontrolnom liste k súhrnnej ţiadosti o platbu PJ. 

K vyššie uvedeným zisteniam RO, SORO a PJ prijali k 31.12.2010 opatrenia, ktoré certifikačný orgán 

akceptoval a uzavrel s výnimkou zistenia č. 8 a 24.  

 

Certifikačné overovania v zmysle opatrenia č. A.6.1.4. Akčného plánu OP ZaSI 

Audítori Európskej komisie vykonali auditnú misiu, ktorej predmetom bolo preskúmanie efektívnosti 

nastavených systémov riadenia a kontroly v rámci OP ZaSI  – v období od 23. - 27.11.2009 a v období 14. - 

18.12.2009. Keďţe touto auditnou misiou boli identifikované váţne nedostatky v činnosti riadiaceho orgánu, 

Slovenská republika (MPSVR SR v spolupráci s MF SR) vypracovala Akčný plán opatrení prijatých za 

účelom odstránenia nedostatkov identifikovaných systémovým auditom pre  Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „akčný plán“). Akčný plán bol predloţený Európskej komisii 

dňa 08.02.2010 a záverečná správa o plnení opatrení akčného plánu bola Európskej komisii zaslaná 

29.10.2010. Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán sa podieľalo na plnení nasledovných úloh 
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a. Vypracovávanie stanovísk k predloţeným výzvam na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok a priamym zadaniam (opatrenie A.6.1.1) 

b. Vypracovávanie stanovísk k predloţeným metodickým dokumentom (opatrenie A.6.1.2) 

c. Certifikačné overovania u prijímateľov a certifikačné overovania predloţených súhrnných ţiadostí 

o platbu  (opatrenia A.6.1.3 – A.6.1.5) 

V rámci plnenia opatrení Akčného plánu opatrení prijatých za účelom odstránenia nedostatkov 

identifikovaných systémovým auditom pre OP ZaSI bolo na úrovni RO/SORO/prijímateľ/konečný uţívateľ 

vykonaných 15 certifikačných overovaní v rámci 5 kôl. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 

266 703,22 EUR. Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 94 259,75 EUR, t.j. 35,34 % 

z overovanej vzorky. Uvedené prvotne identifikované neoprávnené výdavky sa týkali neoprávneného nároku 

na príspevok na starostlivosť o dieťa, prekrývania výdavkov z dôvodu realizácie rôznych činností 

v rovnakom čase, prekročenia limitu oprávnenej sumy vymedzenej na zabezpečenie notebookov, nevyuţitia 

notebookov výlučne na účely projektu a oneskorenia realizácie aktivity projektu z dôvodu aplikovania 

nesprávnej formy verejného obstarávania.    

Certifikačným overovaním na mieste u prijímateľa/konečného uţívateľa boli identifikované nasledovné 

zistenia: 

Neoprávnené výdavky 

1. týkajúce sa nesplnenia podmienky účelnosti v prípade nákupu zariadenia na realizáciu projektu; 

2. týkajúce sa neoprávneného ţiadateľa/prijímateľa na základe nesprávneho kvalifikovania ţiadateľa ako 

samostatný malý podnik; 

3. týkajúce sa porušenia záväzku vyplývajúceho z vecnej realizácie aktivít a tým podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu vystavenia certifikátu iným subjektom ako MŠ SR; 

4. týkajúce sa miesta výkonu práce v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP;  

5. vyplývajúce z nesúladu počtu odpracovaných hodín vo výplatnej páske s počtom hodín vykázaných 

v pracovnom výkaze a v zázname o dochádzke zamestnankyne; 

6. týkajúce sa dodatkov k pracovným zmluvám bez podpisu štatutárneho zástupcu, nedostatkov 

v pracovných výkazoch;  

7. týkajúce sa obstarania počítačovej zostavy mimo kríţového financovania; 

8. vyplývajúce z dôvodu nemoţnosti overenia pouţitia príspevku na mieste výkonu ţivnosti konečného 

uţívateľa; 

9. vyplývajúce z prekrývania mzdového výdavku za činnosť na projekte a beţnú pracovnú činnosť 

zamestnanca; 

10. týkajúce sa neoprávneného nárokovania príspevku na starostlivosť o dieťa zo strany konečného 

uţívateľa; 

11. týkajúce sa prekrývania výdavkov z dôvodu vykazovania činnosti vykonaných na rôznom mieste, v 

rovnakom čase;  

12. vyplývajúce z prekročenia limitu oprávnenej sumy za notebooky v zmysle postupov na posudzovanie 

efektívnosti a hospodárnosti projektov; 

13. vyplývajúce z nepreukázania primeranosti výdavkov deklarovaných v ŢoP v zmysle postupov na 

overovanie postupu primeranosti úrovne miezd a odmien; 

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky na výstupoch RO/SORO/PJ 

14. usmernenie prijímateľa v rámci kontroly na mieste zo strany SORO v rozpore s opatreniami prijatými 

SORO k zisteniam z certifikačného overovania SŢP; 

15. nevykonanie preukázateľného matematického overenia výpočtu oprávnenej sumy v rámci 

administratívnej kontroly ŢoP a kontroly na mieste, nestanovenie minimálneho rozsahu výstupov 

z kontroly na mieste v metodickej dokumentácii; 

16. neefektívny výkon kontroly na mieste z dôvodu účasti výlučne finančných manaţérov z regionálnych 

pracovísk SORO (SIA) v kontrolnej skupine, v dôsledku čoho nebola overená vecná časť projektu; 

17. obmedzenie kompetencií pracovníkov SORO v ITMS v rámci overovania neprekrývania výdavkov 

minimálne medzi orgánmi implementujúcimi OP ZaSI;  

18. neexistencia otázok v kontrolnom zozname SORO ku kontrole na mieste týkajúcich sa verejného 

obstarávania, štátnej pomoci a neprekrývania sa výdavkov; 
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19. vypracovanie kontrolného zoznamu pre kontrolu na mieste po vypracovaní správy z kontroly na mieste a 

nedodrţanie lehoty stanovenej na vypracovanie správy z kontroly na mieste zo strany SORO;  

20. neexistencia postupov na výkon kontrol zo strany ÚPSVR (riziková analýza, popis výberu vzorky na 

výkon príslušných kontrol ani plán kontrol); 

21. nevykonávanie kontrol na mieste u konečného uţívateľa zo strany RO; 

22. formálne vyplnenie kontrolného zoznamu ku kontrole na mieste zo strany RO/SORO;  

23. výber vzorky kontrolovaných výdavkov v rámci kontroly na mieste, ktorá nezodpovedala 10 % 

z celkových neoprávnených výdavkov projektu a nepostupovanie pri kontrole na mieste v zmysle 

kontrolného zoznamu zo strany SORO; 

24. nedodrţanie lehoty stanovenej na predloţenie ŢoP na PJ; 

25. nesúlad dodaného publikačného materiálu s predloţenými účtovnými dokladmi, nesplnenie podmienky 

na kvalitu dodaného tovaru a neexistencia dôkazu o účele pouţitia publikačného materiálu; 

26. nedodrţanie lehoty na spracovanie kontrolného zoznamu k administratívnej kontrole ŢoP; 

27. nedostatočná administratívna kontrola ŢoP z dôvodu neidentifikovania nedostatkov týkajúcich sa 

podpísania pracovných výkazov štatutárnym zástupcom prijímateľa v deň pracovného voľna, nereálneho 

vykazovania odpracovaného času a vykonaných aktivít, chýbajúce podpisy a dátumy podpisov 

zodpovedných osôb, nesprávne pouţitie loga ESF pri niektorých pracovných výkazoch; 

28. nesprávny vzorec pre výpočet nepriamych výdavkov v príručke pre prijímateľa vypracovanej SORO; 

29. spätná účinnosť dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi RO ako poskytovateľom 

a prijímateľom  a medzi prijímateľom  a konečným uţívateľom; 

30. uvedenie nesprávneho indikátora dopadu v dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, nedostatočná 

vypovedacia schopnosť správy z kontroly na mieste (chýba zoznam kontrolovaných účtovných 

dokumentov, sumy kontrolovaných dokladov, nesprávny objem overených finančných prostriedkov) 

vypracovanej SORO; 

31. nezabezpečenie zvyšovania odborných zručností a znalostí pracovníkov SORO v oblastiach, v ktorých 

plnia pracovné povinnosti v zmysle bodu B.2 Akčného plánu OP ZaSI; 

32. chýbajúci doklad preukazujúci vykonávanie zárobkovej činnosti za účelom poskytnutia príspevku v 

zmysle zákona č. 561/2008 Z. z.  o príspevku na starostlivosť o dieťa; 

33. chýbajúci doklad preukazujúci nárok na príspevok starostlivosti o dieťa v zmysle zákona č. 561/2008 Z. 

z.  o príspevku na starostlivosť o dieťa; 

34. neoverenie správnosti účtu ţiadateľa zo strany ÚPSVR, na ktorý má byť poukázaný príspevok 

starostlivosti o dieťa; 

35. stanovené maximálne akceptovateľné priemerné sumy za osobohodinu zo strany RO bez rozlíšenia, či je 

v rámci nich zahrnutá DPH alebo nie; 

36. neuvedenie dôvodu zníţenia výšky nárokovaných výdavkov týkajúcich sa aktivačnej činnosti v  

Prehlásení o overení oprávnenosti výdavkov zo strany ÚPSVR;  

37. neinformovanie prijímateľa o dôvodoch zníţenia oprávnených výdavkov a aktuálnej výške uznaných 

oprávnených výdavkov prijímateľa písomne alebo elektronicky zo strany SORO; 

38. neexistencia postupu týkajúci sa overovania verejného obstarávania ukončeného pred podpisom zmluvy 

o poskytnutí NFP v metodickej dokumentácii SORO; 

39. nedodrţanie lehoty stanovenej na prípravu stanoviska k návrhu zmeny zmluvných podmienok a formálne 

nedostatky v predmetnom stanovisku; 

40. neinformovanie SORO o uzatvorení dodatku zmluvy medzi prijímateľom a  dodávateľom zo strany 

prijímateľa v reálnom čase a pred uzavretím dodatku; 

41. nevykonanie predbeţnej finančnej kontroly prijímateľom v zmysle zákona o finančnej kontrole 

a vnútornom audite (v objednávke na tvorbu a uverejnenie plošnej inzercie nie je uvedené, či bola 

vykonaná predbeţná finančná kontrola);  

42. vykonanie prieskumu trhu neskôr ako bola vyhotovená objednávka sluţby prijímateľom 

a nezdôvodnenie výberu dodávateľa sluţby; 

43. nevyplnený a nepodpísaný kontrolný zoznam k overeniu verejnej obchodnej súťaţe zo strany SORO; 

44. vypracovanie kontrolného zoznamu k overeniu verejnej obchodnej súťaţe pred vydaním súhlasného 

stanoviska, nedodrţanie lehoty stanovenej na prípravu stanoviska k návrhu zmeny zmluvných 

podmienok a formálny nedostatok v predmetnom stanovisku; 
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45. nesprávne a neúplné vyplnenie kontrolného zoznamu k administratívnej kontrole monitorovacej správy 

zo strany SORO; 

46. neexistencia kontrolného listu z neohlásenej monitorovacej návštevy; 

47. nedostatočné overenie správnosti, úplnosti údajov v monitorovacej správe a jej predloţenia v stanovenej 

lehote zo strany SORO; 

48. chýbajúce povinné údaje v Súhrnnej správe z odborného hodnotenia ŢoNFP; 

49. nepredloţenie všetkých povinných príloh ŢoNFP, resp. predloţenie ex-post alebo predloţenie príloh 

nespĺňajúcich podmienky definované za účelom výberu a schválenia ŢoNFP prijímateľom na 

RO/SORO; 

50. chýbajúca dokumentácia týkajúca sa procesu výberu a schvaľovania ţiadosti o NFP v projektovom spise 

na RO (výsledky z odborného hodnotenia, súhrnné stanovisko k projektu spolu s odporúčaním na 

schválenie ŢoNFP, rozhodnutie ministerky práce, akceptačný list a pod.); 

51. netransparentné posúdenie projektu v rámci hodnotiaceho procesu z dôvodu hodnotenia jedným 

odborným hodnotiteľom; 

52. chýbajúci dôkaz o dodrţaní lehoty stanovenej na predloţenie ŢoNFP na SORO; 

53. nedodrţanie lehoty stanovenej na vyzvanie ţiadateľa o doplnenie chýbajúcich náleţitostí v ŢoNFP zo 

strany zamestnanca RO; 

54. nezdôvodnenie priradenia počtu bodov odbornými hodnotiteľmi na RO v hodnotiacom hárku a 

nevypracovanie spoločného odborného hodnotiaceho posudku; 

55. nedodrţanie lehoty stanovenej na registráciu ŢoNFP v ITMS; 

56. nevyplnenie kompletného kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti ŢoNFP zo strany 

SORO; 

57. nedodrţanie lehoty stanovenej na vypracovanie hodnotiaceho hárku a spoločného odborného 

hodnotiaceho posudku; 

58. pouţitie nesprávneho formulára hodnotiaceho hárku k ŢoNFP;  

Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov 

59. nedostatočné odôvodnenie úpravy rozpočtu a počtu terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov 

terénnych sociálnych pracovníkov; 

60. absencia podrobného rozpočtu k ŢoNFP a vysvetlenia návrhu hodnotiteľov vzhľadom na presun 

finančných prostriedkov medzi poloţkami rozpočtu v projektovom spise na SORO; 

61. nesúlad podpísanej ŢoNFP so ŢoNFP evidovanou v ITMS; 

62. oprava bodového hodnotenia zo strany externého hodnotiteľa bez odôvodnenia (bodové hodnotenie bolo 

opravené neobvyklým spôsobom); 

Nedodrţanie zmluvy o poskytnutí NFP a porušenie ustanovení zmluvy 

63. porušovanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s nevedením analytického účtovníctva zo 

strany prijímateľa a konečného uţívateľa; 

64. nedostatočná vypovedacia schopnosť záznamov z prieskumu trhu a vybratie úspešných uchádzačov 

z dodávateľov, s ktorými mal prijímateľ uţ uzatvorenú zmluvu; 

65. formálne nedostatky v dohode o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi konečným uţívateľom 

a ţiadateľom; 

66. neuchovávanie originálu ŢoNFP u prijímateľa; 

Nedostatky v ŢoP, vo faktúrach alebo účtovných dokladoch rovnocennej dôkaznej hodnoty a podpornej 

dokumentácie 

67. nedostatky v súvislosti s vystavovanými účtovnými dokladmi, t.j. vystavovanie VPD v rozpore so 

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 

68. nepredloţenie účtovných dokladov potrebných na vyúčtovanie cestovných náhrad prijímateľom na 

SORO; 

69. nesprávne vypočítaná výška príspevku na  podporu vytvorenia nového pracovného miesta 

zamestnávateľom; 

70. nedostatočná podporná dokumentácia k ŢoP (písomné objednávky, neidentické účtovné doklady 

u prijímateľa a RO, chýbajúce cestovné príkazy v projektovej zloţke prijímateľa); 

71. nezaznamenanie dohody o vykonaní práce v zozname príloh k ŢoP; 
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Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaţi 

72. chýbajúci dátum na výzve na predkladanie ponúk (prijímateľ nevedel zdokladovať, ţe výzva bola 

zverejnená na úradnej tabuli mesta); 

73. neexistencia kontrolných postupov na overenie dodrţiavania postupov pri prieskumu trhu v metodickej 

dokumentácii SORO; 

74. nedostatočné preukázanie postupu výberu dodávateľov sluţieb; 

Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis 

75. nejednoznačne stanovenie percentuálnej sadzby oprávnenej výšky pomoci a povinného 

spolufinancovania vlastnými zdrojmi prijímateľa v schéma pomoci de minimis; 

Nedostatky pri monitorovaní, informovaní a publicite 

76. nedodrţiavanie ustanovení Manuálu pre informovanie a publicitu zo strany prijímateľa; 

77. nedodrţanie lehoty stanovenej na predkladanie priebeţných monitorovacích správ prijímateľom na RO; 

78. pouţitie nesprávneho formulára monitorovacej správy, nesprávne vyplnenie monitorovacej správy 

prijímateľom a nepredloţenie záverečnej monitorovacej správy spolu so záverečnou ŢoP a vyhlásením 

o ukončení projektu; 

Ostatné 

79. nesúlad počtu vytlačených certifikátov k úspešnému absolvovaniu školenia s počtom vyškolených osôb; 

80. nepredloţenie kompletnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu a riziko neoprávnenosti víťaznej 

ponuky; 

81. neuchovávanie podpornej dokumentácie k ŢoP u prijímateľa a u SORO (dohody o vykonávaní práce, 

mandátnych zmlúv, organizačná štruktúra občianskeho zdruţenia); 

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov ITMS 

50. v ITMS neboli údaje týkajúce sa overovaného projektu vyplnené v súlade so SR ŠF a KF na programové 

obdobie 2007 – 2013. 

K 31.12.2010 po prijatí nápravných opatrení a doloţení podpornej dokumentácie k overovaným 

projektom/ŢoP uzavrel CO zistenia  zo IV. kola overovaní u prijímateľa. Toto kolo overovaní malo 

špecifický edukačný charakter, v rámci ktorého sa výkon kontroly na mieste u prijímateľa realizoval 

v spolupráci s RO/SORO. Čo sa týka prijímateľov, s ktorými je vo zmluvnom vzťahu RO, ostali otvorené 

zistenia k 31.12.2010 z III. kola, nakoľko CO nedisponoval s reakciou RO. Čo sa týka overovaní 

u prijímateľov, s ktorými je v zmluvnom vzťahu SIA, resp. FSR ostali otvorené zistenia k 31.12.2010 zo 

všetkých kôl s výnimkou IV. kola, nakoľko CO vyhodnocoval predloţené reakcie SORO a spracovával 

záverečné stanoviská.  

 

Nezrovnalosti  

V období od 1.1.2010 do 31.12.2010 boli certifikačnému orgánu oznámené: 

1. Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom: 

 102 nezrovnalostí v celkovej výške 3 687 977,76 EUR, z toho zdroj EÚ 2 984 655,37 EUR. 

2. Systémové nezrovnalosti:  

 5 systémových nezrovnalostí vyplývajúcich z auditu EDA a auditu EK v celkovej výške  

85 988,03 EUR, z toho zdroj EÚ 73 089,83 EUR. 

 15 systémových nezrovnalostí bez dopadu identifikované kontrolou podľa čl. 16 nariadenia EK č. 

1828/2006/ES.  

 
Prehľad nezrovnalostí s dopadom podľa prioritnej osi a opatrenia za rok 2010 

Opatrenie 

Individuálne nezrovnalosti s finančným 

dopadom 

počet 

Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom 

v EUR 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

1.1 62 212 523,29 180 514,29 

1.2 19 3 443 307,47 2 777 798,29 

2.1 10 9 201,01 7 801,76 

3.1 3 357,92 300,05 

3.2 1 26,46 22,49 
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4.1 7 22 561,61 18 218,49 

Individuálne 

nezrovnalosti spolu: 
102 3 687 977,76 2 984 655,37 

Zdroj: CO 

 

Od začiatku implementácie OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia bolo CO predloţených 104 správ 

o zistených nezrovnalostiach k individuálnym nezrovnalostiam v celkovej výške 3 690 448,96 EUR, z toho 

zdroj EÚ 2 986 657,41 EUR. 

 

Finančné opravy 

 

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad o finančných opravách 

Prioritná 

os 

Čiastky, ktoré boli odňaté 

alebo získané späť v roku 

2010, zohľadnené vo výkaze 

výdavkov predloţenom  EK v 

roku 2010 (v EUR) 

Čiastky, ktoré boli odňaté alebo získané späť v 

roku 2010, ale doposiaľ nezohľadnené vo 

výkaze výdavkov predloţenom  EK (v EUR) 

Čiastky, ktoré boli 

označené ako 

nevymoţiteľné (v 

EUR) 

za celkové 

oprávnené 

výdavky 

za verejné 

zdroje 

(EU+ŠR+VZV) 

za celkové 

oprávnené 

výdavky 

za verejné zdroje 

(EU+ŠR+VZV) 

za celkové 

oprávnené 

výdavky 

za 

verejné 

zdroje 

1 430 476,18 411 632,42 20 149,41 17 789,57 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 8 754,63 8 754,63 0,00 0,00 

3 2 182,68 2 182,68 384,38 379,46 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 8 614,54 8 299,65 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 432 658,86 413 815,10 37 902,96 35 223,31 0,00 0,00 
Zdroj: MF SR, RO 

 

Prehľad bol spracovaný na základe Ročného výkazu o vybratých a vrátených sumách neukončených 

prípadoch vymáhania a nevymoţiteľných sumách. 

V roku 2010 neboli vrátené finančné prostriedky opätovne vyuţité na podporu iných projektov. 

 

2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu 

 

K vyrovnávaniu regionálnych rozdielov prispieva multicieľový OP ZaSI pokrývaním dvoch cieľov kohéznej 

politiky EÚ.  

Ide o cieľ Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja) a cieľa Regionálna 

konkurencieschopnosť zamestnanosť (ďalej „RKaZ“) (územie Bratislavského samosprávneho kraja). Na 

realizáciu OP ZaSI je na financovanie projektov spadajúcich pod cieľ RKaZ z prostriedkov EÚ alokovaných 

viac ako 17 mil. EUR a na financovanie projektov spadajúcich pod cieľ Konvergencia 864 mil. EUR.  

Napriek faktu, ţe vo fáze programovania OP ZaSI boli stanovené indikatívne alokácie pomoci určené pre 

potrebu jednotlivých krajov, tieto sa nedodrţiavajú, nakoľko prax a socio - ekonomický vývoj určili iné 

potreby ako potreby, stanovené v roku 2007. 

Výzvy pre dopytovo - orientované projekty boli zväčša definované podľa cieľa
 

Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť alebo cieľa Konvergencia bez presnejšieho vymedzenia územného 

zacielenia. Nebolo preto moţné uprednostniť projekty z viac zaostalých regiónov alebo počtom 

podporených projektov poddimenzovaných regiónov.  

S cieľom vyrovnávať regionálne rozdiely a podporiť súťaţ projektov predkladaných len v rámci 

konkrétneho regiónu, boli vyhlásené tri výzvy na dopytovo - orientované projekty zamerané na zniţovanie 

regionálnych disparít. Hoci je v Operačnom programe uvedené, ţe táto problematika bude riešená formou 

Globálnych grantov, s ohľadom na komplikovanosť a náročnosť zavedenia Globálneho grantu boli 
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vyhlásené spomenuté výzvy. Jedna s regionálnym zacielením na územie Prešovského samosprávneho kraja, 

druhá na územie Košického a tretia na územie Banskobystrického samosprávneho kraja. Prostriedky 

alokované pre kaţdú z výziev predstavujú čiastku 10 mil. EUR pre samosprávny kraj.  

Väčšina vyzvaní pre národné projekty bola definovaná tak, ţe projekty budú implementované na celom 

území SR, súčasne na obidvoch územných cieľoch, pri oddelených alokáciach pre jednotlivé územia 

podpory. 

 

Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31.12.2010 je uvedená v tabuľke č. 5. 
 

Tabuľka č. 5: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2010 

Prioritná os Región NUTS III - II 

Počet 

prijatých ŢoNFP 

Počet projektov v realizácii Počet ukončených projektov   

Prioritná os 1 

Trnavský 110 43 1 

Trenčiansky 178 63 2 

Nitriansky 156 56 6 

Ţilinský 162 67 4 

Banskobystrický 368 81 7 

Prešovský 404 109 10 

Košický 346 70 6 

NUTS 2 Slovensko 154 67 2 

Spolu 1 878 556 38 

Prioritná os 2 

Trnavský 58 17 0 

Trenčiansky 37 16 0 

Nitriansky 130 49 2 

Ţilinský 57 12 0 

Banskobystrický 270 110 3 

Prešovský 406 206 19 

Košický 221 77 4 

NUTS 2 Slovensko 83 18 0 

Spolu 1 262 505 28 

Prioritná os 3 
Bratislavský 160 58 12 

Spolu 160 58 12 

Prioritná os 4 

Trnavský 41 8 2 

Trenčiansky 46 10 0 

Nitriansky 46 10 0 

Ţilinský 56 17 0 

Banskobystrický 91 22 1 

Prešovský 85 23 0 

Košický 62 22 0 

NUTS 2 Slovensko 186 56 6 

Spolu 613 168 9 

Prioritná os 5 
NUTS 2 Slovensko 23 14 9 

Spolu 23 14 9 

Celkom 3936 1301 96 

Zdroj:  ITMS 

Medzi projekty NUTS 2 sú zaradené národné, nadregionálne projekty ( NUTS II Slovensko – projekty, ktorých miesto realizácie 

je vo viacerých regiónoch), projekty technickej asistencie v prioritnej osi č. 5.  
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58
68

89

115

96

213

338

169

155

Fyzická implementácia podľa NUTS III k 

31.12.2010 

Bratislavský Trnavský Trenčianský 

Nitrianský Ţilinský Banskobystrický 

Prešovský Košický NUTS 2 Slovensko

14 875 001,34
51 357 552,39

56 289 901,18

57 798 414,44

89 003 135,67

111 741 056,40

119 507 997,20

102 522 096,90

Výška zazmluvnených prostriedkov  zo ŠF a KF 

podľa NUTS III k 31.12.2010 (v EUR)

Bratislavský Trnavský Trenčianský 

Nitrianský Ţilinský Banskobystrický 

Prešovský Košický

Komentár: 

Najvyšší počet zazmluvnených projektov 

- Prešovský samosprávny kraj 

 

Najniţší počet zazmluvnených projektov 

- Bratislavský samosprávny kraj 

Komentár: 

Najvyššia výška zazmluvnených 

finančných prostriedkov - Prešovský 

samosprávny kraj 

 

Najniţšia výška zazmluvnených 

finančných prostriedkov -  

Bratislavský samosprávny kraj 

Čerpanie podľa NUTS III v EUR 

k 31.12.2010: 

Najvyššia výška čerpaných 

finančných prostriedkov – Prešovský 

samosprávny kraj (32 752 874,75 

EUR) 

 

Najniţšie čerpanie finančných 

prostriedkov – Bratislavský 

samosprávny kraj (4 353 580,22 

EUR) 



25 
 

Finančná implementácia podľa NUTS III k 31.12.2010 je uvedená v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2010 

Prioritná os Región NUTS III 

Indikatívne 

alokácie z ŠF 
a KF v € 

Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF 

Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF 

a KF 

€ 

% 

zo zazmluvnenia 

v rámci prioritnej 

osi 

% z alokácie 

na región 
€ 

% z čerpania 

v rámci 

prioritnej osi 

% z alokácie na 

región 

A B C D E=D/∑prioritná os F=D/C G 
H=G/∑priorit

ná os 
I=G/C 

Prioritná os 

1 

Trnavský 54 040 231,88 38 660 799,23 6,81% 71,54% 13 700 465,40 2,41% 25,35% 

Trenčiansky 54 040 231,88 42 897 862,95 7,56% 79,38% 14 411 501,52 2,54% 26,67% 

Nitriansky 54 040 231,88 42 143 627,48 7,43% 77,99% 14 206 938,01 2,50% 26,29% 

Ţilinský 101 325 375,92 67 453 464,97 11,89% 66,57% 25 768 189,80 4,54% 25,43% 

Banskobystrický 101 325 375,92 82 801 954,56 14,59% 81,72% 27 713 293,42 4,88% 27,35% 

Prešovský 101 325 376,25 82 325 740,78 14,51% 81,25% 27 326 758,16 4,82% 26,97% 

Košický 101 325 376,25 73 633 230,61 12,98% 72,67% 25 652 578,99 4,52% 25,32% 

Spolu 567 422 200,00 429 916 680,60 75,77% 75,77% 148 779 725,3 26,22% 26,22% 

Prioritná os 

2 

Trnavský 17 885 721,69 7 850 121,89 4,18% 43,89% 423 198,13 0,23% 2,37% 

Trenčiansky 17 885 721,69 8 520 463,07 4,54% 47,64% 335 429,16 0,18% 1,88% 

Nitriansky 17 885 721,69 10 705 898,42 5,70% 59,86% 514 177,73 0,27% 2,87% 

Ţilinský 33 535 708,68 12 182 581,62 6,49% 36,33% 458 398,92 0,24% 1,37% 

Banskobystrický 33 535 708,68 18 541 424,64 9,87% 55,29% 2 260 576,07 1,20% 6,74% 

Prešovský 33 535 708,79 27 241 119,32 14,51% 81,23% 4 114 857,04 2,19% 12,27% 

Košický 33 535 708,79 18 716 414,81 9,97% 55,81% 2 196 543,74 1,17% 6,55% 

Spolu 187 800 000,00 103 758 023,76 55,25% 55,25% 10 303 180,79 5,49% 5,49% 

Prioritná os 

3 

Bratislavský 17 801 578,00 14 875 001,34 83,56% 83,56% 4 353 580,22 24,46% 24,46% 

Spolu 17 801 578,00 14 875 001,34 83,56% 83,56% 4 353 580,22 24,46% 24,46% 

Prioritná os 

4 

Trnavský 7 784 250,84 4 846 631,27 5,93% 62,26% 580 228,73 0,71% 7,45% 

Trenčiansky 7 784 250,84 4 871 575,16 5,96% 62,58% 593 987,26 0,73% 7,63% 

Nitriansky 7 784 250,84 4 948 888,54 6,05% 63,58% 576 193,73 0,70% 7,40% 

Ţilinský 14 595 461,85 9 367 089,08 11,46% 64,18% 1 267 834,31 1,55% 8,69% 

Banskobystrický 14 595 461,85 10 397 677,21 12,72% 71,24% 1 390 359,68 1,70% 9,53% 

Prešovský 14 595 461,89 9 941 137,13 12,16% 68,11% 1 311 259,55 1,60% 8,98% 

Košický 14 595 461,89 10 172 451,51 12,45% 69,70% 1 445 986,49 1,77% 9,91% 

Spolu 81 734 600,00 54 545 449,88 66,73% 66,73% 7 165 849,76 8,77% 8,77% 

Prioritná os 
Spolu 27 043 200,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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5 

Celkom 881 801 578,00 603 095 155,58 68,39 % 68,39% 170 602 336,70 19,35 % 19,35 % 

Zdroj: ITMS 
 

 

V tabuľke č. 7 sú uvedené projekty, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých regiónoch NUTS II 

Slovensko. 
 

Tabuľka č. 7: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 2010 

  

Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a 

KF  Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF  

        

Prioritná os  € 

% zo zamluvnenia v rámci 

prioritnej osi  € 

% z čerpania v rámci 

prioritnej osi  

        

A  B C=B/∑prioritná os  D E=D/∑prioritná os  

Prioritná os 1  13 132 388,92 2,31  698 215,26 0,12  

Prioritná os 2  2 052 782,13 1,09  401 217,85 0,21  

Prioritná os 3  N/A N/A  N/A N/A  

Prioritná os 4  11 244 447,47 13,76  1 190 903,27 1,46  

Prioritná os 5  20 599 694,87 76,17  11 626 534,48 42,99  

Spolu  47 029 313,39 5,33  13 916 870,86 1,58  

Zdroj: ITMS       

 

 

2.1.4. Finančná kontrola a audit 

 

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi
2
. 

Podľa stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci, schválenej 

Európskou komisiou v máji 2009, sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 

Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

1. Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

 

V súlade s aktualizovanou stratégiou auditu pre rok 2010 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v 

1. polroku 2010, pričom úroveň spoľahlivosti výberu vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti 

riadiaceho a kontrolného systému (2. stupeň uistenia - systém funguje, ale je potrebné vykonať niekoľko 

zlepšení) a korešpondujúcej úrovni spoľahlivosti systému operačného programu (70%), ktorý bol poskytnutý 

na základe záverov systémových auditov vykonávaných v II. polroku 2009. 

 

Vzhľadom na rozsah vybranej vzorky (69 ţiadostí o platbu) boli vykonané v rámci OP Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia 2 vládne audity (č. A329 a A321)
3
. 

 

Vládny audit č. A329 bol vykonaný v období február - jún 2010 Ministerstvom financií SR a 

spolupracujúcim orgánom (externá audítorská spoločnosť KPMG Slovensko, s. r. o.). Hlavným účelom a 

cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia na úrovni RO a PJ (MPSVR SR), na úrovni prijímateľa (Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny a vybrané úrady práce, sociálnych vecí a rodiny) a na úrovni vybraných konečných 

                                                           
2
  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. 
3 
  Identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom MF SR - CEDIS 
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uţívateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

 

Auditom bolo overených 1 248 060,23 EUR pričom neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 

21 961,92 EUR. V priebehu roku 2010 boli všetky nedostatky finančného charakteru vysporiadané a vrátené 

s výnimkou nedostatkov identifikovaných na úrovni úradov práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad 

PSVR“) Martin, Ţilina a Spišská Nová Ves, ktoré boli odstúpené na správne konanie v zmysle zákona č. 

71/1967 Zb. 

 

Prehľad hlavných identifikovaných nedostatkov: 

 

Systémové nedostatky - na úrovni RO (MPSVR SR) 

 nedostatočné overovanie procesu verejného obstarávania zo strany RO, ktorý v rámci 

administratívnej kontroly posudzoval dodrţiavanie pravidiel verejného obstarávania (VO) len na 

základe „Prehlásenia o kontrole dodrţiavania podmienok pri obstarávaní tovarov a sluţieb v zmysle 

zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní“, ktoré predkladali jednotlivé úrady práce 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad PSVR“); 

 absencia metodického usmernenia zo strany RO pre oznamovanie nezrovnalostí identifikovaných na 

úrovni úradov PSVR a na úrovni Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie 

PSVR“); 

 odborné hodnotenie ţiadosti o NFP vykonal len 1 interný hodnotiteľ, čím nebolo dodrţané pravidlo 4 

očí definované v internom manuáli procedúr RO (IM); 

 nezadávanie údajov do ITMS - nezadané údaje o verejnom obstarávaní a o odbornom hodnotení 

ţiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

Systémové nedostatky - na úrovni prijímateľa (Ústredie PSVR) 

 úrad PSVR si nesplnil povinnosť oznámiť identifikované nezrovnalosti a predloţiť relevantné 

dokumenty riadiacemu orgánu. Zároveň bolo zistené, ţe zo strany Ústredia PSVR ani RO (MPSRV 

SR) neboli jednotlivé úrady PSVR usmerňované, t. j. nebol vypracovaný postup pre oznamovanie 

nezrovnalostí; 

 Ústredie PSVR nemalo vytvorený informačný systém na zber údajov od jednotlivých úradov PSVR 

o uzatvorených dohodách s konečnými uţívateľmi, resp. o vyplatených príspevkoch, 

prostredníctvom ktorého by bolo moţné monitorovať stav implementácie opatrení aktívnej politiky 

trhu práce. Jednotný informačný systém nebol vytvorený ani na úrovni jednotlivých úradoch práce; 

 na základe nedostatkov identifikovaných na úrovni úradov PSVaR sa vykonávanie kontrol javí ako 

nedostatočné z  hľadiska ich počtu, ako aj  rozsahu a výberu overenia na mieste. Zároveň bolo 

identifikované, ţe k výkonu finančnej kontroly a overeniu na mieste na úrovni konečných uţívateľov 

nebolo zo strany Ústredia PSVaR vydané ţiadne usmernenie, resp. interná norma.  

 

Systematické nedostatky (s finančným dopadom) 

 úradu PSVR neboli predloţené kópie pracovných zmlúv a dohôd o zmene pracovných podmienok 

a počet odpracovaných hodín nezodpovedal skutočne odpracovanému času, čím došlo 

k neoprávnenému vyplateniu finančných prostriedkov v celkovej výške 1 053,53 EUR; 

 neoprávnene vyplatené príspevky na refundáciu mzdových nákladov konečnému uţívateľovi 

v celkovej výške 18 486,38 EUR; 

 neoprávnené vyplatenie finančných prostriedkov konečnému uţívateľovi, nakoľko príspevok 

koordinátora aktivačných prác vo výške 321,90 EUR nebol preukázaný a nesúvisel výlučne 

s realizáciou projektu; 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

 konečný uţívateľ nepreukázal fyzickú existenciu majetku nakúpeného z poskytnutého príspevku vo 

výške 1 975,49 EUR; 

 nesprávny výpočet príspevku na činnosť pracovného asistenta, pouţitím nesprávnej sadzby ako 

určuje Zmluva o poskytnutí NFP vo výške 124,62 EUR. 
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Nesystémové nedostatky (s nefinančným dopadom) 

 konečný uţívateľ nedodrţal povinnosť jednoznačne označiť v účtovníctve výdavky súvisiace 

s realizovaným projektom; 

 riadiaci orgán nedodrţal časové limity procesov definovaných v IM RO (napr. lehoty na 

administratívne overenie a zaslanie ŢoP na PJ). 

 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom identifikovaných 

uvedeným auditom je predmetom auditu operácií č. A394 prebiehajúceho v 1. polroku 2011. 

Overenie splnenia prijatých opatrení zo strany Ústredia PSVR k 31.12.2010 a zohľadnenia odporúčaní ku 

systémovým nedostatkom identifikovaných uvedeným auditom je rovnako predmetom auditu operácií č. 

A394 prebiehajúceho v 1. polroku 2011, pričom hodnotenie splnenia prijatých opatrení zo strany Ústredia 

PSVR bude predmetom VS za rok 2011. 

 

Vládny audit č. A321 bol vykonaný v období január - júl 2010 Ministerstvom financií SR, Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Správami finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice. Hlavným 

účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia na úrovni RO a PJ (MPSVR SR), na úrovni SORO (Fond sociálneho 

rozvoja a Sociálna implementačná agentúra) a u vybraných prijímateľov. 

 

Auditom bolo overených 1 480 139,67 EUR oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky, ktoré boli 

identifikované v celkovej výške 2 104,26 EUR, boli v priebehu roku 2010 vysporiadané a vrátené.  

 

Po ukončení vládneho auditu bola identifikovaná zo strany SORO - Sociálna implementačná agentúra nová 

nezrovnalosť s finančným dopadom (N21001171), nakoľko sa SORO nepodarilo vysporiadať nedostatky 

obsiahnuté v dvoch nezrovnalostiach identifikovaných orgánom auditu v rámci auditu operácií 

(nezrovnalosti sa týkali nesprávneho zatriedenia kapitálových výdavkov a pouţitia diskriminačného 

hodnotiaceho kritéria vo výberovom procese v rámci verejného obstarávania).  

SORO odoslal prijímateľovi Ţiadosť o vrátenie finančných prostriedkov k tejto nezrovnalosti, ale nakoľko 

prijímateľ dlţnú čiastku nevrátil, SORO postúpil uvedenú nezrovnalosť na správne konanie SFK Bratislava. 

Uvedená nezrovnalosť nebola k 31. 12. 2010 vysporiadaná. 

 

Prehľad hlavných identifikovaných nedostatkov: 

 

Systémové nedostatky 

 nedostatočný postup RO v schvaľovacom procese národných projektov vzhľadom na neakceptovanie 

a neriešenie pripomienok predloţených hodnotiteľom a nezapracovanie týchto pripomienok z 

hodnotenia v súhrnnej správe z odborného hodnotenia ţiadostí o NFP; 

 nezadefinovania dostatočného a jednoznačného postupu pre zohľadnenie a zapracovanie 

pripomienok hodnotiteľov v internom manuáli procedúr RO. 

 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) identifikované u viacerých prijímateľov: 

 vykázaná pracovná činnosť členov projektového tímu prijímateľa nad rámec dohody o pracovnej 

činnosti v celkovej výške 2 017,79 EUR; 

 prijímateľ nepreukázal reálnosť výdavkov na cestovné v súvislosti s realizovaným projektom vo 

výške 36,68 EUR; 

 prijímateľ zahrnul do oprávnených výdavkov aj telekomunikačné poplatky nad rámec schválený 

v projekte vo výške 49,79 EUR. 

 

Nesystémové nedostatky (s nefinančným dopadom) identifikované na úrovni RO/SORO (opakujúce sa pri 

projektoch)  

 nedostatočne vykonávaná administratívna kontrola RO, týkajúca sa schválenia neprimeraných 

hodinových sadzieb členov projektového tímu v ţiadostiach o zúčtovanie zálohovej platby; 



29 
 

 nedostatočná administratívna kontrola vykonávaná zo strany SORO - SIA, vzťahujúca sa k 

vykazovaniu kapitálových výdavkov pri nákupe notebookov a príslušného softvéru. Prijímateľ 

v ţiadosti o zúčtovanie zálohovej platby deklaroval uvedené kapitálové výdavky ako beţné výdavky, 

pričom obstaranie dlhodobého majetku z kapitálových výdavkov je v rámci ESF moţné formou 

kríţového spolufinancovania, ktoré nebolo schválené v zmluve o NFP ani v jej dodatkoch; 

 SORO - SIA pouţívala nedostatočný kontrolný list pre overenie verejného obstarávania; 

 prijímateľ nevloţil na osobitný účet vlastné finančné prostriedky v takej hodnote, aby zabezpečil 

stanovený pomer spolufinancovania projektu (95:5). 

 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom identifikovaných 

uvedeným auditom je predmetom  auditu operácií č. A394 prebiehajúceho v 1. polroku 2011. 

 

Závery z uvedených auditov operácií boli zaslané EK dňa 22.12.2010 ako súčasť výročnej kontrolnej správy 

a výročného stanoviska. 

 

2a. Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

 

Vládny audit č. A343 bol vykonaný v období august - december 2010 Ministerstvom financií SR, Správou 

finančnej kontroly Bratislava a externou audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko. Hlavným účelom a 

cieľom auditu bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

Cieľom uvedeného vládneho auditu bolo aj posúdenie splnenia opatrení Akčného plánu opatrení, ktorý bol 

prijatý riadiacim orgánom dňa 05. 02. 2010, za účelom odstránenia nedostatkov identifikovaných 

systémovým auditom Európskej Komisie vykonaným v termíne 23. - 27. 11. 2009 a 14. - 18. 11. 2009 (ďalej 

len „akčný plán“) na všetkých úrovniach riadenia pre OP ZaSI - na úrovni RO, PJ (MPSVR SR), úrovni 

SORO (FSR a SIA), ako aj na úrovni certifikačného orgánu a orgánu auditu (MF SR). 

Akčný plán zahŕňal okrem opatrení, ktoré RO prijal na odstránenie nedostatkov identifikovaných auditom 

EK, aj najdôleţitejšie opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov identifikovaných auditom súladu č. A059 

(apríl - október 2008), systémovým auditom č. A282 (2. polrok 2009) a certifikačnými overovaniami (august 

2008 - jún 2009).  

 

V rámci uvedeného vládneho auditu č. A343 audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávaţnejšie 

systémové nedostatky: 

 

na úrovni RO (MPSVR SR) 

 nedostatočný postup RO pri kontrole projektových zámerov a ţiadostí o NFP pri overovaní 

primeranosti úrovne miezd a odmien vzhľadom na neadekvátne vypracovanú metodiku resp. 

neexistenciu metodického usmernenia týkajúcu sa: 

 

- určenia výšky maximálnych limitov personálnych výdavkov a overovania primeranosti ich 

výšky v procese schvaľovania projektov RO/SORO; 

- nedostatočnej informovanosti ţiadateľov/prijímateľov o maximálnych limitoch personálnych 

výdavkov, vyplývajúcich z vypracovanej metodiky (otvorený nedostatok z A282 a z akčného 

plánu). 

- neexistencie metodického usmernenia RO na programové obdobie 2007 - 2013 k postupu 

oznamovania nezrovnalostí identifikovaných na úrovni úradov PSVaR a na úrovni Ústredia 

PSVaR a ich následného oznámenia na RO (otvorený nedostatok z vládneho auditu A329). 

 

 nedostatočne nastavené, resp. chýbajúce postupy RO týkajúce sa: 

- zabezpečenia úplnej, kompletnej a včasnej aktualizácie IM; 

- výberového procesu (preverenia toho, či odborný hodnotiteľ a člen výberovej komisie nie je 

blízkou alebo spriaznenou osobou so ţiadateľom o poskytnutie NFP do IM RO; 
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zadefinovania procesu výberu ţiadostí o NFP výberovou komisiou; overenia zhody 

projektového zámeru s predloţenou ţiadosťou o NFP a nepreukázania dodrţania postupu pre 

overenie zapracovania pripomienok vznesených k projektovým zámerom); 

- systému spätného overovania v zmysle opatrenia B.4. a B.6. Akčného plánu opatrení 

(nedostatočne a nevhodne nastavené postupy pre spätné overenie, napr. neodôvodnená 

veľkosť vzorky na overenie, vynechanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce z overenia, 

nejednoznačne určené pravidlá pre klasifikáciu neoprávnených výdavkov, absencia 

poţiadavky na dostatočné dokumentovanie vykonanej práce, absencia kontrolných 

zoznamov); 

- definovania nástrojov dodrţiavania indikatívnej regionálnej alokácie (otvorený nedostatok z 

vládneho auditu A282 vykonaného v čase od 03. 08. 2009 do 31. 12. 2009); 

 

 nesprávne zadávanie údajov do ITMS – počet bodov z odborného hodnotenia ţiadosti o NFP 

nesúhlasil s originálom hodnotiaceho hárku; neexistencia kontrolného mechanizmu RO nad zhodou 

hárkov prepísaných do ITMS s originálmi podpísanými odbornými hodnotiteľmi; 

 

 nedostatočná lehota pre uchovávanie dokumentov RO v registratúrnom pláne MPSVR SR (otvorený 

nedostatok z vládneho auditu A282 a tieţ z auditu súladu A059); 

 

 

na úrovni SORO – Fond sociálneho rozvoja (FSR)  

 

 pri odbornom hodnotení ŢoNFP nebola v plnej miere pouţívaná Príručka pre hodnotiteľa a tieţ 

nebola preukázaná informovanosť ţiadateľov o NFP o predmetných podotázkach k hodnotiacim 

kritériám, 

 nepreukázanie preverenia toho, či odborný hodnotiteľ a člen výberovej komisie nie je blízkou alebo 

spriaznenou osobou so ţiadateľom o poskytnutie NFP, 

 projektový manaţér SORO FSR nezaznamenal aktuálne stavy ŢoNFP v systéme ITMS, 

 nezhoda hodnotiacich hárkov zadaných v ITMS s originálmi v tlačenej forme a nedodrţanie lehoty 

na zaevidovanie výsledkov z overovania na mieste do ITMS, 

 SORO FSR nezapracovalo do IM povinnosti príslušného odboru FSR informovať prijímateľov o 

výsledkoch a zisteniach v nadväznosti na ukončenie auditov EK, vládnych auditov a iných kontrol, 

pričom táto úloha FSR vyplynula z opatrenia Akčného plánu B.1. 

 

na úrovni PJ (MPSVR SR) 

 nedostatočná lehota pre uchovávanie dokumentov PJ pre OP ZaSI v registratúrnom pláne MPSVR 

SR. 

 

Overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní na odstránenia identifikovaných 

nedostatkov vládneho auditu č. A343 bude vykonané v 2. polroku 2011. 

 

Správa z uvedeného systémového auditu bola zaslaná EK dňa 27. 01. 2011. 

 

Vzhľadom na identifikované neoprávnené výdavky v rámci auditov operácií v 1. polroku 2010, stále 

pretrvávajúce systémové nedostatky zistené aj predchádzajúcimi auditmi a nedostatočné plnenie všetkých 

opatrení prijatých v rámci akčného plánu, vydal orgán auditu v súlade so stratégiou auditu za obdobie 01. 

07. 2009 - 30. 06. 2010 výrok o účinnosti riadiacich a kontrolných systémov - 3. stupeň uistenia, t. j. 

systém funguje čiastočne a je nutné vykonať podstatné zlepšenia. 
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2b. Systémové audity prierezových oblastí (vykonané v 2. polroku 2010): 

 

Audit centrálneho koordinačného orgánu (č. A347) 

V rámci vykonaného vládneho auditu boli identifikované systémové nedostatky, ktoré poukázali na 

nepresnú formuláciu niektorých úloh prijímateľa, resp. chýbajúcu definíciu pojmu „konečný uţívateľ“ a na 

nedostatky v rámci prístupu k archívu CKO. Ostatné menej závaţné nedostatky boli zaznamenané v oblasti 

zabezpečenia oddeliteľnosti funkcií pri schvaľovaní ŢoPNFP, prekročenia lehôt stanovených v internom 

manuáli, resp. usmerňovania v metodických oblastiach, ktoré koordinuje CKO. 

 

Audit informačných systémov ISUF a CEDIS (č. A361) 

Menej závaţné nedostatky identifikované uvedeným vládnym auditom na úrovni Certifikačného orgánu a 

orgánu auditu sa týkali najmä oblasti bezpečnostnej politiky, zazmluvnenia poskytovania IT sluţieb a 

nastavenia hesiel a prístupových práv v rámci IS CEDIS a ISUF. 

 

Audit informačného systému ITMS (č. A360) 

Vykonaným vládnym auditom boli na úrovni DataCentra a Centrálneho koordinačného orgánu 

identifikované menej závaţné nedostatky týkajúce sa predovšetkým zazmluvnenia prevádzky ITMS 

a bezpečnostných opatrení systému (testovania obnovy systému a havarijného plánu, zálohovania údajov 

a zabezpečenia prístupov do systému a do uţívateľských profilov). 

 

Nedostatky, odhalené vyššie uvedenými systémovými auditmi vykonanými v druhom polroku 2010, budú 

predmetom následného overovania v priebehu roku 2011. 

 

Na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v druhom polroku 2010 a po ukončení auditov 

operácií v prvom polroku 2011 bude zo strany orgánu auditu vydané stanovisko o efektívnosti fungovania 

riadiaceho a kontrolného systému operačných programov NSRR SR za referenčné obdobie 01. 07. 2010 – 

30. 06. 2011 v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré bude EK zaslané do 31. 12. 2011. 

 

Audit Európskej komisie č. A-Rep 2010 - 1234 

 

V dňoch od 25.10.2010 do 26.10.2010 a od 22.11.2010 do 02.12.2010 sa uskutočnil systémový audit 

Európskej komisie č. A-Rep 2010-1234. Cieľom auditu bolo overiť realizáciu „Akčného plánu opatrení 

prijatých za účelom odstránenia nedostatkov identifikovaných systémovým auditom pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia uskutočnenom v dňoch 23. – 27.11.2009 a 14.-18.12.2009“ a overiť na 

vzorke 8 projektov funkčnosť a účinnosť riadiacich a kontrolných systémov s dôrazom na skvalitnenie 

kľúčových prvkov 2,4 a 5 (2 – Primerané postupy výberu projektov; 4 – Primerané vykonávanie kontroly zo 

strany RO a SORO, 5 – Adekvátny audit trail). O predbeţných výsledkoch auditu bol RO informovaný na 

záverečnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 09.12.2010. K dátumu vypracovania výročnej správy nebol 

k dispozícii návrh správy z auditu v slovenskom jazyku. 

 

2.1.5. Využívanie fondov podľa kategórii 

 

Súhrnné členenie príspevku Spoločenstva podľa kategórii je uvedené v prílohe č. 4. 

 

2.1.6. Príspevok k Lisabonskému procesu  

 

OP ZaSI implementáciou aktivít jednotlivých projektov  napĺňa ciele Lisabonskej stratégie, zohľadňuje 

potrebu rozvoja vzdelávania na všetkých úrovniach s cieľom prispôsobiť sa potrebám trhu práce. Zároveň 

reflektuje aj na potrebu komplexného prístupu k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti a to aplikovaním 

nástrojov aktívnej politiky trhu práce priamo cielených na znevýhodnených uchádzačov  a najzraniteľnejšie 

skupiny. 
 

V grafe uvádzame porovnanie výšky zazmluvnenia finančných prostriedkov na jednotlivé prioritné témy, 

ktorými sa napĺňajú aktivity Lisabonskej stratégie v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009. 
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Najvýraznejší príspevok podpory OP ZaSI k napĺňaniu cieľov Lisabonskej stratégie je na prioritnej téme 64, 

66, a 71. 

 

Na prioritnej téme 64. „Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory 

v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien 

a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností“ vzrástlo percento zazmluvnenia oproti 

roku 2009 o 380%. Ciele Lisabonskej stratégie boli napĺňané prostredníctvom výziev z predchádzajúcich 

rokov a zároveň boli podporené implementáciou ďalších projektov zazmluvnených z výziev vyhlásených 

v roku 2010 (DOP2010-SIP005 a DOP2010/1.2.1/01). Ich zameraním bolo podporiť aktivity zamerané na 

zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory tvorby, udrţania a rozvoja nových pracovných miest 

a podpory ďalšieho rozvoja mikro, malých a stredných podnikov a SZČO v oblasti cestovného ruchu a 

v zmysle Schémy štátnej pomoci č. 02/2009 (schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability 

zamestnancov) podporiť špecifické a všeobecné vzdelávanie zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť 

ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu.  

 

Na prioritnej téme 66. „Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na trhu práce“ vzrástlo percento 

zazmluvnených finančných prostriedkov o 38% oproti roku 2009. Ciele Lisabonskej stratégie boli napĺňané 

v roku 2010 zazmluvnením dvoch národných projektov,  ktorých hlavným cieľom aktivít  bola podpora 

zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie najmä podporou 

vytvárania nových a udrţania existujúcich pracovných miest a mobility za prácou prostredníctvom 

vybraných aktívnych opatrení trhu práce a zároveň zvyšovanie motivácie vybraných zamestnávateľov na 

zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Realizácia týchto projektov zazmluvnených 

v roku 2010 prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti a zamestnateľnosti a zniţovaniu nezamestnanosti a tým aj 

k napĺňaniu jedného z cieľov Lisabonskej stratégie.  

 

Zároveň je potrebné poukázať na národné projekty Národná sústava povolaní, ktorej zameraním bolo okrem 

iného aj zosúlaďovanie profesijných zručností s potrebami trhu práce, a projekt Systém zisťovania 

vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce, ktorého výsledky vytvoria 

predpoklad na zvýšenie zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie, nakoľko sa stanú východiskovou bázou 
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pre prijímanie efektívnych opatrení v rámci aktívnej politiky trhu práce. Oba projekty boli zazmluvnené 

v roku 2009, ale ich reálna implementácia začala v roku 2010. 

 

 Na prioritnej téme 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“ sa 

zvýšilo percento zazmluvnených finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2009 o 89%. Ciele 

Lisabonskej stratégie boli napĺňané prostredníctvom realizácie projektov, ktoré boli zazmluvnené z výziev 

v roku 2009 a síce výzvy OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/05 a výzvy OP ZaSI 2009/3.2/06, ktorých cieľom 

bolo podporiť novovznikajúce lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie, ktoré by svojou činnosťou mali 

napomáhať pri rozvoji a riešení problémov osôb a komunít ohrozených sociálnou exklúziou na miestnej 

a regionálnej úrovni. Zároveň boli ciele Lisabonskej stratégie napĺňané prostredníctvom aktivít 

realizovaných multicieľovým národným projektom, ktorého zameraním je zvýšiť mieru zamestnanosti 

a zníţiť mieru nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov, osobite vo veku 55 – 64 rokov a zároveň 

pritiahnuť do zamestnania a udrţať v zamestnaní viac ľudí produktívneho veku s celoţivotným prístupom 

k práci. Zároveň je cieľom tohto projektu vypracovať návrh strategických opatrení na politiku zvyšovania 

a zlepšovania zamestnateľnosti vo veku 55 – 64 rokov. Ide o projekt Centra vzdelávania MPSVR SR 

s názvom „Stratégia aktívneho starnutia“. 

 

Štruktúra zazmluvnenia finančných prostriedkov k 31.12.2010 na prioritné témy je uvedená v tabuľke č. 8. 

 
Tabuľka č. 8: Zazmluvnenie finančných prostriedkov k 31.12.2010 na prioritné témy v EUR 

Kód 
Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 

1083/2006) 

Indikatívna alokácia na 

Lisabonské aktivity pre 
roky 2007-2013 

Zazmluvnené finančné 

prostriedky (EÚ zdroje) 
% z alokácie na Lisabonské aktivity  

 Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov 

63 
Navrhovanie a šírenie inovačných a 

produktívnejších spôsobov organizácie práce  
13 382 647,00 1 624 888,68 12,14% 

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  

103 900 000,00 101 665 444,94 97,85% 

 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a trvalá udrţateľnosť 

65 
Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu 

práce  
28 005 086,00 12 154 020,39 43,40% 

66 
Vykonávanie aktívnych a preventívnych 

opatrení na trhu práce  
60 871 658,00 314 652 074,66 516,91%* 

67 
Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a 

dlhšieho pracovného  ţivota  
134 130 190,00 0,00 0,00% 

68 
Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a 

zakladania podnikov  
117 282 642,00 22 339 050,59 19,05% 

69 

Opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu 

a zvýšenie udrţateľnej účasti a pokroku ţien v 

oblasti zamestnanosti na zníţenie segregácie 

na základe pohlavia na trhu práce a 

zosúladenie pracovného a súkromného ţivota, 

ako napr. opatrenia uľahčujúce prístup k 

starostlivosti o dieťa a starostlivosti o závislé 

osoby  

157 446 767,00 42 039 649,49 26,70% 

70 

Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti 

migrantov na zamestnanosti, a tým na 

posilnenie ich sociálnej integrácie 

13 382 647,00 0,00 0,00% 

 Zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb 
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 Zdroj ITMS 

*Podľa údajov k 31.12.2010  sú na prioritnú tému č. 66 celkom pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť kontrahované prostriedky vo výške 516 % z celkovej alokácie. 

Dôvodom je, ţe v ITMS je moţné prideliť ku kaţdému projektu iba jednu prioritnú tému.  Uvedená 

disproporcia vznikla z dôvodu, ţe pri národných projektoch implementovaných v prioritnej osi č.1, ktoré sú 

zazmluvnené na vysoké sumy finančných prostriedkov bola pridelená prioritná téma č.66. V skutočnosti 

však tieto projekty pokrývajú viac prioritných tém. Témy v OP 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 finančného  plánu a niektoré budú zase 

vykazovať veľmi malé percento (téma č. 73,67..) resp. informatívne alokácie z týchto tém budú presunuté do 

tém, na ktoré sú národné projekty pridelené.  

 

Stratégia Európa 2020 

Stratégia Európa 2020 je strategický dokument EÚ, ktorého cieľom je zabezpečenie trvalo udrţateľného 

ekonomického rastu vrátane prekonania ekonomickej krízy a tvorba pracovných miest. Dokument je 

pokračovaním lisabonskej stratégie zameranej na ekonomický rast a zamestnanosť do roku 2010.  

 

Medzi hlavné ciele stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť patrí: 

 zvýšenie miery zamestnanosti ţien a muţov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %, okrem iného 

zvýšením účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, ako aj 

zlepšením začlenenia legálnych migrantov;  

 zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj najmä s cieľom zvýšiť celkovú úroveň verejných a 

súkromných investícií v tomto sektore na 3 % HDP,  

 zníţiť emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990, zvýšiť podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 % a pokročiť na ceste k 

zvýšeniu energetickej efektívnosti o 20 % (EÚ je odhodlaná prijať rozhodnutie o tom, ţe obmedzenie 

emisií do roku 2020 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 zvýši na 30 %, ak sa ostatné rozvinuté 

krajiny zaviaţu k porovnateľnému zníţeniu emisií a ak rozvojové krajiny prispejú primerane svojej 

zodpovednosti a moţnostiam),  

 zvýšiť úroveň vzdelania, a to najmä úsilím o zníţenie miery predčasného ukončenia štúdia na menej 

ako 10 % a zvýšením podielu ľudí vo veku 30 – 34 rokov, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie, 

aspoň na 40 %,  

 podporovať sociálne začlenenie, najmä prostredníctvom zniţovania chudoby, snahou o vymanenie 

aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo sociálneho vylúčenia. 

 

Stratégiu Európa 2020 implementuje vláda SR prostredníctvom štrukturálnych opatrení v rámci národného 

programu reforiem, ktorých cieľom je  zvýšenie ekonomického rastu a rastu kvality ţivota na Slovensku. 

 

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 65 507 564,32 60,66% 

 Zlepšovanie ľudského kapitálu 

73 

Opatrenia na zvýšenie účasti na celoţivotnom 

vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného 

prostredníctvom opatrení na dosiahnutie 

poklesu počtu ţiakov, ktorí predčasne 

ukončujú školskú dochádzku, zníţenia počtu 

predmetov, pri ktorých sa ţiaci delia podľa 

pohlavia, a zlepšeného prístupu k základnému, 

odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a 

odbornej príprave a ich zvýšenej kvality  

75 350 000,00 0,00 0,00 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7646
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V roku 2010 bol predloţený Európskej komisii Národný program reforiem SR 2010 (ďalej „NPR SR 2010“) 

schválený uznesením vlády SR č. 806 zo dňa 17.11.2010. Materiál v súlade s poţiadavkou Európskej 

komisie obsahuje najmä identifikáciu makroštrukturálnych prekáţok rastu a návrh opatrení na ich 

prekonanie, ktorá vychádzajú z Integrovaných usmernení stratégie Európa 2020. Dokument obsahuje 

krátkodobé štrukturálne opatrenia, ktoré boli bliţšie špecifikované s časovým harmonogramom a 

zabezpečeným financovaním v Národnom programe reforiem SR 2011 – 2014.  

 

NPR SR 2010 identifikoval pre zabezpečenie dlhodobého ekonomického rastu a zlepšenie kvality ţivota na 

Slovensku päť prioritných oblastí: vzdelávanie, veda a inovácie; zamestnanosť a sociálna inklúzia; 

podnikateľské prostredie; transparentné prostredie a vymoţiteľnosť práva; zdravie.   

 

Štrukturálne opatrenia za oblasť zamestnanosti: 

 k zvýšeniu zamestnanosti by malo výrazne prispieť zníţenie daňovo-odvodového zaťaţenia práce, 

flexibilnejšie pracovné vzťahy a zníţenie nákladov a administratívnej záťaţe zamestnávateľov; 

 vyššiu efektívnosť a účinnosť jednotlivých nástrojov pri riešení nezamestnanosti zabezpečí 

komplexná revízia aktívnych politík trhu práce; 

 vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti sa bude riešiť aj zvýšením motivácie dlhodobo 

nezamestnaných hľadať a prijímať pracovné miesta zavedením medzitrhu práce; 

 podpora zamestnanosti sa zameria aj na rodičov najmä v období výchovy maloletých detí, keď 

prichádza k poklesu ich príjmu. 

  
Štrukturálne opatrenia za oblasť sociálnej inklúzie: 

 zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov pomoci v hmotnej núdzi; 

 zadefinovanie priorít a opatrení na riešenie problémov sociálne vylúčených spoločenstiev s cieľom 

posilniť motiváciu ich členov pracovať, vychovávať vzdelávať deti a starať sa o dôstojné bývanie; 

 zvýšenie miery integrácie a sociálnej inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím a zabezpečenie 

prístupu k dostupným, udrţateľným a kvalitným sociálnym sluţbám; 

 podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného ţivota. 

 

Naplnenie cieľov stratégie Európa 2020 a cieľov a priorít národného programu reforiem SR prostredníctvom 

intervencií ESF vidíme najmä: 

 v podpore zosúlaďovania pracovného a rodinného ţivota; 

 v podpore vzdelávania na všetkých úrovniach; 

 v podpore inovatívnych nástrojov sociálnej politiky a systémových zmien; 

 v podpore integrácie znevýhodnených skupín do spoločnosti; 

 v podpore humanizácie, modernizácie rezidenciálnej starostlivosti v sociálnej infraštruktúre 

v prospech zvýšenia šancí klientov na opätovnú integráciu do spoločnosti. 

 

RO pre OP ZaSI plánuje v roku 2011 postupne prostredníctvom intervencií ESF podporovať napĺňanie 

stratégie Európa 2020 a priorít národného programu reforiem SR,  a to nasledujúcimi aktivitami: 

 

 podpora vzdelávania na všetkých úrovniach: v roku 2011 sa plánuje zazmluvnenie národných 

projektov, kde prijímateľmi budú zástupcovia štátnej správy a samosprávy a zameraním týchto 

projektov bude práve podpora vzdelávania vlastných zamestnancov. Ďalej sa plánuje zazmluvniť 

projekt, ktorý bude riešiť problematiku terénnej sociálnej práce, kde jedna z aktivít bude aj 

vzdelávanie regionálnych terénnych pracovníkov.  

 podpora integrácie znevýhodnených skupín do spoločnosti: v roku 2011 sa plánuje príprava projektu 

na podporu občanov ohrozených a dotknutých hromadným prepúšťaním pri ich uplatnení sa na trhu 

práce. 

 podpora humanizácie, modernizácie rezidenciálnej starostlivosti v sociálnej infraštruktúre v prospech 

zvýšenia šancí klientov na opätovnú integráciu do spoločnosti: v roku 2011 sa plánuje vypracovanie 

Národného projektu deinštitucionalizácie sluţieb starostlivosti s cieľom začatia procesov 
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transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb a vypracovanie národného projektu 

podpory deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. 

 

 

2.1.7. Opis partnerských dohôd  

 

Vyuţívanie princípu partnerstva v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania, hodnotenia programu, v 

oblasti publicity a informovanosti prebiehalo v spolupráci so socio - ekonomickými partnermi, vo viacerých 

pracovných skupinách a s koordinátormi jednotlivých horizontálnych priorít. 

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske 

komunity 

Riadiaci orgán aj počas roku 2010 realizoval Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní 

horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, ktorá bola podpísaná  v roku 2008 s Úradom vlády 

SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej „ÚSVRK“). FSR intenzívne 

spolupracoval s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity najmä pri príprave a propagácii dvoch 

výziev na predkladanie ŢoNFP pre ţiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného 

prístupu (ďalej „LSKxP“) od augusta 2010 aţ do ich zverejnenia dňa 11.11.2010. Dňa 3.12.2010 sa 

uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov FSR a zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády pre rómske 

komunity – regionálnych kancelárií za účelom ich zaškolenia tak, aby mohli poskytovať ţiadateľom 

relevantné informácie. Následne FSR uskutočnil za účasti zamestnancov regionálnych kancelárií Úradu 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity informačné semináre k vyššie uvedeným výzvam v Banskej 

Bystrici, Prešove a v Košiciach. Uvedené výzvy však boli na ţiadosť ÚSVRK pozastavené do apríla 2011, 

t.j. do termínu, kedy USVRK dokončí analýzu uskutočniteľnosti schválených lokálnych stratégií 

komplexného prístupu, ktorých súčet poţadovaných finančných prostriedkov zásadne prevyšoval finančnú 

alokáciu v rámci jednotlivých operačných programov.  

 

Členstvo v Riadiacom výbore Európskej siete pre rómske komunity a sociálnu inklúziu: 

Medzinárodná sieť zdruţuje 12 členských krajín  - riadiacich orgánov divízií ESF a zástupcov inštitúcií 

zaoberajúcich sa problematikou marginalizovaných rómskych komunít,  vrátane Európskej komisie, DG 

REGIO a DG EMPL  (ako pozorovatelia). Sieť bola zaloţená na podnet Divízie ESF Španielsko v r. 2007. 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI  participuje na činnosti siete na základe  Letter of intent, ktorým ministerka 

práce, sociálnych vecí a rodiny vyjadrila 31.01.2008  záväzok na činnosti RO pre OP ZaSI v sieti EURoma 

v programovom období 2007-2013. 

V roku 2010 sa konali tri   zasadnutia Riadiaceho výboru.  

V dňoch 7.- 8.4.2010 sa konalo zasadnutie v Cordobe spojené s  II. európskym summitom o Rómoch.  Na 

zasadnutí bola prezentovaná správa „ Roma and the structural funds“ na tvorbe ktorej participovali členovia 

európskej siete.  

V dňoch 21.- 22.10.2010 v Krakowe, na ktorom bol prediskutovaný materiál „EURoma Position Paper on 

the future Regulations of the Structural Funds (2014-2020 )“ a následne sa konala tematická konferencia na 

tému „Koordinácia a mechanizmy uţšej spolupráce medzi ESF a ERDF“. Členovia siete tak majú moţnosť 

významným spôsobom ovplyvniť nastavenie všeobecných a implementačných nariadení EK v rámci 

programové obdobia 2014-2020 pre oblasť rozvoja marginalizovaných rómskych komunít.  

Zástupcovia SR sa zúčastnili v dňoch 24. - 26.2.2010 v Ríme na 6. zasadnutí riadiaceho výboru  pre  

„Európsku sieť pre rómske komunity a sociálnu inklúziu„  a  na seminári „Sociálna inklúzia Rómov - 

riešenia podporované miestnou samosprávou". Delegácia SR prezentovala projekt terénnej sociálnej práce 

v meste Roţňava a inovatívnu lokálnu stratégiu komplexného prístupu.  

Riadiaci orgán pre OP ZaSI prispieva k efektívnej činnosti európskej siete prostredníctvom spolupráce na 

tvorbe stanovísk k nariadeniam EK v oblasti sociálnej inklúzie rómskych komunít, vypracovaním podkladov 

k príručkám dobrej praxe, Manuálom na vyuţívanie štrukturálnych fondov v oblasti inklúzie 

marginalizovaných komunít určeným pre mieste samosprávy a vzájomnou výmenou skúseností v téme 

implementácie stratégií komplexného prístupu. RO pre  OP ZaSI prispel v sledovanom období k tvorbe 

stratégie zjednodušenia a urýchleného čerpania fondu ESF, ako aj zjednodušenia a vzájomného prepojenia 
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fondu ESF a ERDF. Posilnené boli najmä bilaterálne vzťahy s divíziou ESF v Maďarsku, ktoré  boli vďaka 

spolupráci v sieti EURoma  a geografickej blízkosti orientované aj nad rámec agendy inklúzie rómskych 

komunít. 

 

Členstvo v monitorovacej skupine komplexného prístupu: 

Monitorovacia skupina komplexného prístupu (ďalej „MSKxP“) je poradný orgán zriadený Úradom 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorá vykonáva špeciálne monitorovanie. Monitorovacia 

skupina komplexného prístupu má poradnú funkciu voči podpredsedovi vlády SR pre vedomostnú 

spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity a riadiacim orgánom. Monitorovacia skupina komplexného prístupu má kontrolnú a poradnú 

funkciu voči prijímateľovi podpory schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu.  

Prvé zasadnutie MSKxP sa konalo 3.5.2010. Zástupca Odboru koordinácie HP MRK ( USVRK ) informoval 

o príprave Výročnej správy horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej „HP MRK“) za 

r. 2009 a prebehla diskusia o výsledkových ukazovateľoch s relevanciou k HP MRK. V dňoch 22.11. – 

3.12.2010 prebehlo hlasovanie per rollam k návrhu štatútu MSKxP. Výsledkom hlasovania bolo schválenie 

štatútu MSKxP. 

 

Pracovná skupina pre horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity: 

Pracovná skupina pre horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity je orgán, ktorého cieľom je 

podľa princípu partnerstva prostredníctvom svojich členov vytvoriť priestor pre efektívny dopad pomoci zo 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít . 

Pracovná skupina je zriadená Úradom vlády SR na základe iniciatívy Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity a  Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej „CKO“).  

V roku 2010 sa konalo jedno  zasadnutie PS pre HP MRK dňa 3.5.2010. Témou  zasadnutia bolo 

schvaľovanie štatútu a rokovacieho poriadku, ako aj Systému koordinácie implementácie HP MRK, verzia 

3.0 ako reakcia na vydanie Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ďalej 

„SFR ŠF a KF“), verzia 4.0. Odbor HP MRK USVRK informoval o záveroch analýzy Lokálnych stratégií 

komplexného prístupu a koordinácii postupu pri otváraní výziev na LSKxP v rámci šiestich operačných 

programov. 

 

Pracovná skupina pre horizontálnu prioritu Trvalo udrţateľný rozvoj (ďalej „HP TUR“) a horizontálnu 

prioritu Informačná spoločnosť (ďalej „HP IS“): 

Vzhľadom k tomu, ţe inštitucionálnym koordinátorom obidvoch horizontálnych priorít je Úrad vlády SR, aj 

pracovná skupina k vyššie spomenutým horizontálnym prioritám zasadá spoločne. 

V roku 2010 sa konali dve zasadnutia pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Trvalo udrţateľný rozvoj 

a pracovnej skupiny horizontálnej priority Informačná spoločnosť. Dňa 15.04.2010 sa konali stretnutia 

pracovných skupín z dôvodu aktualizácie Systému koordinácie implementácie HP TUR (ďalej „SKI HP 

TUR“), verzia 5.0 ako aj aktualizácie Systému koordinácie implementácie HP IS (ďalej „SKI HP IS“), 

verzia 5.0. Ďalším bodom stretnutia boli bilaterálne rokovania s RO jednotlivých operačných programov 

(ďalej OP“) k zmene súboru merateľných ukazovateľov OP a zároveň bola predmetom zasadnutia inštrukcia 

zo strany koordinátora k vypracovaniu Informácie o príspevku OP k HP TUR a HP IS. Posledným bodom, 

ktorý bol predmetom zasadnutia boli problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP 

TUR a HP IS. Na uvedenom pracovnom zasadnutí boli schválené SKI HP TUR, verzia 5.0 a schválené SKI 

HP IS, verzia 5.0. 

Dňa 23.8.2010 (rozhodovanie per – rollam 1/2010) bolo predmetom hlasovania vypracovanie dodatku č. 2 

Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR a HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 z dôvodu 

kompetenčných zmien. Predmetný dodatok bol rozhodovaním pre – rollam schválený. 

RO sa aktívne podieľa na pripomienkovaní SKI HP TUR a SKI HP IS, ktoré predstavujú strategické 

dokumenty pri implementácii uvedených horizontálnych priorít. 

 

Pracovná skupina pre horizontálnu prioritu rovnosť príleţitostí  

Za účelom zefektívnenia koordinácie horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí (ďalej „HP RP“) a  

zabezpečenia princípu partnerstva je zriadená na MPSVR SR pracovná skupina pre HP RP, ktorá má podľa 
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Systému koordinácie implementácie HP RP (ďalej „SKI HP RP“) zasadať minimálne dvakrát ročne. 

V pracovnej skupine majú členstvo všetky relevantné RO jednotlivých OP (prostredníctvom svojich 

„kontaktných bodov/osôb“) a CKO. Ďalšími prizývanými na zasadnutia pracovnej skupiny môţu byť podľa 

SKI HP RP zástupcovia z mimovládneho sektora a občianskej spoločnosti, akademickej obce a výskumných 

inštitúcií s odbornou skúsenosťou v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí, zástupcovia VÚC 

a miestnych samospráv, podnikateľských a odborových zväzov.  

V roku 2010 zasadala pracovná skupina 19.04.2010. Predmetom zasadnutia bolo prerokovanie a schválenie 

Systému koordinácie implementácie HP RP, verzia 5.0. 

 

Členstvo v pracovnej skupine pre výmenu praktických skúseností – Community of Practice 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podpísalo v máji 2010 dohodu o spolupráci s belgickou ESF 

agentúrou. V rámci tejto spolupráce sa uskutočňovali zasadnutia pracovnej skupiny v trojmesačných 

intervaloch  na vopred stanovené témy so zameraním na výmenu skúseností v oblasti manaţmentu 

orientovaného na dopady a na príklady dobrej praxe. RO pre OP ZaSI navrhol doplniť do tém 

pripravovaných na jednotlivé stretnutia  tému Transparentné verejné obstarávanie a protikorupčné správanie, 

čo však nebolo moţné vzhľadom na uţ stanovený obsah zasadnutí pracovnej skupiny. Skúsenosti  s touto 

témou však zaujali českých členov pracovnej skupiny, ktorí navrhli bilaterálne stretnutie na uvedenú tému. 

Predmetom  spoločných rokovaní so zástupcami ČR by mala byť aj diskusia o geografickom informačnom 

systéme, ktorý je v ČR uţ implementovaný a tieţ moţnosť zrealizovať spoločný systém (databázu) na 

odhaľovanie podvodov (ESF FOAF pre ČR a SR spolu, resp. FOAF v rámci všetkých štrukturálnych fondov 

pre oba štáty spolu.  

 

2.1.8. Špecifiká pre programy ESF  

 

a) Uplatňovanie rodového hľadiska 

 

Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí (okrem iného zahŕňa tému rodovej rovnosti) je implementovaná 

cez OP ZaSI. Riadiaci orgán a taktieţ SORO o téme rodovej rovnosti, poskytuje ţiadateľom všetky potrebné 

informácie vo výzvach a vyzvaniach, ktoré majú zaručiť dodrţiavanie rodovej rovnosti v kaţdom 

implementovanom projekte. Pri vyhlasovaní nových výziev a vyzvaní je uvedené, ku ktorým cieľom 

horizontálnej priority rovnosti príleţitostí aktivity v rámci daného opatrenia môţu prispievať a zároveň sú 

zadefinované merateľné ukazovatele, cez ktoré sa sleduje dodrţiavanie rodovej rovnosti. Uvedené je neskôr 

vyhodnocované prostredníctvom monitorovacích správ, ktoré prijímateľ zasiela v polročných (štvrťročných) 

intervaloch a zároveň v „Informácii o účastníkoch projektu“, ktorú sú povinní prijímatelia zasielať v ročných 

intervaloch. V predkladaných ŢoNFP prijímatelia deklarujú príspevok k HP RP a týmto deklarujú 

zabezpečenie mechanizmov dodrţiavania rovnosti príleţitostí. 

Z hľadiska rovnosti príleţitostí sú implementované aktivity zamerané napr. na podporu zamestnanosti 

muţov a ţien, zvyšovanie zamestnanosti ţien prostredníctvom vzdelávania, poradenstva, motivačných 

programov, aktivity zamerané na podporu uľahčenia vstupu a udrţania sa na trhu práce pre osoby 

s rodinnými povinnosťami (poskytovanie informačných sluţieb a poradenstva, účasť na vzdelávaní 

a príprave pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami, podpora motivácie zamestnávateľov v záujme 

vytvárania flexibilných foriem pracovných miest) a pod. 

Uvedená horizontálna priorita sa sleduje na väčšine uţ implementovaných projektov pravidelne 

a v spolupráci s koordinátormi horizontálnej priority vyhodnocuje prostredníctvom dokumentu „Informácia 

o príspevku OP ZaSI k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí“. 

 

b) Posilnenie sociálnej integrácie migrantov a ich zvýšenie účasti na zamestnanosti 

 

OP ZaSI podporuje realizáciou projektov riešenie problému zvýšenia účasti migrantov na zamestnanosti 

a tým posilnenia ich sociálnej integrácie. 

Vo všetkých výzvach, ktoré boli vyhlásené v roku 2010 prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja (výzvy 

popísané v kapitole 3. „Realizácia podľa prioritných osí“, prioritná os 2), boli oprávnenou cieľovou 

skupinou (okrem iných) práve azylanti, imigranti a migrujúci občania. Uvedenými výzvami sa majú 
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globálne 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.  

To, ţe OP ZaSI podporuje uvedenú cieľovú skupinu a  svojimi aktivitami sa snaţí posilniť sociálnu 

integráciu migrantov svedčí aj fakt, ţe ku koncu roka  2010 sa zúčastnilo na aktivitách projektov cca 1 117 

účastníkov migrantov.  

 

c) Posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín a zlepšenie ich sociálnej inklúzie 

 

OP ZaSI sa taktieţ snaţí prostredníctvom výziev posilniť aj integráciu pri zamestnávaní menšín a tým 

zlepšiť ich sociálnu inklúziu. 

Uvedené aktivity sú podporované prostredníctvom výziev Fondu sociálneho rozvoja (výzvy popísané 

v kapitole 3. „Realizácia podľa prioritných osí“, prioritná os 2), ktorých cieľom je (okrem iného) aj 

posilnenie integrácie pri zamestnávaní menším. Všetky výzvy vyhlásené v roku 2010 svojimi aktivitami 

podporovali ich integráciu na trh práce, ich integráciu do majoritnej spoločnosti, poskytovanie osobitej 

pomoci a iné.  

Opäť je moţné konštatovať, ţe OP ZaSI svojimi aktivitami a činnosťami prispieva k integrácii pri 

zamestnávaní osôb z menšín, nakoľko ku koncu roka 2010 sa zúčastnilo na aktivitách projektov cca 27 356 

ľudí, ktorí sa identifikovali ako príslušník nejakej menšiny.  

 

Dôleţitým prvkom, ktorý je potrebné spomenúť je výkon terénnej sociálnej práce a práca v komunitách, ako 

zloţky Komplexného rozvojového programu rómskych osád, kde cieľovú skupinu tvoria predovšetkým 

obyvatelia rómskych osád, teda sociálne vylúčené a geograficky segregované komunity. 

 

Cieľom je: 

-zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín  a jeho schopnosti riadiť si svoj ţivot samostatne; 

- sprostredkovanie  sluţieb a aktivít, ktoré sú lokálne dostupné ale poskytovatelia o klientoch nevedia alebo 

klienti nevedia o sluţbe; 

- iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v lokalite; 

- minimalizovanie rizík spojených so ţivotom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí; 

- zmena prístupu samospráv k sociálne vylúčeným lokalitám, podieľanie sa spolu s klientmi na komunitnom 

plánovaní a rozhodovaní; 

- spolupráca so subjektmi realizujúcimi v lokalite rozvojové programy. 

 

Program je riadený Fondom sociálneho rozvoja.  

 

d) Posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím 

 

Iné znevýhodnené osoby ako aj osoby so zdravotným postihnutím boli podporované prostredníctvom výziev 

Fondu sociálneho rozvoja (prioritná os 2) a vyzvaní. 

Prostredníctvom národných projektov bola osobám so zdravotným postihnutím poskytovaná podpora 

formou poskytovania príspevkov na podporu vytrvávania pracovných miest v chránených dielňach 

a chránených pracoviskách, príspevky na udrţanie pracovných miest a na prípravu na ich pracovné 

uplatnenie  formou zaškolenia a prípravy na prácu. Táto podpora bola poskytnutá prostredníctvom projektov 

realizovaných prijímateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

To ţe OP ZaSI svojimi aktivitami podporuje iné znevýhodnené osoby ako aj osoby so zdravotným 

postihnutím svedčí fakt, ţe doposiaľ na aktivitách zúčastnilo 118 891 účastníkov znevýhodnených osôb 

a cca 12 446 účastníkov osôb so zdravotným postihnutím.  
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e) Inovačné činnosti 

 

Neuplatnené v roku 2010. 

 

f) Nadnárodné a medziregionálne aktivity  
 

 Členstvo v Riadiacom výbore Európskej siete pre rómske komunity a sociálnu inklúziu (bliţšie 

informácie v stati 2.1.7. „Opis partnerských dohôd“); 

 Členstvo v pracovnej skupine pre výmenu praktických skúseností – Community of Practice 

             (bliţšie informácie v stati 2.1.7. „Opis partnerských dohôd“). 

 

Rozdelenie účastníkov projektov sumárne za celý operačný program za rok 2010 je uvedený v tabuľke č. 9. 

 
Tabuľka č. 9: Rozdelenie účastníkov projektov sumárne za celý operačný program za rok 2010 

Rozdelenie účastníkov projektu
4
   

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010
5
 

Prichádzajúci účastníci 

projektu
6
 

Odchádzajúci účastníci 

projektu
7
 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho roku
8
 

Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 493 110 231 647 148 443 72 183 44 432 25 751 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 65 587 31 977 43 752 22 470 27 557 15 901 

z toho samostatne zárobkovo činné 

osoby 
3 100 991 4 748 1 777 8 029 2 058 

Nezamestnaní 360 022 167 911 89 607 42 774 10 983 5 893 

z toho dlhodobo nezamestnaní
9
 108 334 51 867 11 543 2 889 9 773 4 741 

Neaktívne osoby
10

 59 798 26 843 2 335 1 472 7 322 4 091 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 
5 466 2 876  1 004 609 3 345 1 798 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 137 817 60 914 27 241 12 576 5 211 2 958 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 38 395 16 358 14 018 6 853 4 833 2 837 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi
11

 

Migranti 1 117 561 26 11 535 266 

Menšiny 27 356 13 688 5 021 2 862 15 725 8 517 

                                                           
4 Účastníkmi projektu sa rozumejú osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích 

programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, ţe na kaţdého účastníka projektu sa viaţu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie 

sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré 

vyuţívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií pouţívatelia 

týchto publikácií). Všetky hodnoty v tejto tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav dosiahnutý za príslušný kalendárny rok.  
5 Výber z číselníka kalendárnych rokov. 
6 Uvádza sa počet nových účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít projektu v príslušnom kalendárnom roku. 
7
 Uvádza sa počet účastníkov, ktorí v priebehu príslušného kalendárneho roku ukončili participáciu na aktivitách projektu vrátane osôb, ktoré 

participáciu na aktivitách projektu neukončili v plánovanom rozsahu alebo s plánovaným výsledkom (napr. osoby, ktoré nezískajú  certifikát za 

úspešne absolvovaný vzdelávací kurz). 
8
 Uvádza sa počet účastníkov, ktorí pokračujú v participácii na aktivitách projektu z predchádzajúceho kalendárneho roku. 

9 Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami 

Štatistického úradu SR). 
10 Uvádza sa celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 

podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
11 V prípade, ţe účastník spadá do viacerých skupín zraniteľnosti, je potrebné daného účastníka započítať do všetkých príslušných skupín 

zraniteľnosti a nevyberať dominantnú skupinu zraniteľnosti. V tomto prípade teda môţe byť súčet účastníkov rozdelených podľa jednotlivých 

skupín zraniteľnosti vyšší ako celkový počet účastníkov. 
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Zdravotne postihnutí 12 446 6 219 3 132 1 734 840 426 

Iné znevýhodnené osoby
12

 118 891 56 847 30 098 10 821 4 316 2 085 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
226 568 97 922 75 018 34 503 15 720 8 735 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 39 445 19 217 19 077 10 665 6 757 4 561 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie 

(ISCED 4) 
40 028 16 183 5 543 2 402 1 765 810 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 19 343 11 582 11 496 7 490 8 389 11 130 

Ručne zbierané údaje 

 

Na základe vyššie uvedeného je moţné konštatovať, ţe OP ZaSI svojimi aktivitami podporuje široké 

spektrum znevýhodnených osôb a marginalizovaných skupín, bez rozdielu veku, vzdelania či pohlavia. 

V súlade s harmonogramom výziev na rok 2011 a harmonogramom vyzvaní na rok 2011 sa opätovne budú 

realizáciou jednotlivých projektov podporovať vyššie spomenuté skupiny. 

 

Údaje do uvedenej prílohy boli pre potreby tejto výročnej správy sumarizované ručne (započítavaním údajov 

za jednotlivé projekty zamestnancami RO/SORO), čo prináša vysoké riziko chybovosti.  

Uvedená príloha tvorila do 30.06.2010 súčasť monitorovacej správy. Na základe poţiadavky zo strany RO 

od 30.06.2010 sa stala samostatným dokumentom, tzv. „Informácia o účastníkoch projektu“, pre 

vykazovanie ročných údajov, na rozdiel od monitorovacej správy, zaloţenej na princípe kumulatívnych dát, 

preto nie je moţné robiť porovnania s rokom 2009. Vylúčením prílohy z monitorovacej správy za 

zjednodušilo vykazovanie pre prijímateľa a zároveň sumarizovanie zo strany riadiaceho orgánu, problémom 

ostalo nevytvorenie funkcionality v ITMS pre elektronické predkladanie „Informácie o účastníkoch 

projektov“, z dôvodu zmeny harmonogramu vývoja ITMS. 

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. 

Jednotlivé projekty ESF nikdy svojím zameraním nepokrývajú všetky aspekty sledované Prílohou XXIII, aj 

preto osoby cieľovej skupiny ţiadny predpis nezaväzuje poskytovať poţadované údaje presne a v celom 

rozsahu.  

Databáza SFC pritom ide v podrobnosti členenia sledovaných údajov ďaleko nad rámec nariadenia ES 

1828/2006. Dávame na zváţenie vypovedaciu hodnotu údajov Prílohy XXIII a reálnosť potreby na kaţdom 

stretnutí projektu sledovať a zozbierať od kaţdého účastníka 78 údajov, ktoré je moţné klasifikovať ako 

osobné. Riadiaci orgán v spolupráci so SORO vypracoval v decembri 2010 metodický výklad k spracovaniu 

údajov vo vyššie uvedenej štruktúre.  

 

2.2. Informácia o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 

 

EK v programovom období 2007 – 2013 pristúpila k zásadnému zjednodušeniu finančného riadenia 

projektov a umoţnila v zmysle čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1081/2006 uplatniť nepriame výdavky projektu paušálnou sadzbou aţ do výšky 20 % priamych nákladov 

operácie (projektu). EK pristúpila k tejto alternatíve na základe skúseností z predchádzajúcich 

programových období, kedy preukazovanie pouţitia finančných prostriedkov v rámci nepriamych výdavkov 

projektu predstavovalo pre prijímateľov a riadiace orgány/ sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi 

orgánmi (ďalej len „RO/SORO“) neprimerané administratívne náklady. Súčasne CKO vydal metodický 

pokyn č. 7 k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov v programovom období 2007-2013, čím sa vytvoril 

priestor pre zavedenie zjednodušeného vykazovania oprávnených výdavkov prostredníctvom paušálnej 

sadzby, štandardnej stupnice jednotkových výdavkov a paušálnej sumy a tým aj pre efektívnejšiu a 

plynulejšiu implementáciu operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

                                                           
12 Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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RO pre OP ZaSI prejavil záujem o vyuţitie niektorých foriem zjednodušeného vykazovania výdavkov. V 

roku 2010 RO prehodnotil spoločný návrh MPSVR SR a MŠVVaŠ SR, ktorý bol pripomienkovaný na 

národnej úrovni a materiál bol neoficiálne predloţený aj na EK ešte v roku 2009.   

 

Na začiatku zámerom RO bolo vyuţívať paušálne deklarovanie nepriamych výdavkov, ale vzhľadom na 

neustále zmeny vo „Working document-e“ zo strany DG Employment, v ktorom EK deklarovala nový 

prístup k verejnému obstarávaniu. RO niekoľkokrát prehodnocoval svoj postoj k vyuţitiu paušálnych 

sadzieb a po predbeţnej analýze od tejto moţnosti upustil z dôvodu, ţe po „očistení“ priamych výdavkov od 

výdavkov obstaraných dodávkou tovarov a sluţieb (VO) vychádzajúc z údajov programového obdobia 

2004-2006 nie je moţné projekt reálne implementovať, napr. takto vypočítaná maximálna suma nepriameho 

výdavku by nepostačovala ani na výšku min. mzdy jednej osobe (čo by bolo v rozpore s legislatívou SR). V 

súčasnosti RO opätovne zvaţuje prepracovanie a predloţenie návrhu.  

  

Zjednodušenie vykazovania výdavkov vyuţitím štandardnej stupnice jednotkových výdavkov tzv. - 

„standard scale of unit costs“ v prípade výdavkov na cestovné, diéty a prípadne ubytovanie pre cieľovú 

skupinu bolo predmetom rokovania v roku 2010 a je predmetom spoločného návrhu s MŠVVaŠ SR, ktorý sa 

predpokladá predloţiť EK v najbliţšom období roku 2011. 

 

Opatrenia štátnej pomoci 

 

Vyhodnotenie implementácie štátnej pomoci prostredníctvom schém štátnej pomoci a schém pomoci de 

minimis 

 

V sledovanom období Riadiaci orgán priebeţne zabezpečoval, aby operácie financované z prostriedkov ESF, 

ako aj zo štátneho rozpočtu, boli vykonávané v súlade s ustanoveniami Zmluvy a s právnymi predpismi 

prijatými v oblasti štátnej pomoci v rámci politiky Spoločenstva pre hospodársku súťaţ.  

 

Akákoľvek štátna pomoc poskytnutá v rámci programu bola plne v súlade s jednotlivými nariadeniami 

o skupinových výnimkách, prijatými podľa nariadenia Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o aplikácií 

článkov 92 a 93 Zmluvy o zaloţení ES na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci, zároveň v súlade so 

zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.  

 

Zároveň zo strany RO bolo zabezpečené aby štátna pomoc bola od 1.1.2009 poskytovaná 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). 

 

V programovom období 2007-2013 v roku 2010 sa pri realizácii aktivít operačného programu Zamestnanosť 

a Sociálna inklúzia aplikovali nasledovné schémy štátnej pomoci: 

 

 V rámci opatrenia 1.1, 1.2 a 3.1 bola uplatniteľná: 

 

 Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti č. Schéma ŠP - 3/2009, registračné číslo EK XT 

754/2009, v rámci nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenia o skupinových 

výnimkách). 

 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vykonávateľ schémy: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Schéma nebola v roku 2010 aplikovaná v rámci realizácie národných projektov Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny ani v rámci národných projektov MPSVR SR spolufinancovaných z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu. Štátna pomoc v roku 2010 na podporu zamestnanosti bola poskytovaná len 
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z prostriedkov štátneho rozpočtu Ústredia PSVR v celkovom objeme 0,011 mil. EUR pričom pomoc bola 

poskytnutá v rámci uvedených schém celkom 4 oprávneným prijímateľom pomoci. Pomoc bola 

poskytovaná na aktívne opatrenia na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti 

a doplnení niektorých zákona v znení neskorších predpisov. 

 

 V rámci opatrenia 1.2 a 3.1 boli uplatniteľné: 

 

 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania č. Schéma ŠP - 1/2009, Registračné číslo EK XE 

530/2009 v rámci nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenia o skupinových 

výnimkách). 

 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vykonávateľ schémy: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

V roku 2010 MPSVR neposkytlo štátnu pomoc na podporu vzdelávania podľa tejto schémy v rámci 

Národných projektov Ústredia PSVR a v rámci národných projektov MPSVR SR spolufinancovaných 

z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.  

 

Štátna pomoc v roku 2010 na podporu vzdelávania podľa tejto schémy bola poskytovaná len 

z prostriedkov štátneho rozpočtu Ústredia PSVR v celkovom objeme 14,54 mil. EUR pričom pomoc bola 

poskytnutá v rámci uvedenej schémy celkom 530 oprávneným prijímateľom pomoci. Pomoc bola 

poskytovaná na aktívne opatrenia na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti 

a doplnení niektorých zákona v znení neskorších predpisov. 

 

 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov č. Schéma ŠP – 2/2009, 

Registračné číslo EK XE 531/2009 v rámci nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenia 

o skupinových výnimkách). 

 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vykonávateľ schémy: SO/RO Sociálna implementačná agentúra 

Štátna pomoc bola poskytovaná na oprávnené dopytovo orientované projekty na podporu špecifického 

a všeobecného vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, 

pracovný potenciál a adaptabilitu. 

 

V roku 2010 SIA poskytla štátnu pomoc na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov v rámci 

dopytovo orientovaných projektov podľa tejto schémy v celkovom objeme 0,37 mil. EUR pričom pomoc 

bola poskytnutá celkom 91 oprávneným prijímateľom pomoci. Na základe výziev a uzatvorených zmlúv 

bude pomoc poskytovaná prevaţne v roku 2011. 

 

V programovom období 2007-2013 v roku 2010 sa pri realizácii aktivít operačného programu Zamestnanosť 

a Sociálna inklúzia aplikovali nasledovné schémy pomoci de minimis: 

 

 V rámci opatrenia 1.1, 1.2 a 3.1 bola uplatniteľná: 

 

 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (č. Schéma DM 1/2007) 

 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vykonávateľ schémy: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Schéma bola aplikovaná v rámci realizácie národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Príspevky boli poskytované prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce definovaných zákonom č. 

5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a doplnení niektorých zákona v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o sluţbách zamestnanosti“). 
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Pomoc poskytovaná v rámci tejto schémy bola poskytovaná predovšetkým na podporu  samostatnej 

zárobkovej činnosti, na podporu občanov so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo 

vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, na činnosť pracovného asistenta, na úhradu prevádzkových 

nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, 

ale aj  podporu tvorby pracovných miest, podporu zamestnávania pracovníkov s osobitným dôrazom na 

znevýhodnených pracovníkov, vrátane pracovníkov so zdravotným postihnutím, podporu zriaďovania 

chránených dielní a chránených pracovísk, podpora prispôsobovania chránených dielní a chránených 

pracovísk zdravotnému stavu pracovníkom so zdravotným postihnutím, uľahčenie pracovného začlenenia 

pracovníkov so zdravotným postihnutím prostredníctvom podpory zamestnávania personálu, ktorý trávi 

pracovný čas výhradne pomocou pracovníkovi so zdravotným postihnutím a kompenzácia zníženej 

produktivity pracovníkov so zdravotným postihnutím a to v rámci podmienok pomoci „de minimis“. 

 

Celková pomoc v rámci tejto schémy bola v roku 2010 poskytnutá v celkovom objeme       98 743 mil. 

EUR, pričom pomoc bola poskytnutá 25 791 oprávneným prijímateľom pomoci.  

 

 V rámci opatrenia 1.2 bola uplatniteľná: 

 

 Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (č. Schéma DM 2/2008) 

 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vykonávateľ schémy: SO/RO Sociálna implementačná agentúra 

Schéma bola aplikovaná v rámci medzirezortnej spolupráce Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva 

práce, sociálnych vecí, ktoré bolo poskytovateľom pomoci pre aktivity realizované v rámci Európskeho 

sociálneho fondu. 

 

Cieľom poskytnutia pomoci formou podpory jednotlivých oprávnených projektov bolo zvýšenie miery 

podpory začínajúcim podnikateľom; zvýšenie tvorby pracovných miest; zvýšenie zamestnanosti; zvýšenie 

konkurencieschopnosti podnikateľov a zvýšenie adaptability zamestnancov. 

 

Celková pomoc v rámci tejto schémy bola v roku 2010 zo strany SO/RO poskytnutá v celkovom objeme 

9,10 mil. EUR, pričom pomoc bola poskytnutá 107 oprávneným prijímateľom pomoci. 

 

 V rámci opatrenia 1.2 a 1.3 bola uplatniteľná: 

 

 Schéma podpory tvorby a udrţania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udrţania 

pracovných miest u mikropodnikov, malých a stredných podnikov (č. Schéma DM 3/2008) 

 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vykonávateľ schémy: SO/RO Sociálna implementačná agentúra 

Schéma bola aplikovaná v rámci dopytovo orientovaných projektov na základe výziev. 

 

Cieľom pomoci je podporiť vznik, udržanie a rozvoj samozamestnávania – samostatne zárobkovo činných 

osôb, rast a udržanie zamestnanosti u mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Posilnenie úlohy 

zamestnávateľov – mikro, malých a stredných podnikateľov, podpora vzdelávania zamestnancov a podpora 

ďalšieho rozvoja a zvýšenie, resp. udržanie zamestnanosti. 

 

Celková pomoc v rámci tejto schémy bola v roku 2010 zo strany SO/RO poskytnutá v celkovom objeme 

44,35 mil. EUR, pričom pomoc bola poskytnutá 280 oprávneným prijímateľom pomoci. 

 

 V rámci opatrenia 2.2 bola uplatniteľná: 

 

 Schéma na podporu zamestnanosti (č. Schéma DM 3/2009) 
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Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vykonávateľ schémy: SO/RO Fond Sociálneho rozvoja 

Schéma je aplikovaná v rámci dopytovo orientovaných projektov na základe výziev. 

 

Cieľom pomoci podľa tejto schémy je najmä podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie, najmä z prostredia marginalizovaných skupín obyvateľstva; podpora zamestnávania pre 

nezamestnané osoby podľa definície uvedenej v Nariadení Komisie (ES) č. 1897/2000, pre značne 

znevýhodnených pracovníkov a pre znevýhodnených pracovníkov, najmä z prostredia marginalizovaných 

skupín obyvateľstva; a podporu zamestnávateľských subjektov, ktoré vytvárajú pracovné miesta osobám 

podľa predchádzajúcich bodov. 

 

Celková pomoc v rámci tejto schémy bola v roku 2010 zo strany SO/RO poskytnutá v celkovom objeme 

1,23 mil. EUR, pričom pomoc bola poskytnutá 5 oprávneným prijímateľom pomoci. 

 

 V rámci opatrenia 2.2 bola uplatniteľná: 

 

 Schéma na podporu sociálnej inklúzie (č. Schéma DM 1/2010) 

 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vykonávateľ schémy: SO/RO Fond Sociálneho rozvoja 

Schéma je aplikovateľná v rámci dopytovo orientovaných projektov na základe výziev. 

 

Cieľom pomoci podľa tejto schémy je najmä podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom 

na marginalizované rómske komunity;  podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a 

podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 

komunity a podpora zosúladenia rodinného a pracovného života. 

 

V roku 2010 SO/RO FSR zatiaľ neposkytlo minimálnu pomoc podľa tejto schémy v rámci dopytovo 

orientovaných projektov. 

 

Pomoc na podporu zamestnanosti v roku 2010 bola opäť naplno vyuţívaná v rámci minimálnej pomoci 

a taktieţ v rámci uplatňovania podmienok Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy v rámci Schémy pre 

dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy č. 

N 222/2009 (všeobecná schéma). 

Moţnosti uplatnenia Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu 

k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy a Schémy pre dočasné poskytovanie malej 

pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy vyuţilo v roku 2010 nielen 

Ústredie PSVR v rámci realizácie aktívnych opatrení na trhu práce, ale aj Sociálna implementačná agentúra 

v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom celková pomoc v rámci všeobecnej schémy bola 

MPSVR SR poskytnutá v celkovom objeme 58,63 mil. EUR, z toho 10,95 mil. EUR bolo financovaných 

z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pomoc bola poskytnutá celkom 778 oprávneným prijímateľom pomoci.  

- z toho pomoc v rámci všeobecnej schémy poskytnutá Ústredím PSVR bola v celkovom objeme 6,55 mil. 

EUR,  z toho 3,14 mil. EUR bolo financovaných len z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pomoc bola 

poskytnutá 501 oprávneným prijímateľom pomoci,  

- pomoc v rámci všeobecnej schémy bola zo strany SORO (SIA a FSR) poskytnutá v celkovom objeme 

52,08 mil. EUR,  z toho 7,81 mil. EUR bolo financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pomoc bola 

poskytnutá 277 oprávneným prijímateľom pomoci.  

 

V roku 2010 bolo odstúpené od financovania 3 projektov pilotných sociálnych podnikov a 4 projekty 

pilotných sociálnych podnikov boli k 30.06.2010 ukončené dohodou. 



46 
 

 

Spišsko – gemerský sociálny podnik, n. o.  

Dňa 06.05.2010 bolo prijímateľovi zaslané odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP. Dôvodom bolo 

nepriznanie a nevrátenie vygenerovaného príjmu z projektu zo strany prijímateľa, v zmysle zmluvy 

o poskytnutí NFP, došlo k porušeniu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní tým, ţe predloţená 

ponuka neobsahovala všetky zákonom stanovené dokumenty. Zároveň prijímateľ neposkytol v zmysle 

zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečovací prostriedok, t. j. záloţnú zmluvu, ktorej predmetom mal byť 

majetok nadobudnutý z finančných prostriedkov NFP s cieľom zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa 

v súvislosti s uzavretím zmluvy alebo poskytnutia iného zabezpečenia. 

 

Revúcky sociálny podnik, n. o. 

Dňa 06.05.2010 bolo prijímateľovi zaslané odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP. Dôvodom bolo 

nepriznanie a nevrátenie vygenerovaného príjmu z projektu zo strany prijímateľa, v zmysle zmluvy 

o poskytnutí NFP. Zároveň neuzavrel s poskytovateľom dodatok v zmysle čl. 5 ods. 5 Všeobecných 

zmluvných podmienok a uvedeným konaním došlo k porušeniu § 31 ods. d) zákona 523/2004 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

Horehronský sociálny podnik, n. o. 

Dňa 07.04.2010 bolo prijímateľovi zaslané odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP. Dôvodom bolo 

neoznámenie príjmu vygenerovaného z projektu Poskytovateľovi. 

 

V prípade projektov Agentúra rozvoja Slovenska – Východ, o. z., Mesto Krompachy, Veľkokrtíšsky 

sociálny podnik a Gemerský sociálny podnik došlo k 30.06.2010 k ukončeniu zmlúv o poskytnutí NFP 

dohodou. 

 

V Návrhu správy zo systémového auditu EK A-Rep č. 2009-1054 sa uvádza, ţe tím audítorov zistil 

v pilotných projektoch zameraných na vznik a sieťovanie sociálnych podnikov prítomnosť indikátorov 

závaţného pôvodu (predmetom auditu boli dva pilotné projekty). Medzi závaţné nedostatky patria najmä: 

nedostatky týkajúce sa verejného obstarávania, zistenie poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci a 

neoprávnené výdavky v súvislosti s prenájmom priestorov Revúckym sociálnym podnikom.  

 

  

2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Nesprávne nastavenie systémov riadenia a kontroly v predchádzajúcich rokoch vyústilo v roku 2010 do  

„Akčného plánu opatrení prijatých za účelom odstránenia nedostatkov identifikovaných systémovým 

auditom pre  OP ZaSI uskutočnenom v dňoch 23. – 27.11.2009 a 14. – 18.12.2009“ (ďalej ako „Akčný 

plán“).  

Akčný plán bol stanovený na základe zistení auditu EK prebiehajúceho na konci roka 2009. Bol ukončený 

ku dňu 30.09.2010 a odpočtovaný Európskej komisii ku dňu 31.10. 2010. 

Opatrenia boli prijaté na všetkých úrovniach riadenia pre OP ZaSI, pričom sa týkali nasledovných oblastí: 

oblasti odborného hodnotenia a výberu projektov, oblasti oprávnenosti, oblasti overovania v zmysle čl. 60 

Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, oblasti verejného 

obstarávania, oblasti realizácie národných projektov implementovaných Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny ako aj oblastí, za ktorých plnenie sú zodpovední certifikačný orgán a orgán auditu.  

Celkovo bolo v Akčnom pláne prijatých 56 opatrení, pričom k dátumu zaslania Záverečnej správy vykazoval 

riadiaci orgán 43 splnených opatrení, 7 opatrení v plnení, 3 opatrenia čiastočne splnené a 3 nesplnené 

opatrenia  (nesplnené opatrenia: opatrenie zamerané na doplnenie povinnosti vykonávať obstarávanie 

formou elektronickej aukcie;  opatrenie zamerané na vypracovanie analýzy aplikovateľnosti sociálnych 

podnikov a opatrenie zamerané na nakontrahovanie spoločnosti alebo inštitúcie schopnej vykonávať 

forenzný audit).  
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Problémom však bolo len formálne naplnenie mnoţstva z realizovaných opatrení, a ich minimálny dopad na 

systémové zlepšenie OP ZaSI. 

Formálnosť naplnenia bola konštatovaná i orgánmi auditujúcimi naplnenie Akčného plánu, teda Auditom 

EK, Orgánom auditu MF SR ako i Vnútorným auditom MPSVR SR, ktoré počas druhej polovice 2010 

v rámci OP ZaSI prebiehali.  

Cieľom Auditu EK, realizovaného v dňoch 25.10 - 29.10.2010 a 22.11. - 3.12.2010 bolo preveriť naplnenie 

a význam opatrení realizovaných v rámci Akčného plánu. Dopad opatrení bol preverený prostredníctvom 

hĺbkového auditu 8 projektov realizovaného priamo na mieste.  Oficiálna správa Auditu EK nebola do 

termínu 31.12.2010 doručená, avšak predbeţné zistenia komunikované na záverečnom stretnutí k auditu EK 

boli závaţného charakteru.  

 

K 31.12.2010 sa realizovali/boli v štádiu rozpracovania nasledujúce opatrenia:  

 
Identifikované problémy Prijaté opatrenia k 31.12.2010 Odpočet prijatých opatrení 

Problémy pri hodnotení projektov a 

výbere projektov 

Bola upravená príručka pre hodnotiteľov 

zavedením pomocných podotázok ku 

kaţdej hodnotiacej otázke + dve nové 

otázky + kontrola práce hodnotiteľov + 

podrobnejšie rozpísané postupy pre 

overovanie zaujatosti hodnotiteľa. 

 

V roku 2011 RO zrušil povinnosť 

podotázok nakoľko systém podotázok sa 

v praxi ukázal ako ťaţko realizovateľný. 

V roku 2011 sa predkladá na schválenie 

MV nový spôsob hodnotenia, ktorý 

zjednoduší spôsob schvaľovania 

národných projektov a projektov 

technickej pomoci a umoţní RO 

precíznejší výber projektov na 

financovanie. Súčasne je spracovaný 

nový opis projektu, ktorého cieľom je 

ţiadateľom umoţniť lepšie sformulovať 

svoj projektový zámer a pre hodnotiteľov 

lepšie sa orientovať v projekte. 

Informovanie verejnosti o úrovni 

primeraných výdavkov 

 a) zavedenie limitov pre personálne 

náklady projektov; 

 

b) začatie práce na zavedení limitov pre 

vzdelávacie aktivity projektov. 

a) na 22.1.2010, s účinnosťou od 

01.03.2010 bolo vydané výkladové 

stanovisko k personálnym limitom, ktoré 

určuje maximálne limity hodinových 

sadzieb podľa jednotlivých pozícii, na 

základe ktorých bude RO/SORO 

posudzovať oprávnenosť výdavkov a to 

aj v rámci ŢOP uţ platných zmlúv o 

poskytnutí NFP. Výška jednotlivých 

limitov na jednotlivé pozície bola 

stanovená na základe analýzy projektov 

realizovaných v programovom období 

2004 – 2006; 

 

b) na uvedenej metodike sa k 31.12.2010 

začalo pracovať. 

Overovanie previazanosti osôb v 

projektoch najmä v nadväznosti na 

verejné obstarávanie 

a) Vytvorenie aplikácie FONDUE, ktorá 

umoţní RO a SORO odhaľovať moţnú 

osobnú previazanosť, obsahuje 

informácie o všetkých zazmluvených 

projektoch, víťazoch jednotlivých 

verejných obstarávaní, hodnotiteľoch 

projektov; 

 

b)prebiehala detailná kontrola 

akýchkoľvek VO realizovaných v rámci 

OP ZaSI a povinnosť uverejňovať VO na 

stránke ESF; 

 

c) uplatňovanie korekčného mechanizmu 

pri zistení porušenia zákona o verejnom 

a)b)c) bolo v realizácii; 

 

d) príprava verejného obstarávania  k 

stanoveniu konfliktu záujmov. 



48 
 

obstarávaní alebo nariadení RO; 

 

d)definovanie konfliktu záujmov. 

 

Ďalšie realizované opatrenia, zamerané na zabezpečenie plynulého čerpania a ozdravenia OP ZaSI: 

Poddimenzované stavy projektových 

manažérov na FSR a SIA 

Samotná realizácia akčného plánu mala 

negatívny dopad na plynulú realizáciu 

projektov, nakoľko kapacity RO/SORO 

boli nasmerované na napĺňanie opatrení 

akčného plánu. Následne z prijatých 

opatrení sa zvýšila prácnosť čo si 

vyţiadalo potrebu navýšenia 

administratívnych kapacít. Z toho dôvodu 

prebehli rokovania s MF ohľadom 

navýšenia počtu zamestnancov na oboch 

SORO. 

Prebiehal príjem zamestnancov.  

Nejasne stanovené pravidlá 

implementácie multicieľových 

projektov 

Príprava metodického usmernenia 

k zadefinovaniu systému implementácie 

multicieľových projektov. 

V októbri 2010 bol vydaný Pokyn 

generálnej riaditeľky č. 9/2010, ktorého 

zameraním bolo jednoznačne zadefinovať 

systém implementácie multicieľových 

projektov. V období október – november 

2010 boli v rámci všetkých národných 

projektov upravené projekty podľa  

uvedenej metodiky. Zároveň došlo 

k prehodnoteniu rozpočtov projektov bez 

dopadu na merateľné ukazovatele. 

Prehodnotením projektov došlo 

k vyrovnaniu čerpania na oba ciele 

podpory a bola zabezpečená 

neprevoditeľnosť zdrojov. V niektorých 

prípadoch došlo k ukončeniu realizácie 

projektov. 

 

Vyššie uvedené problémy mali dopad na celkovú implementáciu programu, preto nie je moţné identifikovať 

ich vplyv/dopad na jednotlivé prioritné osi, opatrenia, alebo časti implementačného procesu. Z toho dôvodu 

sa aj v jednotlivých častiach výročnej správy, odvolávame na nasledujúcu stať. 

 

2.4. Zmeny v kontexte realizácie operačného programu 

 

V roku 2010 bolo prijaté Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, z ktorého vyplývajú úlohy 

v sociálnej oblasti na najbliţšie obdobie, ako napr.:  

 odstránenie legislatívnej prekáţky vykonávania zárobkovej činnosti počas poberania rodičovského 

príspevku;   

 zavedenie flexibilnejších rodičovských dovoleniek; 

 zvýšenie podpory sluţieb pre rodičov s deťmi;   

 zefektívnenie vyuţívania a zlepšenia podmienok detí, ktoré ţijú bez rodičovskej starostlivosti;  

 rozšírenie a skvalitnenie siete terénnych sociálnych pracovníkov na prácu s ohrozenými rodinami;  

 zjednotenie výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach presunom reedukačných zariadení pod rezort 

práce, sociálnych vecí a rodiny;  

 zavedenie účinnejšej pomoci obetiam násilia; 

 vláda SR vypracuje adresnejšiu úpravu podmienok vzniku nároku na pomoc v hmotnej núdzi vrátane 

výraznejšieho previazania dávky v hmotnej núdzi na aktivitu poberateľa; 

 vláda SR pripraví zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách (ďalej „SVS“), ktorým definuje SVS 

a stanoví priority a postupy v riešení problémov ich členov; 

 vláda SR podporí aktivity samospráv, cirkví, charity a organizácií tretieho sektora, ktoré dosahujú 

preukázateľné výsledky v riešení problémov SVS; 
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 vláda SR prijme opatrenia na zvýšenie integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti 

a vyvinie úsilie o odstránenie bariér pri komunikácii týchto osôb s okolím; 

 vláda SR zvýši mieru integrácie a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím; 

 vláda SR povaţuje za nutné nanovo definovať priority v riešení problémov marginalizovaných 

sociálnych skupín s cieľom posilniť motiváciu ich členov pracovať, vychovávať a vzdelávať deti 

a starať sa o ľudsky dôstojné bývanie; 

 vláda SR dobuduje sieť komunitných centier so zadefinovanými štandardami, ktoré musia spĺňať 

(napríklad bývanie, sociálni terénni pracovníci, asistenti zdravotníka); 

 podpora motivácie nezamestnaných prijať pracovné pozície, a to zavedením kombinácie práce 

a dávok pre dlhodobo nezamestnaných (medzitrh práce); 

 zavedenie konkurencie pre štátne sluţby zamestnanosti; 

 motivácia zamestnávateľov na vytváraní nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných 

úľavami na poistnom na sociálne poistenie a zdravotné poistenie a ďalšími opatreniami, ktoré 

vytvoria motivačné prostredie nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných podnikateľov. 

 

V roku 2010 boli prostredníctvom novelizácii 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“) 

prijaté opatrenia na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, a 

to: 

 „Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti“ 

Opatrenie bolo prijaté na prechodné obdobie od 1. marca 2010 do 31. decembra 2011 a jeho cieľom 

je podporiť vstup a opätovný vstup znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie na trh práce, 

podporiť regionálnu a miestnu zamestnanosť pri širšom uplatnení orgánov územnej samosprávy 

v úlohe zamestnávateľa a zmierňovanie regionálnych disparít.  

Príspevok je financovaný zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu v pomere 85:15. 

 

 „Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na 

riešenie následkov mimoriadnej situácie“ 

Opatrenie bolo prijaté 23. septembra 2010 a príspevok sa poskytuje na úhradu časti mzdových 

nákladov na zamestnancov prijatých na práce, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred 

povodňami a s riešením následkov mimoriadnej situácie a zamestnávateľovi, ktorým je obec, aj na 

úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na prevenciu alebo na odstraňovanie následkov  

mimoriadnej situácie. Príspevok je financovaný zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu v pomere 85:15. 

 

Bol prijatý zákon č. 513/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom 

príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o 

príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z. 

Uvedeným zákonom sa zvýšila finančná podpora na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota.  

 

Zároveň sa pripravila novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej sa, okrem iného, menia 

podmienky starostlivosti o deti umiestnené v detských domovoch, napr. zvýšením veku dieťaťa z troch na 

šesť rokov, ktoré musia byť umiestnené v profesionálnych rodinách, špecializácia profesionálnych rodín 

a pod.  

 

V najbliţšom období sa pripravuje novela zákona č. 5/2004 o sluţbách  zamestnanosti a návrh zákona 

o sociálne vylúčených komunitách. Oba zákony sú úzko prepojené na zdroje OP ZaSI. 

 

V roku 2011 bude pripravená novela zákona o sluţbách zamestnanosti a v roku 2012 návrh zákona 

o sociálne vylúčených spoločenstvách. Oba zákony sú úzko prepojené na OP ZaSI. 

Cieľom novely zákona o sluţbách zamestnanosti, ktorej účinnosť sa predpokladá od 1. januára 2012, bude 

najmä: 

 sprehľadnenie aktívnych opatrení trhu práce; 
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 zavedenie medzitrhu práce; 

 rozšírenie právneho rámca na poskytovanie neštátnych sluţieb zamestnanosti. 

 

2.5.  Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006) 

 

Úpravy podľa čl. 57 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.07.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 

a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999 neboli v sledovanom období v rámci projektov OP ZaSI 

vykonané. 

 

2.6.  Doplnkovosť s inými nástrojmi 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky počas  roka 2010 nerealizovalo 

spoluprácu  s inými existujúcimi finančnými nástrojmi ako sú Jeremie, Jaspers, Jessica a Jasmine. 

 

Realizovalo však  

 koordináciu medzi pomocou z ERDF a ESF. Ide o spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva 

Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci  

Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej „OP KaHR“) a OP ZaSI; 

 spoluprácu s RO pre Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“); 

 spoluprácu s RO pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „OP BK“). 

 

Spolupráca s MH SR 

V rozsahu Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu sa Sociálna implementačná agentúra 

podieľa na implementácii aktivít v zmysle vyššie uvedenej zmluvy. Spolupráca bola realizovaná formou 

komplementárnych a koordinovaných aktivít oboch RO a zodpovedajúcich SORO s cieľom znásobiť 

synergický efekt pri realizovaných projektoch, a to predovšetkým umoţnením čerpania finančných 

prostriedkov prijímateľov z dvoch fondov ESF a ERDF pri dodrţaní zásad finančného riadenia.  

 

Základnými princípmi medzirezortnej spolupráce sú:  

- koordinácia aktivít oboch riadiacich orgánov a ich zodpovedajúcich sprostredkovateľských orgánov;  

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

- komplexnosť projektov realizovaných v rámci medzirezortnej spolupráce, pričom však finančné 

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

- synergia medzi vyuţitím ESF a ERDF, vrátane zjednodušenia čerpania finančných prostriedkov 

z pohľadu ţiadateľa (ţiadateľ spracuje dve ţiadosti, v rámci ktorej rozdelí finančné prostriedky 

podľa oprávnenosti na ESF a ERDF a projekt sa spoločne hodnotí a  schvaľuje ho jedna spoločná 

výberová komisia zloţená zo zástupcov oboch riadiacich orgánov a ich partnerov v zmysle princípu 

koordinácie a kooperácie. Po schválení projektu sú podpísané dve zmluvy s dvomi riadiacimi 

orgánmi v súlade s ich kompetenciou, t.j. aj MH SR aj MPSVR SR). 

 

V roku 2010 neboli v rámci medzirezortnej spolupráce s MH SR vyhlásené ţiadne výzvy. 

 

Výzva DOP2009-SIP003 vyhlásená v rámci prioritnej osi 1. „Podpora rastu zamestnanosti“, opatrenia 1.2. 

„Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov 

a podpory podnikania“, rámcová aktivita 2. „Podpora integrovaných projektov na úrovni regiónov SR“ bola 

uzavretá v roku 2010.  Jej zameraním bola podpora udrţateľného rozvoja siete profesionálnych 

manaţérskych vzdelávacích centier Regionálnych inovačných centier, určených na rozvoj znalostí 

a zručností k podpore realizácie poznatkov a inovácii v regiónoch nových technologických postupov 

a metód riadenia, ktoré sa budú významnou mierou podieľať na zvýšení kvality riadenia a spolupráce 

v oblasti rozvoja inovácií podľa zákona  NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. 

SORO SIA uskutočnila celý proces výzvy v zmysle harmonogramu výzev pre OP ZaSI a to od jej 

vyhlásenia aţ po vyhodnotenie podaných Ţiadostí o NFP Výberovou komisiou, ktorá zasadala dňa 19. mája 
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2010. K podpisu zmlúv v rámci výzvy DOP2009-SIP003 však SORO SIA k 31.12.2010 nepristúpilo 

z dôvodu, ţe stále neboli uzatvorené dôleţité otázky implementácie týchto projektov.  

 

Spolupráca s RO pre ROP 

Pri príprave výziev v rámci prioritnej osi 2 MPSVR SR spolupracovalo s RO pre ROP. Spolupráca bola 

zameraná na prípravy obsahu výziev, definovania povinných príloh ŢoNFP, navrhovania termínu vyhlásenia 

jednotlivých výziev a ich alokácií. V priebehu roku 2010 MPSVR SR nepriamo vstupovalo aj do procesu 

hodnotenia ŢoNFP prostredníctvom vydávania stanovísk ohľadom súladu ŢoNFP s príslušnou legislatívou, 

národnými stratégiami a pod. V spolupráci s MPSVR SR zabezpečil RO pre ROP v roku 2010 dve 

sprievodné podujatia k vyhláseným výzvam v podobe regionálnych konferencií.  

MPSVR v spolupráci s RO pre ROP v priebehu rokov 2009-2010 pri príprave výziev zohľadnilo zmenené 

legislatívne prostredie (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov). Napriek tomu závery Pravidelného hodnotenia doterajšej 

implementácie ROP z apríla 2010 a komunikácia medzi RO pre ROP a EK v druhej polovici roku 2010 

poukázali na potrebu prehodnotenia stratégie pre podporu sociálnej infraštruktúry. Tieto skutočnosti RO pre 

ROP so socioekonomickými partnermi, najmä s MPSVR SR zapracoval do návrhu revízie ROP (prioritnej 

osi 2), ktorý bol v októbri 2010 predloţený EK na schválenie. V rámci návrhu revízie ROP bola navrhnutá 

modifikácia stratégie ROP pre oblasť podpory sociálnej infraštruktúry v prospech trendu 

deinštitucionalizácie zariadení a podpory tzv. komunitných centier v súvislosti s podporou MRK.  

 

Spolupráca s RO pre OP BK 

Zároveň v roku 2010 RO pre OP BK so socioekonomickými partnermi vrátane MPSVR SR úzko 

spolupracovali pri vypracovaní  do návrhu revízie OP BK, ktorý bol v októbri 2010 predloţený EK na 

schválenie. V rámci návrhu revízie OP BK bola rozšírená oblasť podpory v prospech tvz. komunitných 

centier v súvislosti s podporou MRK v mestách.  

 

2.7. Monitorovanie a hodnotenie 

 

2.7.1. Monitorovanie 

 

Monitorovanie je základným nástrojom na zabezpečenie efektívneho nastavenia a následne implementácie 

operačného programu a projektov, ktorých implementáciou sa napĺňajú ciele OP. 

Monitorovanie sa zaoberá systematickým a kontinuálnym zberom, triedením, agregovaním a ukladaním 

relevantných informácií a je zároveň základom a oporným bodom pre všetky procesy kontroly a hodnotenia. 

Proces monitorovania musí byť nastavený tak, aby umoţnil identifikovať riziká spojené s implementáciou 

a plnením cieľov OP ako aj riziká spojené s implementáciou jednotlivých projektov a tým umoţnil prijatie 

krokov na dostatočnú a efektívnu nápravu. 

 

Hlavné ciele monitorovacej činnosti sú: 

 zber a odovzdávanie spoľahlivých finančných a štatistických údajov o implementovaných 

projektoch; 

 vypracovávanie priebeţných, výročných monitorovacích správ, záverečnej a následnej monitorovacej 

správy o vykonávaní na úrovni opatrení, prioritných osí a operačného programu; 

 predkladanie výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní EK po ich schválení Monitorovacím 

výborom pre OP ZaSI; 

 zabezpečenie súladu s politikami ES. 

 

Monitorovanie na úrovni projektov: 

 

Základným prvkom monitorovania je projekt. Do procesu monitorovania na úrovni projektov sú zapojení 

zamestnanci RO a SORO, ktorí agregujú údaje z úrovne projektov. Monitorovanie na úrovni projektov sa 
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vykonáva počas celej doby realizácie aktivít projektu prostredníctvom priebeţných monitorovacích správ 

a záverečnej monitorovacej správy a po dobu piatich rokov po ukončení realizácie projektu, tzn. po ukončení 

vecnej aj finančnej implementácie projektu. 

 

Monitorovanie na úrovni programu: 

 

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie cieľov a pokroku celého operačného programu 

s vyuţitím merateľných ukazovateľov. Merateľné ukazovatele sú základným prostriedkom pre 

monitorovanie pokroku, na zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pouţitia finančných 

prostriedkov alokovaných na OP ZaSI. Hodnotenie ukazovateľov sa aktualizuje kaţdý rok vo Výročnej 

správe o vykonávaní operačného programu. 

 

Subjekty, ktoré sú zapojené do procesu monitorovania: 

 Monitorovací výbor pre OP ZaSI 

 Interný dozorný a monitorovací výbor MPSVR SR 

 Porady vedenia 

 Koordinačné porady členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov na Úrade vlády SR 

 Riadiaci orgán  pre OP ZaSI - zber a spracovanie monitorovacích správ NP, príprava výročnej správy 

 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI - zber a spracovanie monitorovacích 

správ DOP, poskytovanie podkladov do výročnej správy 

 Koordinátori horizontálnych priorít 

 

Riadiaci orgán monitoroval priebeţne stav implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia na báze spolupráce so SORO. Išlo o aktualizáciu údajov, aby riadiaci orgán mohol poskytnúť 

informáciu subjektom zapojeným do procesu monitorovania o aktuálnom stave napr. príprav výziev, 

alokáciách,  hodnotení, výberových komisiách, zazmluvňovaní, financovaní, čerpaní a pripravovaných 

aktivitách. Rovnako prebiehala komunikácia medzi riadiacim orgánom a SORO a UPSVaR, kde sa riešili 

operatívne vzniknuté problémy týkajúce sa implementácie, riadenia, monitorovania, kontroly, atď.  

 

Monitorovací výbor 

 

Monitorovací výbor pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je orgán zriadený riadiacim 

orgánom a  je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom 

programe. 

 

Členmi výboru sú zástupcovia organizácií a inštitúcií s uplatnením princípu partnerstva. Sú to: 

- zástupcovia štátnej správy; 

- zástupcovia územnej samosprávy; 

- zástupcovia podnikateľského sektora; 

- zástupcovia mimovládnych a iných organizácií; 

- zástupcovia koordinátorov HP. 

 

V priebehu roka 2010 sa uskutočnili dve zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI a to dňa 

10.6.2010  a neformálne zasadnutie dňa 24.11.2010. 

 

Monitorovací výbor pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na svojom zasadnutí  dňa 

10.6.2010   

 

schválil   

 Výročnú správu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia za  rok  2009    

             http://www.esf.gov.sk/documents/2011/Vyroc_Sprava_OP_ZaSI_2009_11_11_2010.pdf 
 

 

http://www.esf.gov.sk/documents/2011/Vyroc_Sprava_OP_ZaSI_2009_11_11_2010.pdf
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vzal na vedomie: 

 Zmenu Plánu hodnotení pre OP ZaSI na programové obdobie 2007 – 2013  

 Informáciu o zmenách Programového manuálu pre OP ZaSI 

 Informáciu o zozname schválených národných projektov v  programovom období 2007 – 2013   

             

Na neformálnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia dňa 24.11.2010  boli členovia výboru oboznámení s týmito témami:  

 

 Stav kontrahovania a čerpania OP ZaSI v polovici programového obdobia; 

 Prezentácia o stave implementácie národných a dopytovo orientovaných projektov; 

 Kritické otázky v implementácii OP ZaSI; 

 Administratívne kapacity – navýšenie administratívnych kapacít   na SORO; 

 Technická asistencia;  

 Paušálne nepriame výdavky – aplikácia v projektoch ESF ; 

 Stanovenie limitov oprávnených výdavkov; 

 Postavenie mimovládnych organizácii (ďalej „MVO“) v hospodárskej súťaţi; 

 Angaţovanie členov MV v procese hodnotenia a výberu projektov, overenie implementácie    

            projektu priamo u prijímateľa; 

 Závery externého hodnotenia implementácie OP ZaSI firmou Consulting Associates, s.r.o.. 

 

 

V roku 2010 nebol vyuţitý inštitút písomnej procedúry per rollam.  

 

Interný dozorný monitorovací výbor 

Výbor je poradným orgánom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Základným cieľom výboru je 

zabezpečenie monitorovania a odborného dozoru nad prípravou a následnou implementáciou OP ZaSI, 

vrátane schvaľovania príslušných dokumentov na svojej úrovni. V súlade s Interným manuálom procedúr 

a Štatútom a rokovacím poriadkom Interného dozorného monitorovacieho výboru  pripravuje sekcia riadenia 

ESF podklady na rokovania, ktoré sú zvolávané operatívne podľa potreby riadiaceho orgánu. V roku 2010 sa 

uskutočnilo 16 zasadnutí. Riešené boli predovšetkým otázky schvaľovania harmonogramu výziev, 

pripravovaných výziev, ich znenia, alokácií, vyhodnocovanie správ z overenia hodnotiacich a výberových 

postupov na sprostredkovateľskom orgáne, ktorú vypracoval riadiaci orgán, atď.  

V roku 2010 bol vyuţitý  dvakrát inštitút písomnej procedúry per rollam.  

 

Výročné zasadnutie  

Na základe článku 68 nariadenia EK 1083/2009 sa dňa 11. marca 2010 sa na pôde Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo výročné zasadnutie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia za účasti zástupcov EK, zástupcov riadiaceho orgánu a prizvaných hostí.  

Predmetom diskusie boli nasledujúce okruhy otázok: 

 

 Socio - ekonomický vývoj a otázky politík relevantných k OP ZaSI  

 Pokrok pri výkone operačného programu  

 Audit a kontroly 

 Mechanizmy  implementácie 

 Výročná správa implementácie OP ZaSI za rok 2009 

 Rôzne 

 

2.7.2. Hodnotenie  

 

V roku 2010 bolo uskutočnené jedno hodnotenie „Priebežné hodnotenie celého Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Predmetné hodnotenie malo strategický charakter a bolo vykonané ako 

externé hodnotenie. 
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V priebehu roku 2010 sa nevykonalo plánované hodnotenie zamerané na:  

 antidiskrimáciu na trhu práce a vplyv implementácie OP ZaSI na zvyšovanie dodrţiavania rodovej 

rovnosti na pracovnom trhu;  

 humanizáciu ţivotných podmienok skupín obyvateľstva vylúčených a ohrozených sociálnym 

vylúčením zamerané aj na MRK.  

 

Nakoľko projekty ESF v OP ZaSI 2007 -2013 zamerané na dané témy nedosahujú dostatočný stupeň 

implementácie. 

 

  

Na riadiacom orgáne bola zriadená pracovná skupina pre hodnotenie, ktorá sa v roku 2010 stretla 5-krát. 

Zasadnutia boli orientované najmä na závery a odporúčania predchádzajúceho hodnotenia z roku 2009 

zameraného na posúdenie vhodnosti systému indikátorov a jeho pouţívanie v OP ZaSI 2007 – 2013 ako na 

pripomienkovanie zadávacích podmienok pre hodnotenie celého OP, schválenie opatrení vychádzajúcich 

z hodnotenia systému indikátorov, či diskutovanie o návrhu zmeny zoznamu indikátorov OP ZaSI. 

 

Podrobnejšie informácie ohľadom zasadnutí pracovnej skupiny sú zverejnené na: 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2094. 
 

Realizované hodnotenia v sledovanom období  

Názov hodnotenia Suma (vrátane 
Doba realizácie 
hodnotenia Typ hodnotenia 

 DPH) v €   

Priebeţné hodnotenie 

celého Operačného 

programu 

Zamestnanosť a 

sociálna inklúzia 22.491,- EUR 13.5.2010 aţ 1.11.2010 Strategické, externé, plánované hodnotenie 

Závery z hodnotenia   

Závery z uvedeného hodnotenia boli rozdelené do dvanástich čiastkových správ v nasledujúcej štruktúre: 

1) Relevantnosť nastavenia cieľov OP ZaSI a kompatibilita s politikami v oblasti zamestnanosti 

a sociálnej inklúzie 

2) Dosiahnutý fyzický pokrok k 30.06.2010 v implementácii OP ZaSI v rámci cieľov RKaZ a 

Konvergencia 

3) Dosiahnutý finančný pokrok k 30.06.2010 v implementácii OP ZaSI v rámci cieľov RKaZ a 

Konvergencia 

4) Kvalita existujúcich systémov riadenia a implementácie na úrovni riadiaceho orgánu 

5) Transparentnosť a efektívnosť implementácie vrátane metodologického zabezpečenia procesov 

riadenia a implementácie programu  

6) Administratívne kapacity riadiaceho orgánu 

7) Súčinnosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov 

8) Kvalita existujúcich systémov riadenia a implementácie sprostredkovateľských orgánov 

9) Transparentnosť a efektívnosť implementácie na úrovni sprostredkovateľských orgánov 

10) Administratívne kapacity sprostredkovateľských orgánov 

11) Vyuţitie výsledkov predchádzajúcich hodnotení na zvýšenie výkonnosti intervencií 

podporovaných z ESF 

 

Vzhľadom k tomu, ţe uvedené hodnotenie bolo ukončené aţ v novembri 2010, na riadiacom orgáne 

neprebehol do konca roka 2010 proces zadefinovania presných a jasných opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených v rámci hodnotenia. 
 

Podrobenejšie znenie jednotlivých okruhov hore uvedených záverov je zverejnené na:  

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2094
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095
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2.8. Národná výkonnostná rezerva 

 

Pre cieľ Konvergencia a pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť nebola vytvorená 

v rámci OP ZaSI výkonnostná rezerva v zmysle článku 50 nariadenia Rady ES č. 1083/2006. 

 

2.9. Administratívne kapacity 

 

Riadiaci orgán 

 

Počas roka 2010 boli zrealizované tri organizačné zmeny v rámci Sekcie riadenia ESF s celkovým dopadom 

na zníţenie počtu zamestnancov sekcie o 19 ľudí. 

V rámci prvej organizačnej zmeny ohlásenej dňa 19.4.2010 a účinnej od 30.4.2010 bol zníţený počet 

zamestnancov Oddelenia kontroly na mieste o 8 zamestnancov. Následne od 01.01.200 boli prijatí 2 bývalí 

zamestnanci na riešenie výnimočnej situácie v období posledných dvoch kalendárnych mesiacov roku 2010 

na základe dohôd o vykonaní prác v zmysle Zákonníka práce – zúčtovanie projektov realizovaných v zmysle 

zákona č. 5/2004 Z. z. za posledných 6 mesiacov. 

 

Druhá organizačná zmena bola ohlásená 18.8.2010 a účinná od 18.8.2010. V rámci tejto zmeny boli 

prepustení traja zamestnanci a došlo ku zrušeniu Odboru kontroly zmluvného zabezpečenia projektov.  

 

Posledná organizačná zmena, platná od 1.11.2010 a účinná od 1.1.2011 priniesla zoštíhlenie sekcie o sedem 

štátnozamestnaneckých pozícii a zúţenie vnútorného členenia sekcie na tri odbory, kaţdý s dvomi 

oddeleniami. Najdôleţitejšou zmenou bolo zlúčenie Oddelenie monitorovania projektov s Odborom riadenia 

výdavkov do nového Odboru realizácie projektov. Tento krok by mal zabezpečiť lepšiu implementáciu 

národných projektov, nakoľko kaţdý národný projekt bude mať jedného projektového manaţéra, ktorý bude 

zodpovedať rovnako za finančnú ako i obsahovú stránku projektu. Ďalšou pozitívnou zmenou bolo 

posilnenie Oddelenia kontroly. 

V júni 2010 došlo k zmenám na vedúcich pozíciách RO ako aj SORO. 

 

V roku 2010 sa kládol dôraz na implementáciu dopytovo – orientovaných projektov, preto všetky zmeny, 

ktoré sa diali na riadiacom orgáne smerovali k moţnosti posilnenia kapacity sprostredkovateľských orgánov. 

 

V roku 2010 bolo realizovaných spolu 76 vzdelávacích aktivít (takmer dvojnásobok oproti roku 2009), 

v rámci ktorých bolo vyškolených 347 zamestnancov (99 jednotlivcov). Celkovo bolo do vzdelávania 

investovaných 17 740 EUR. 

Dňa 16.12.2010 zorganizoval riadiaci orgán školenie experta Európskeho inštitútu pre verejnú správu 

(EIPA) na tému Globálne granty EK v podmienkach SR. Zúčastnilo sa ho 24 zamestnancov. 

Oproti roku 2009 je z pohľadu zamestnancov najlepšie hodnotená výučba anglického jazyka, ktorej sa 

v roku 2010 zúčastňovalo 25 zamestnancov. Od roku 2011 sa počet zamestnancov zvýšil na 56 a zahŕňa aj 

zamestnancov odboru platobnej jednotky.  

 
Školenia s najväčšou účasťou 

Názov školenia 

 Počet 

účastníkov 

spolu 

Systém finančného riadenia ŠF a KF na roky 2007 - 2013  25 

Globálne granty EK v podmienkach SR  24 

Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej sluţbe  23 

Systém riadenia ŠF a KF na roky 2007 - 2013  21 

Právna úprava zmluvy o poskytnutí NFP  19 
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Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva  
15 

Hodnotenie podnikateľských zámerov a finančných plánov z pohľadu efektívnosti, 

návratnosti a trvalej udrţateľnosti  
13 

ITMS  13 

Aplikovanie skúseností z auditov vykonaných EK v overovacích postupoch RO  11 

Účtovníctvo a účtovné údaje v rukách kontrolóra  11 

Monitorovanie projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ  10 

Oprávnenosť výdavkov v programovom období 2007 – 2013  10 

 

 

Administratívne kapacity riadiaceho orgánu sú uvedené v tabuľke č. 10. 

 
Tabuľka č. 10: Administratívne kapacity riadiaceho orgánu 

Pozícia 
Stav k 

31.12.2009 

Plánovaný 

stav k 

31.12.2010 

Stav k 

31.12.2010 

% plánovaného 

stavu 
Potrebné prijať 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 5 4 4 100 0 

vedúci oddelenia 8 9 9 100 0 

asistentka odboru/sekcie 5 5 5 100 0 

manaţér programovania 14 10 10 100 0 

manaţér monitorovania a hodnotenia 13+2MD 10 10 100 0 

manaţér informovanosti a publicity 2 2 2 100 0 

manaţér kontroly 17+1MD 8 8 100 0 

manaţér ITMS 1 1 1 100 0 

finančný manaţér 30+1MD 19 19 100 0 

manaţér pre technickú pomoc 3 2 2 100 0 

manaţér pre metodiku 4 4 4 100 0 

manaţér pre verejné obstarávanie 2 2 2 100 0 

manaţér pre vzdelávanie 1 1 1 100 0 

právnik 1 0 0 0 0 

Iné (vodiči, manaţér pre nezrovanlosť, 

manaţéri overovania kvality, 

zamestnanec pre problematiku EÚ) 7 6 5 83 0 

Spolu 114 84 83 99 0 

Zdroj: RO 

 

Fond sociálneho rozvoja 

 

Listom č. 29569/09-I/81 zo dňa 7.1.2010 MPSVR SR rozpísalo FSR na rok 2010 limit počtu  zamestnancov, 

z toho 16 zamestnancov financovaných zo zdroja ŠR a 56 zamestnancov financovaných z technickej 

pomoci.  

V priebehu roka vykonalo MPSVR SR rozpočtové opatrenia, ktorými  sa zvýšil počet zamestnancov, 

podieľajúcich sa na implementácii prostriedkov EÚ v rámci  programového obdobia 2007-2013,  o 3 osoby.  

Plánovaný stav administratívnych kapacít FSR k 31.12.2010 bol 75. Skutočný stav administratívnych 

kapacít k 31.12.2010 bol 74.   

Plánovanie administratívnych kapacít FSR bolo v roku 2010 naviazané na procesy súvisiace implementáciou 

OP ZaSI. Jednotlivé pracovné pozície boli priebeţne obsadzované v súlade s platnou organizačnou 

štruktúrou fondu. Fluktuácia zamestnancov v roku 2010 bola 27,03 %. 
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Zvyšovanie a prehĺbenie kvalifikácie zamestnancov prebieha v súlade s ročným plánom v rámci 

oprávnených aktivít na príslušný kalendárny rok. Plán vzdelávania sa priebeţne aktualizuje podľa 

poţiadaviek jednotlivých odborov. Odborné školenia a semináre boli zamerané na: 

 

 komunikačné zručnosti a efektívnu komunikáciu, 

 prácu v ITMS, 

 zákon o verejnom obstarávaní, 

 zákon o účtovníctve, vrátane príkladov z praxe, 

 poradensko-konzultačné vzdelávanie vo vzťahu k projektom v rámci NSRR a vecného hľadiska 

(zamestnanosť, sociálne vylúčenie, marginalizované skupiny). 

 

Administratívne kapacity Fondu sociálneho rozvoja sú uvedené v tabuľke č. 11. 

 
Tabuľka č. 11: Administratívne kapacity SORO – Fond sociálneho rozvoja 

Pozícia 
Stav k 

31.12.2009 

Plánovaný 

stav k 

31.12.2010 

Stav k 

31.12.2010 

% plánovaného 

stavu 
Potrebné prijať 

generálny riaditeľ 1 1 1 1 100 

riaditeľ odboru 4 5 5 100 0 

vedúci oddelenia 7 4 4 100 0 

asistentka odboru/sekcie 5 3 4 133 0 

manaţér programovania 5 3 2 67 0 

manaţér monitorovania a hodnotenia 5 6 6 100 0 

manaţér informovanosti a publicity 1 1 1 100 0 

manaţér kontroly 2 2 2 100 0 

projektový manaţér 18 37 35 95 0 

manaţér pre technickú pomoc 3 3 3 100 0 

Iné 15 10 11 110 0 

Spolu 73 75 74 99 0 

Zdroj: SORO FSR 

 

Sociálna implementačná agentúra 

 

Rozpočtové opatrenie  MPSVR SR č. 29569/09-I/81 z 7.I.2010 určilo  na rok 2010 systemizovaný stav 

v počte  80 zamestnancov, ktorých mzdové prostriedky boli financované zo zdroja EÚ. V zmysle záverov 

pracovného rokovania  na úrovni vedúceho sluţobného úradu MPSVR SR a generálneho riaditeľa SIA zo 

dňa 14.4.2010, ktorého predmetom bolo riešenie potreby navýšenia systemizovaných miest na SIA o 30 

zamestnancov z dôvodu radikálneho nárastu zazmluvnených projektov, vykonalo MPSVR SR dňa 30.4.2010 

ďalšie rozpočtové opatrenie, ktorým zvýšilo uvedený počet administratívnych kapacít podieľajúcich sa na 

implementácii EÚ o 17 osôb, tzn. po realizácii uvedeného zvýšenia bol upravený limit administratívnych 

kapacít  na rok 2010 v celkovom počte 97 zamestnancov.  

SIA  v roku 2010 zaznamenala 32% fluktuáciu t.j. 49 výstupov, čiţe oproti  roku 2009 je to 12% nárast, 

pričom opäť išlo hlavne o rozviazanie pracovného pomeru dohodou  zo strany zamestnanca 17 

zamestnancov, 3 skončenia výpoveďou zo strany zamestnanca, kde zamestnanci dôvody svoju odchodu 

neuvádzali,  4 skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, 6 skončení z organizačných dôvodov a 1 

skončenie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. 

Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov  SIA prebieha v súlade s ročným plánom vzdelávania 

na príslušný kalendárny rok, ktorý sa podľa potrieb a poţiadaviek jednotlivých odborov priebeţne 

aktualizuje. Z hľadiska obsahu  sú v  SIA špecifikované nasledovné druhy vzdelávania: adaptačné 

vzdelávanie -  prebieha počas skúšobnej doby zamestnanca  t.j. v rozsahu 3 mesiacov pod dohľadom 

priameho nadriadeného zamestnanca; odborné vzdelávanie- t.j. prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov   
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zamerané na projektové riadenie, znalosť systémov riadenia štrukturálnych fondov (ITMS, SR a EÚ), 

legislatívu EÚ s dôrazom na nové nariadenia k štrukturálnym fondom, problematiku nezrovnalostí, 

defraudácie štrukturálnych fondov. Ďalej sú to školenia prebiehajúce formou seminárov, konferencií, 

workshopov  a formou samovzdelávania.  

 

Administratívne kapacity Sociálnej implementačnej agentúry sú uvedené v tabuľke č. 12. 

 
Tabuľka č. 12: Administratívne kapacity SORO – Sociálna implementačná agentúra 

Pozícia 
Stav k 

31.12.2009 

Plánovaný 

stav k 

31.12.2010 

Stav k 

31.12.2010 

% plánovaného 

stavu 
Potrebné prijať 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 3 3 3 100 0 

vedúci oddelenia 9 10 9 100 0 

asistentka odboru/sekcie 2 2 3 150 0 

manaţér informovanosti a publicity 3 1 1/1MD 100 0 

manaţér kontroly 2 5 5 100 0 

koordinátor 3 3 3 100 0 

manaţér ITMS 1 1 1 100 0 

finančný manaţér 30 36 36 100 8 

projektový manaţér 17 26 22/3MD 85 11 

manaţér pre technickú pomoc 1 1 1 100 0 

Iné 8 8 7 88 1 

Spolu 80 97 91/4MD 94 20 

Zdroj SORO SIA 

 

 

 

Platobná jednotka 

 

Administratívne kapacity Platobnej jednotky sú uvedené v tabuľke č. 13. 

 
Tabuľka č.13: Administratívne kapacity platobnej jednotky 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 

2009 

 

Plánovaný stav 

k 31.12.2010 

Stav 

k 31.12.2010 

%plánovaného 

stavu 

Potrebné 

prijať 

A D     

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 6 6 100 0 

finančný manaţér 5 4 4 100 0 

finančný účtovník 3 3 3 100 0 

referent - - - - - 

metodik 1 0 0 0 0 

manaţér pre nezrovnalosti 1 1 1 100 0 

manaţér pre rozpočet 1 1 1 100 0 

spolu 21 19 19 100 0 

Zdroj: RO, PJ    
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Fluktuácia administratívnych kapacít je uvedená v tabuľke č.14. 

 
Tabuľka. č. 14: Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán 

od 01.01.2010 do 31.12.2010  

počet nástupov 

od 01.01.2010 do 31.12.2010  

počet výstupov 

RO 12 47 

SIA 49 31 

FSR 31 26 

PJ 1 3 

Zdroj: RO, SORO, PJ 

 

Pristúpením k zjednodušeniu systému nastavenia OP ZaSI by sa malo zefektívniť a zatraktívniť pracovné 

prostredie na RO a SORO, čím sa predpokladá zmiernenie fluktuácie v rámci RO a SORO.  

 
Tabuľka č. 15: Porovnanie so stavom v roku 2009 

Orgán 

Plánovaný stav 

k 31.12.2009 

Stav k 

31.12.2009 

% 

plánovaného 

stavu 

Plánovaný 

stav k 

31.12.2010 

Stav k 

31.12.2010 

% 

plánovaného 

stavu 

RO 115 114 99 84 83 99 

SIA 80 80 100 97 95 98 

FSR 72 73 101 75 74 99 

PJ 21 21 100 19 19 100 

Zdroj: RO, SIA, FSR,PJ 

 

 

3. Realizácia podľa prioritných osí 

 

3.1. Prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti 

 

Prioritná os 1 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení:  

 

 Opatrenie č. 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti, ktoré je zamerané na riešenie významných problémov SR na trhu práce 

najmä nástrojmi aktívnej politiky trhu práce (pri porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ) a to najmä 

na nízku mieru zamestnanosti, vysokú mieru nezamestnanosti so zreteľom na dlhodobo nezamestnaných, 

mladých nezamestnaných a absolventov. V rámci tohto opatrenia je podporované úsilie pracovnej sily 

zamerané na uplatnenie sa na trhu práce; 

 Opatrenie č. 1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, ktoré je zamerané na riešenie významných problémov SR 

na trhu práce (v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ), a to najmä na nízku mieru zamestnanosti, 

vysokú mieru nezamestnanosti a osobitne dlhodobú nezamestnanosť. 

 

Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a prostredníctvom 

sprostredkovateľského orgánu Sociálna implementačná agentúra cez dopytovo – orientované projekty. 

 

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 
3.1.1.1.  Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 1 od začiatku implementácie k 31.12.2010 je uvedený v tabuľke 

č. 16. 
Tabuľka č. 16: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi č. 1 k 31. 12. 2010 
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Opatrenie Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

1.1 19 1 17 14 14 0 

1.2 1 859 460 587 580 542 38 

Celkom 1 878 461 604 594 556 38 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie Výška 

ţiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

neschváleného 

ţiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Výška 

vrátených 

prostriedkov 

Výška 

ukončených 

projektov 

1.1 477 720 409,33 23 235 269,39 453 634 731,94 375 439 524,93 761 568,76 0,00 

1.2 407 885 880,53 82 079 591,34 147 335 378,61 145 449 771,66 198 550,33 538 829,00 

Celkom 885 606 289,86 105 314 860,73 600 970 110,55 520 889 296,59 960 119,09 538 829,00 

Zdroj: ITMS 

Zhodnotenie  za rok 2010 

 

V roku 2010 bolo vyhlásených 11 výziev (výzvy + vyzvania) v celkovej sume 233 654 015 EUR. Z toho 6 

vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 169 654 015 EUR a 5 výziev na dopytovo orientované 

projekty v celkovej sume 64 000 000 EUR.  

 

Prehľad alokácie spolu s počtom výziev a vyzvaní vyhlásených v roku 2010 je uvedený v tabuľke č. 17. 
Tabuľka č. 17: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi č. 1 od 1.1.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 

ţiadostí o NFP 

Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v € 

Spolu Z toho 
ŠF/KF ŠR 

1.1 Písomné 

vyzvanie 

28.4.2010 28.6.2010 30 000 000,00 

25 500 000,00 4 500 000,00 
1.1 Písomné 

vyzvanie 

31.5.2010 27.7.2010 61 000 000,00 

51 850 000,00 9 150 000,00 
1.1 Písomné 

vyzvanie 

17.6.2010 18.8.2010 16 921 300,00 

14 383 105,00 2 538 195,00 
1.1 Písomné 

vyzvanie 

22.10.2010 22.12.2010 42 412 957,00 

36 051 013,45 6 361 943,55 
1.1 Písomné 

vyzvanie 

22.10.2010 22.12.2010 18 500 000,00 

15 725 000,00 2 775 000,00 
1.1 Písomné 

vyzvanie 

31.3.2010 1.6.2010 819 758,00 

696 794,30 122 963,70 
1.2 DOP- 

priebeţná 
28.4.2010 31.7.2010 10 000 000,00 

8 500 000,00 1 500 000,00 
1.2 DOP- 

priebeţná 
4.5.2010 30.7.2010 24 000 000,00 

20 400 000,00 3 600 000,00 
1.2 DOP – časovo 

ohraničená 

8.7.2010 4.10.2010 10 000 000,00 

8 500 000,00 1 500 000,00 
1.2 DOP – časovo 

ohraničená 

9.7.2010 4.10.2010 10 000 000,00 

8 500 000,00 1 500 000,00 
1.2 DOP – časovo 

ohraničená 

9.7.2010 4.10.2010 10 000 000,00 

8 500 000,00 1 500 000,00 
Spolu 11   233 654 015,00 198 605 

912,75 35 048 102,25 
Zdroj: RO 
 

Prehľad výziev/vyzvaní vyhlásených v roku 2010 v rozdelení na národné projekty (ďalej „NP“) a dopytovo 

– orientované projekty (ďalej „DOP“) je uvedený v tabuľke č. 18. 
 

Tabuľka č.18: Štruktúra výziev/vyzvaní vyhlásených v roku 2010 – prioritná os 1 

Typ projektov 

Počet 

výziev/vyzvaní 

Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov v 

realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

DOP  5 683 106 104 100 4 

NP  6 6 5 2 2 0 
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Spolu 11 689 111 106 102 4 

Finančné vyčíslenie v EUR 

  

Typ projektov 

Alokovaná 

suma na 

výzvy/vyzvania 

Výška ţiadaného 

príspevku 

Výška 

schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

  DOP  64 000 000 128 057 490,93 31 168 563,58 30 502 804,97 

  NP  169 654 015,00 169 645 615,00 168 795 207,00 91 000 000,00 

  Spolu 233 654 015,00 297 703 105,93 199 963 770,58 121 502 804,97 

  Zdroj: ITMS 

 

V roku 2010 boli vyhlásené nasledujúce výzvy: 

 

Kód výzvy: DOP-SIA-2010/1.2.1/01 

Trvanie výzvy: 04.05.2010 - 30.07.2010 

Účelom tejto výzvy bolo v zmysle Schémy štátnej pomoci č. 02/2009 (schéma štátnej pomoci na podporu 

vzdelávania a adaptability zamestnancov) podporiť špecifické a všeobecné vzdelávanie zamestnancov 

zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. 

V rámci uvedenej výzvy bolo zazmluvnených 52 projektov, vo výške 20 936 091,40 EUR. K 31.12.2010 

boli dva projekty mimoriadne ukončené. 

 

Kód výzvy: DOP 2010-SIP005 

Spoločná výzva MH SR a MPSVR SR 

Trvanie výzvy: 28.04.2010 - 31.07.2010  

Účelom tejto výzvy bolo podporiť aktivity zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory 

tvorby, udrţania a rozvoja nových pracovných miest a podpory ďalšieho rozvoja mikro, malých a stredných 

podnikov a SZČO v oblasti cestovného ruchu. 

V rámci uvedenej výzvy bolo zazmluvnených 52 projektov, vo výške 9 566 713,57 EUR. K 31.12.2010 boli 

dva projekty mimoriadne ukončené ukončené. 

 

Kód výzvy: DOP-SIA-2010/1.2/REGPO 

Trvanie výzvy: 09.07.2010 – 04.10.2010 

Uvedená výzva bola zameraná na zmierňovanie regionálnych disparít regiónu Prešovského samosprávneho 

kraja. 

Predloţené ŢoNFP boli k 31.12.2010 v štádiu schvaľovania. 

 

Kód výzvy: DOP-SIA-2010/1.2/REGKE 

Trvanie výzvy: 09.07.2010 – 04.10.2010 

Uvedená výzva bola zameraná na zmierňovanie regionálnych disparít regiónu Košického samosprávneho 

kraja. 

Predloţené ŢoNFP boli k 31.12.2010 v štádiu schvaľovania. 

 

Kód výzvy: DOP-SIA-2010/1.2/REGBB 

Trvanie výzvy: 09.07.2010 – 04.10.2010 

Uvedená výzva bola zameraná na zmierňovanie regionálnych disparít regiónu Banskobystrického 

samosprávneho kraja  

Predloţené ŢoNFP boli k 31.12.2010 v štádiu schvaľovania. 

 

Bliţšie informácie o vyššie uvedených výzvach sú uvedené na stránke www.sia.gov.sk.  

 

V rámci vyzvaní pre národné projekty bolo predloţených 6 ŢoNFP z ktorých len 5 bolo schválených a len 

dva projekty boli zazmluvnené v celkovej sume 91 000 000 EUR. K 31.12.2010 ani jeden zo 

zazmluvnených národných projektov nebol ukončený.  

 

http://www.sia.gov.sk/files/1272971096.pdf?PHPSESSID=89f7d8d973a8507eb3e7ee58b579d99f
http://www.sia.gov.sk/files/1272461575.pdf
http://www.sia.gov.sk/files/1272971096.pdf?PHPSESSID=89f7d8d973a8507eb3e7ee58b579d99f
http://www.sia.gov.sk/
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Ide o dva nasledujúce zazmluvnené národné projekty: 

 Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie 

 Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 

V oboch prípadoch je prijímateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Bliţšie informácie ( cieľ projektu, stav implementácie projektu, finančná realizácie/čerpanie projektu, 

plnenie merateľných ukazovateľov projektu) ohľadom týchto národných projektov, sú dostupné v prílohe č. 

11. „Stav implementácie národných projektov k 31.12.2010“.  
 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 v prioritnej osi 1 je uvedené v tabuľke č.19. 

Tabuľka č. 19: Prioritná os 1: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 

podporených* 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 38 N/A N/A N/A N/A N/A 38 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 913 N/A N/A 3 913 

Východisko 88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 88 

                        

Počet osôb 

zapojených do 

podporených 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 5119 

210 

476 

25430

2 
N/A N/A N/A N/A N/A 254 302 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
496 

314 
N/A N/A 496 314 

Východisko 
102 

561 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 102 561 

                        

Počet vyškolených 

ţiadateľov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 2 085 5497 N/A N/A N/A N/A N/A 5 497 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 000 N/A N/A 15 000 

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

                        

Počet vytvorených 

pracovných miest 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1857 31 413 22 899 N/A N/A N/A N/A N/A 22 899 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 95 300 N/A N/A 95 300 

Východisko 
14 9

97 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 997 

                        

Počet úspešne 

umiestnených osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1902 7424 25 025 N/A N/A N/A N/A N/A 25025 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
120 

000 
N/A N/A 120 000 

Východisko 
45 2

17 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 217 

                        

Počet udrţaných 

pracovných miest 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 250 N/A N/A N/A N/A N/A 250 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 000 N/A N/A 10 000 

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

                        

Miera 

nezamestnanosti 

(%)** 

Dosiahnutý 

výsledok 
11,1 9,5 12,1 14,4 N/A N/A N/A N/A N/A 14,4 

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

Východisko 
16,2
* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16,2 
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Miera 

nezamestnanosti – 

muţi (%)** 

Dosiahnutý 
výsledok 

9,9 8,4 11,4 14,2 N/A N/A N/A N/A N/A 11,4 

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

Východisko 
13,3
* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,3 

                        

Miera 

nezamestnanosti – 

ţeny (%)** 

Dosiahnutý 

výsledok 
12,7 10,9 12,9 14,6 N/A N/A N/A 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 
17,2
* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,2 

                        

Miera úspešnosti 

umiestňovania 

osôb na trh práce 

(%) 

 Dosiahnutý 

výsledok 

41,7

5 
8,89 37,16 3,5 N/A N/A N/A N/A N/A 3,5 

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 

(%)  

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A 57,2 N/A N/A N/A N/A N/A 57,2 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65,2 N/A N/A 65,2 

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

[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. 

* Hodnota ukotvená v roku 2006 

** Zdroj: Eurostat 

 

V rámci prioritnej osi 1 bolo doposiaľ úspešne ukončených 38 projektov orientovaných na podporu rastu 

zamestnanosti.  

Počet osôb zapojených do podporených projektov medziročne vzrástol o viac ako 40 tisíc osôb. Moţno 

konštatovať, ţe naplnenie cieľovej hodnoty predmetného indikátora je relatívne vysoko pravdepodobné, 

nakoľko uţ k 31.12. 2010 nameraná hodnota dosiahla viac ako 50% cieľovej hodnoty ukazovateľa. Pre 

úplnosť je potrebné dodať, ţe sa v skutočnosti jedná o počet osôb cieľovej skupiny, t.j. bez osôb 

podieľajúcich sa na realizácii projektu. 

Počet vyškolených osôb zapojených do realizovaných aktivít projektov so zameraním na podporu rastu 

zamestnanosti sa v sledovanom období zvýšil viac ako o polovicu. Znamená to, ţe nameraná hodnota 

presiahla 1/3 cieľovej hodnoty indikátora. 

Aj napriek tomu, ţe nameraná hodnota indikátora počet vytvorených pracovných miest je kumulatívna, je 

niţšia oproti predchádzajúcemu obdobiu. Príčinou uvedeného stavu je najmä nekoherentný  prístup 

k sčítavaniu indikátorov z projektovej na programovú úroveň. V minulosti boli údaje sčítavané mechanicky 

z papierových foriem monitorovacích správ, bez metodickej podpory a pochádzali z rôznych zdrojov. RO 

preto pristúpil k uplatneniu systémového riešenia a vydal metodické usmernenie na sčítavanie indikátorov, 

pričom spracovávané hodnoty vychádzajú z elektronicky podávaných monitorovacích správ priamo od 

prijímateľov. Týmto krokom plánuje RO docieliť transparentnosť, jednoduchú kontrolovateľnosť 

a jednoznačnosť indikátorov. V neposlednom rade by sa mal do značnej miery odbúrať aj vplyv ľudského 

faktora.  

Vychádzajúc z údajov v ITMS OP ZaSI doposiaľ podporil tvorbu bez mála 23 tisíc pracovných miest 

v rámci prioritnej osi 1, čo je ¼ z cieľovej hodnoty indikátora. Ďalej moţno konštatovať, ţe len necelých 

38% z celkového počtu novovytvorených pracovných miest bolo určených pre ţeny. K 31.12. 2010 boli na 

prioritnej osi 1 zazmluvnené projekty, ktoré majú sumárne cieľovú hodnotu menej ako 43 tisíc osôb, preto je 
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moţné predpokladať, ţe cieľová hodnota programového indikátora „počet vytvorených pracovných miest“ 

nebude dosiahnutá. 

Pri indikátore počet úspešne umiestnených osôb moţno zaznamenať výraznejší medziročný fyzický 

pokrok. Aj keď vo vzťahu k cieľovej hodnote indikátora 120 tisíc osôb nie je moţné veriť, ţe by cieľová 

hodnota bola dosiahnutá, sumár cieľových hodnôt z jednotlivých projektov prevyšuje o 11 tisíc osôb cieľovú 

hodnotu indikátora na programovej úrovni, na prioritnej osi 1. 

Počet udržaných pracovných miest: Tento programový indikátor má výsledkový charakter, to znamená, ţe 

k nemu prispievajú len projekty majúce dopadový charakter. Táto skutočnosť je dôvodom nevýraznejšieho 

posunu vo fyzickom pokroku počtu udrţaných pracovných miest. K nameranej hodnote prispeli len tri 

projekty, ktoré boli úspešne ukončené. Je moţné predpokladať len čiastočné naplnenie indikátora nakoľko 

suma cieľových hodnôt zazmluvnených projektov prispievajúcich k programovému indikátoru na opatrení 

1.2 je len o niečo vyššia ako 1 200 udrţaných pracovných miest. 

So zvýšením miery nezamestnanosti je spojená aj miera úspešnosti umiestňovania osôb na trh práce, 

ktorá sa medziročne zníţila na 3,5%. Opäť je moţné predpokladať, ţe tento stav je spôsobený najmä 

vplyvom doznievajúcej hospodárskej krízy. 

Po prvý krát bola zaznamenaná miera udržania pracovných miest do 12 mesiacov po ukončení aktivity 

implementovaného projektu.  Z nameranej hodnoty, je teda moţné vyvodiť, ţe viac ako 57% pracovných 

miest bolo udrţaných minimálne po dobu 12 mesiacov po ukončení aktivity. Nameraná hodnota za rok 2010 

je však niţšia v porovnaní s predpokladanou cieľovou hodnotou merateľného kontextového ukazovateľa pre 

rok 2013. 
 

3.1.1.2.  Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 

 

Čerpanie prostriedkov prioritnej osi č. 1 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 20. 

 
  Tabuľka č. 20: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi č. 1 k 31. 12.2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010  

(EÚ zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

(EÚ zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 1 567 422 200 86 442 722,97 15,23 149 509 515,75 26,35 

Opatrenie 1.1 397 195 540 80 964 467,75 20,38 140 225 591,09 35,30 

Opatrenie 1.2 170 226 660 5 478 255,22 3,22 9 283 924,66 5,45 

  Zdroj: RO 

 

V prioritnej osi č. 1 sa zvýšilo čerpanie oproti čerpaniu v roku 2009 o viac ako 86,4 mil. eur za EÚ zdroje ( 

15,23 % z celkového záväzku ). V roku 2010 sa v rámci prioritnej osi č.1 reálne čerpali prostriedky 

(finančné prostriedky schválené v predloţených súhrnných ţiadostiach o platbu) z národných projektov 

(opatrenie č. 1.1) a piatich výziev SIA (opatrenie 1.2). 

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

výdavky je 10 % (66,7 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2010 boli v projektoch kontrahované 

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

sociálnych podnikov) čo tvorí 8 % z limitu na prioritnú os č. 1.  

Čerpanie finančných prostriedkov na tejto úrovni je moţné povaţovať za primerané vo vzťahu 

k dosiahnutým ukazovateľom pri zohľadnení, ţe zazmluvnené národné projekty mali problémy s procesom 

verejného obstarávania a nastavením zadefinovanej multicieľovosti. Ďalší predpoklad na dosiahnutie 

plynulého a vyššieho čerpania je ten, ţe v rámci prioritnej osi 1 je nárast zazmluvnených prostriedkov o cca 

60%. Zároveň vzrastie čerpanie aj začatím  implementácie projektov z vyššie spomenutých výziev.  

V budúcnosti bude čerpanie zabezpečené prostredníctvom národných projektov Ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny, ktoré sú zazmluvnené sa dlhší časový horizont, čo zaručí čerpanie na tejto prioritnej osi.  
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3.1.1.3.  Špecifiká pre programy ESF 

 

Rozdelenie účastníkov projektu  prioritná os  1  

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci 

projektu 

Odchádzajúci účastníci 

projektu 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho roku 

Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 429 964 193 325 123 364 55 324 12 830 4 932 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 40 969 14 231 28 834 11 052 12 830 4 932 

z toho samostatne zárobkovo činné 

osoby 
1 784 474 4 128 1 442 6 892 1 691 

Nezamestnaní 335 241 155 906 81 802 38 570 0 0 

z toho dlhodobo nezamestnaní 88 952 42 424 5 793 0 0 0 

Neaktívne osoby 44 370 18 113 0 0 0 0 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 
0 0 0 0 0 0 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 129 265 56 303 23 891 10 776 86 1 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 31 261 12 155 10 691 4 772 724 424 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 0 0 0 0 0 0 

Menšiny 254 71 127 101 117 91 

Zdravotne postihnutí 10 364 5 133 2 489 1 291 100  74 

Iné znevýhodnené osoby 108 489 51 206 16 441 8 047 138 89 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
198 261 83 793 66 507 29 819 481 158 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 30 205 13 210 14 889 7 703 2 031 1 456 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie 

(ISCED 4) 
37 558 14 978 5 205 2 185 164 111 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 10 309 5 024 5 854 3 450 2 266 1 516 

Ručne zbierané údaje 

 

Tabuľka bliţšie popísaná v kapitole 3.1.8. „Špecifiká pre projekty ESF“. 

 

Údaje uvedené v tabuľke „Rozdelenie účastníkov projektu prioritná os 1“ a údaje uvedené v tabuľke č. 19 

„Prioritná os 1: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010“  nie je moţné vzájomne porovnávať. 

Dôvodom je rozdiel medzi vykazovaním účastníkov projektu a vykazovaním osôb zúčastnených/zapojených 

do projektu. (Pokiaľ sa osoba zúčastní napr. troch aktivít projektu, môţe byť vykázaná ako traja účastníci, 

ale len ako jedna osoba). 
 

3.1.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 
 

Uvedené v bode 2.3 
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3.1.3. Zhrnutie vývoja implementácie osi 1 za rok 2010  
 

 Vyhlásených 5 výziev na dopytovo orientované projekty, z ktorých 3 boli k 31.12.2010 vo fáze 

hodnotenia.  

 Z vyhlásených výziev v roku 2010 bolo 104 dopytovo – orientovaných projektov v celkovej sume 

30 502 804,97 EUR zazmluvnených 

 Vyhlásených 6 vyzvaní na národné projekty 

 Z vyhlásených vyzvaní boli 2 národné projekty v celkovej sumy 91 000 000 EUR zazmluvnené 

 V rámci výziev a vyzvaní vyhlásených v roku 2010 bola ukončená realizácia štyroch projektov 

 Čerpanie 15,23% zo záväzku na roky 2007 - 2013 

 Počet osôb zapojených do podporených projektov medziročne vzrástol o viac ako 40 tisíc  
 

 

3.2.  Prioritná os 2. Podpora sociálnej inklúzie 

 

Prioritná os 2 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

 

 Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených vylúčením alebo sociálne vylúčených 

prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 

komunity. Opatrenie má predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych 

sluţieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovania sociálneho poradenstva. 

Opatrenie podporuje zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným komunitám a iným 

marginalizovaným skupinám populácie; 

 Opatrenie č. 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. 

Cielené na 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; 

 Opatrenie č. 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota. Opatrenie je zamerané na podporu 

rovnakého prístupu pri integrácii na trh práce pre rodičov. Podpora zosúladenia pracovného a rodinného 

ţivota je nevyhnutná pre plnohodnotné zapojenie rodinných príslušníkov na trh práce.  

 

Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a prostredníctvom 

sprostredkovateľského orgánu Fond sociálneho rozvoja cez dopytovo – orientované projekty. 
 
 

3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 
3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 2 od začiatku implementácie k 31.12.2010 je uvedený v tabuľke 

č. 21. 

 
Tabuľka č. 21: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi č. 2 k 31. 12. 2010 

Opatrenie Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

2.1 783 217 416 414 386 28 

2.2 329 217 107 107 107 0 

2.3 150 88 12 12 12 0 

Celkom 1 262 522 535 533 505 28 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie Výška 

ţiadaného 

príspevku 

Výška 

neschváleného 

ţiadaného 

Výška 

schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

Výška 

vrátených 

prostriedkov 

Výška 

ukončených 

projektov 
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(NFP) príspevku (NFP) (NFP) (NFP) 

2.1 64 780 995,12 14 352 899,95 25 736 436,57 25 477 520,82 137 817,32 1 081 974,52 

2.2 105 614 163,44 49 720 651,64 51 802 644,98 51 668 818,46 237 256,84 0,00 

2.3 58 330 619,17 7 478 010,54 46 100 615,78 46 100 615,78 0,00 0,00 

Celkom 228 725 777,73 71 551 562,13 123 639 697,33 123 246 955,06 375 074,16 1 081 974,52 

Zdroj: ITMS 
 

Zhodnotenie  za rok 2010 

 

V roku 2010 bolo vyhlásených 7 výziev (výzvy + vyzvania) v celkovej sume 35 748 690 EUR. Z toho 3 

vyzvania na národné projekty v celkovej sume 7 633 690 EUR a 4 výzvy na dopytovo orientované projekty 

v celkovej sume 28 115 000 EUR.  

 

Prehľad alokácie spolu s počtom výziev a vyzvaní vyhlásených v roku 2010 je uvedený v tabuľke č. 22. 
 
Tabuľka č. 22: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi č. 2 od 1.1.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 

ţiadostí o NFP 

Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v € 

Spolu Z toho 
ŠF/KF ŠR 

2.1 Písomné 

vyzvanie 

6.7.2010 6.9.2010 7 000 000,00 

5 950 000,00 1 050 000,00 
2.1 Písomné 

vyzvanie 

6.7.2010 20.9.2010 44 500,00 

37 825,00 6 675,00 
2.1 DOP- 

priebeţná 

11.11.2010 31.3.2011 8 037 000,00 

6 831 450,00 1 205 550,00 
2.1 DOP- 

priebeţná 

11.11.2010 30.6.2011 11 078 000,00 

9 416 300,00 1 661 700,00 
2.2 Písomné 

vyzvanie 
17.6.2010 18.8.2010 589 190,00 

500 811,50 88 378,50 
2.2 DOP- 

priebeţná 
11.11.2010 30.6.2011 8 000 000,00 

6 800 000,00 1 200 000,00 
2.3 DOP – časovo 

-ohraničená 
1.4.2010 14.6.2010 1 000 000,00 

850 000,00 150 000,00 
Spolu 7   35 748 690,00 30 386 386,50 5 362 303,50 

Zdroj: RO 
 

 

Štruktúra výziev/vyzvaní vyhlásených v roku 2010 v rozdelení na národné projekty (ďalej „NP“) a dopytovo 

– orientované projekty (ďalej „DOP“) je zobrazená v tabuľke č. 23. 
 
 
 

Tabuľka č. 23: Štruktúra výziev/vyzvaní vyhlásených v roku 2010 – prioritná os 2 

Typ projektov 

Počet 

výziev/vyzvaní 

Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov v 

realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

DOP  4 75 0 0 0 0 

NP  3 3 1 1 1 0 

Spolu 7 78 1 1 1 0 

Finančné vyčíslenie v EUR 

  

Typ projektov 

Alokovaná 

suma na 

výzvy/vyzvania 

Výška ţiadaného 

príspevku 

Výška 

schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

  DOP  28 115 000,00 6 647 930,57 0,00 0,00 

  NP  7 633 690,00 4 543 788,93 589 160,65 486 949,47 

  Spolu 35 748 690,00 11 191 719,50 589 160,65 486 949,47 

  Zdroj: ITMS 
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V roku 2010 boli vyhlásené nasledujúce výzvy: 

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2010/2.1/02 

Dátum zverejnenia výzvy: 11.11.2010  

Dátum uzávierky prijímania ţiadostí o NFP: priebeţne do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných 

na túto výzvu, najneskôr do 31.01.2012 

Cieľom výzvy bolo zlepšenie ţivotnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä 

marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom 

nevyhnutnej osobitnej pomoci, integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, integrácia cieľovej 

skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce/kraja, zníţenie sociálnej deprivácie 

prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí, predchádzanie 

vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie 

prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a 

plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov, zlepšenie sociálnej situácie 

jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za 

riešenie svojej situácie, integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické 

potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, obmedzenie a odstraňovanie 

negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a 

plnoletej fyzickej osoby 

Pri uvedenej výzve došlo k zmene zadefinovaných podmienok poskytnutia pomoci a to doplnením príloh do 

Príručky pre ţiadateľa: doplnenie telefónov ako oprávnených výdavkov, doplnenie kvalifikácie pre 

asistentov terénnych sociálnych pracovníkov a k úprave formálnych nedostatkov (telefónne čísle, kódy 

merateľných ukazovateľov..)  

 

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 

Išlo o výzvu na predkladanie ŢoNFP v rámci schválených Lokálnych stratégii komplexného prístupu 

Dátum zverejnenia výzvy: 11.11.2010  

Dátum uzávierky prijímania ţiadostí o NFP: priebeţne do 31.03.2011 

Cieľom výzvy bolo podporiť a zlepšiť povedomie verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným komunitám 

a iným marginalizovaných skupinám populácie. 

Uvedená výzva bola pozastavená a termín uzavretia 1. kola hodnotenia bol posunutý do 29.04.2011. 

Dôvodom pozastavenia tejto výzvy bolo prehodnocovanie lokálnych stratégii zo strany Úradu 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity SR, ktorý poţiadal RO pre OP ZaSI o jej 

pozastavenie.  

 

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 

Išlo o výzvu na predkladanie ŢoNFP v rámci schválených Lokálnych stratégii komplexného prístupu 

Dátum zverejnenia výzvy: 11.11.2010  

Cieľom výzvy bolo podporiť programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie s osobitným zreteľom na MRK, podporiť tvorbu pracovných miest, vrátane podpory 

projektov samozamestnávania príslušníkov MRK, podporiť programy druhej šance umoţňujúce ukončenie 

základnej, resp. stredne školy so s osobitným zreteľom na MRK. 

Uvedená výzva bola pozastavená a termín uzavretia 1. kola hodnotenia bol posunutý do 29.04.2011. 

Dôvodom pozastavenia tejto výzvy bolo prehodnocovanie lokálnych stratégii zo strany Úradu 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity SR, ktorý poţiadal RO pre OP ZaSI o jej 

pozastavenie.  

 

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01 

Cieľom bolo riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania 

sluţieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného ţivota. Harmonizovanie rodinného a 

pracovného zázemia je základným predpokladom pre plnohodnotné zapojenie potenciálnej pracovnej sily na 

trhu práce. 
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Výzva bola vyhlásená 1.4.2010 s termínom uzávierky 31.5.2010. Termín sa následne predĺţil na základe 

technických problémov vo verejnom portáli ITMS (ţiadatelia si v posledných dňoch pred uzávierkou výzvy 

nemohli predloţiť svoje ţiadosti o NFP) do 14.6.2010. 

Celkový počet prijatých ţiadostí o NFP bol 76, 1 ţiadateľ svoju ţiadosť z hodnotenia stiahol. Podmienky 

kontroly formálnej správnosti ŢoNFP splnilo 49, nesplnilo 26 ŢoNFP. Odborné hodnotenie ŢoNFP prebehlo 

v termíne od 3.8.2010 do 6.8.2010. Navrhnutých na schválenie bolo 42 ţiadostí, 7 ţiadostí nesplnilo 

podmienky odborného hodnotenia. Dňa 19.7.2010 poţiadal FSR o navýšenie alokácie na túto výzvu na 

2 500 000 €. Po uskutočnení výberovej komisie v dňoch 24.8.2010 – 27.8.2010 boli ŢoNFP na základe 

ţiadosti FSR vrátené opätovne do procesu odborného hodnotenia z dôvodu potreby zvýšiť transparentnosť 

hodnotiaceho procesu, dôveryhodnosť FSR a ESF a z dôvodu zabezpečenia maximálnej efektívnosti 

a hospodárnosti vyuţitia verejných prostriedkov. Ďalšie odborné hodnotenie sa uskutočnilo dňa 6.12.2010. 

Počas hodnotenia ţiadostí o NFP sa hodnotitelia rozhodli ukončiť svoju činnosť z dôvodu ich pracovnej 

zaneprázdnenosti, vysokej náročnosti hodnotenia podľa presne stanovených postupov a nedostatočného 

finančného ohodnotenia. Fond sociálneho rozvoja z tohto dôvodu inicioval na RO pre OP ZaSI 

zjednodušenie postupov odborného hodnotenia, zvýšenie odmeny pre odborných hodnotiteľov a aktualizáciu 

databázy externých odborných hodnotiteľov. V roku 2010 nebolo vyhodnotenie výzvy ukončené. 

 

Bliţšie informácie o vyššie uvedených výzvach sú uvedené na stránke www.fsr.gov.sk. 

 

V rámci dobrej praxe môţeme vyhodnotiť ako úspešné dva dopytovo – orientované projekty z opatrenia 2.1. 

s názvami 

-  „Terénna sociálna práca v obci Utekáč“; 

- „Komunitná sociálna práca Benkovce“. 

 Bliţšie informácie o projektoch sú uvedené v prílohe č. 10 „Dobrá prax“ (ako príklad dobrej praxe 

neuvádzame projekty z výziev vyhlásených v roku 2010, nakoľko nebola úspešne ukončená realizácia 

ţiadneho projektu). 

 

V rámci vyzvaní na národné projekty boli predloţené 3 ŢoNFP, z ktorých len 1 projekt bol zazmluvnený. 

Ide o projekt Centra vzdelávania MPSVR SR s názvom „Stratégia aktívneho starnutia“. 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu, finančná realizácie/čerpanie projektu, plnenie 

merateľných ukazovateľov projektu) ohľadom tohto národného projektu, sú dostupné v prílohe č. 11. „Stav 

implementácie národných projektov k 31.12.2010“.  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 24. 

 

Tabuľka č. 24: Prioritná os 2: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 

Ukazovatele 
20

07 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených * 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 1 28 N/A N/A N/A N/A N/A 28 

Cieľ 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 850 N/A N/A 850 

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

                        

Počet osôb zapojených do 

podporených projektov 

počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

122 

219 

1502

39 
N/A N/A N/A N/A N/A 150239 

Cieľ  
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 23 700 N/A N/A 23 700 

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

                        

http://www.fsr.gov.sk/
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Počet oblastí výkonu so 

zavedeným  systémom 

prehlbovania kvalifikácie 

(počet)  

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A 5 

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

                        

Počet vytvorených 

lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie,  

vytvorených za účelom 

rozvoja marginalizovaných 

komunít (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 36 N/A N/A 36 

Východisko 27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 

                        

Počet úspešne 

podporovaných osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 483 N/A N/A N/A N/A N/A 483 

Cieľ  
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 20 145 N/A N/A 20 145 

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

                        

Počet zamestnancov 

v jednotlivých  oblastiach 

výkonov, ktorí absolvovali 

projekty ďalšieho 

vzdelávania zamerané na 

zvýšenie kvality sociálnych 

sluţieb a SPO a SK a iných 

opatrení  sociálnej inklúzie 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 3 635 N/A N/A 3635 

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) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 30 N/A N/A 30 

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

                        

Počet vytvorených 

pracovných miest (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 178 257 N/A N/A N/A N/A N/A 257 

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 zamestnávateľov, 

ktorí vytvorili podmienky 

pre rodinne orientované 

zamestnanie (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 200 N/A N/A 200 

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

                        

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
8,3 6,6 6,5 8,8 N/A N/A N/A N/A N/A 8,8 

Cieľ  
N/

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

Východisko 

10,

2 
4* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,2 
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Miera dlhodobej 

nezamestnanosti – muţi 

(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

7,5 5,8 5,8 8,5 N/A N/A N/A N/A N/A 8,5 

Cieľ  
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 8,7 N/A N/A 8,7 

Východisko 
9,4 
4* 

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

                        

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti – ţeny (%) 

Dosiahnutý 

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

Cieľ  
N/

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

Východisko 

11,

2 
4* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,2 

                        

Miera rizika chudoby 

(%)*** 

Dosiahnutý 

výsledok 

11,

1 
11,4 11,6 N/A 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 9,2 N/A N/A 9,2 

Východisko 
13 
5* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 

                        

Miera rizika chudoby – 

muţi (%)*** 

Dosiahnutý 

výsledok 

10,

4 
10,7 10,7 N/A 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 9,1 N/A N/A 9,1 

Východisko 
13 
5* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 

                        

Miera rizika chudoby – 

ţeny (%)*** 

Dosiahnutý 

výsledok 

11,

7 
12 12,4 N/A 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 9,4 N/A N/A 9,4 

Východisko 
13 
5* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 

                        

Rodový mzdový rozdiel ** 

v neupravenej forme (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 

23,

15 

21,1

2 
20,71 23,9 N/A N/A N/A N/A N/A 23,9 

Cieľ  
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A 22 N/A N/A 22 

Východisko 
24 
5* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 

Zdroj: monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR Poznámka: Viď. bod 3.2.1.2 posledný odsek 

* V zmysle vymedzenia indikátora v OP ZaSI, t.j. počet 

projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne 

ukončené 

**Zdroj: štatistické zisťovanie ISCP (MPSVR SR) 1-04, 

výpočty Trexima s.r.o 

***Zdroj: UDB EU SILC 2005-2009, ŠÚ SR 

        4* Hodnota ukotvená v roku 2006 

 5* Hodnota ukotvená v roku 2005 

 

Na prioritnej osi 2 bolo doposiaľ úspešne ukončených 28 projektov. Pravdepodobný je predpoklad, ţe 

cieľová hodnota počtu projektov na prioritnej osi 2 nebude naplnená, nakoľko RO zvaţuje moţnosť napĺňať 

ciele OP najmä prostredníctvom národných projektov.   

Posun vo fyzickom pokroku nastal aj pri programovom výstupovom indikátore -počet osôb zapojených do 

podporených projektov, t.j. počet osôb cieľovej skupiny. Je moţné uţ dnes konštatovať, ţe projekty na 

prioritnej osi 2 výrazne prevýšili pôvodné očakávania OP kodifikované v cieľovej hodnote indikátora.  
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Počet oblastí výkonu so zavedeným systémom prehlbovania kvalifikácie - doposiaľ nebol zaznamenaný 

ţiadny fyzický pokrok v tejto oblasti. Rovnako nebola zatiaľ vyhlásená výzva, ktorá by prispela k naplneniu  

tohto programovému indikátora. Nie je predpoklad dosiahnutia cieľovej hodnoty indikátora. 

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie,  vytvorených za účelom rozvoja 

marginalizovaných komunít – v sledovanom období nebol zaznamenaný ţiadny fyzický pokrok v tejto 

oblasti. Avšak v budúcnosti RO očakáva, ţe tento ukazovateľ bude takmer naplnený. Zo súčasných údajov z 

IT monitorovacieho systému vyplýva, ţe sa zazmluvnil tento indikátor v 32 projektoch a ich sumárna 

cieľová hodnota je 33.  

Výrazný progres v napĺňaní indikátora počet úspešne podporovaných osôb nenastal. RO však očakáva v 

tejto oblasti príspevok zo strany viacerých projektov, pričom cieľová hodnota by mala byť prevýšená o 14 

tisíc osôb. Fyzický pokrok by mal byť dosiahnutý najmä prostredníctvom projektov zameraných na podporu 

vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podporu integrácie znevýhodnených skupín na trh 

práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 

Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho 

vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality sociálnych služieb a SPO a SK a iných opatrení  sociálnej 

inklúzie je k 31.12.2010 nulový. Tento indikátor má zazmluvnenú cieľovú hodnotu 3, čo indikuje tendenciu 

nenaplniť stanovenú cieľovú hodnotu na úrovni OP. 

RO predpokladá na základe zazmluvnených cieľových hodnôt implementovaných projektov, ţe 

v budúcnosti bude vytvorených 33 lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po 

skončení projektu, táto hodnota korešponduje s indikátorom počet vytvorených lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít.  

Na prioritnej osi 2 bolo vytvorených 257 pracovných miest, čo je len o 43 pracovných miest menej ako 

stanovený cieľ. Uvedený stav indikuje naplnenie cieľovej hodnoty indikátora na programovej úrovni. Zo 

všetkých novovytvorených pracovných miest podporených z prostriedkov ESF bolo 82% obsadených 

ţenami. 

Počet zamestnávateľov, ktorí vytvorili podmienky pre rodinne orientované zamestnanie: Doposiaľ 

nebol zaznamenaný ţiadny fyzický pokrok v tejto oblasti a ani nebola vyhlásená výzva, ktorá by mala 

prispieť k napĺňaniu  tohto programového indikátora. Z toho dôvodu nie je predpoklad dosiahnutia cieľovej 

hodnoty indikátora. 

Miera dlhodobej nezamestnanosti mierne vzrástla v porovnaní s minulými rokmi, dokonca je najvyšším 

údajom v časovom rade. Táto skutočnosť je spôsobená najmä vplyvom doznievajúcej hospodárskej krízy. 

Predpokladá sa, ţe v roku 2011 dôjde ku kulminácii miery nezamestnanosti, alebo dokonca jej zníţeniu. 

Rovnakú situáciu moţno zaznamenať pri sledovaní miery nezamestnanosti v závislosti od pohlavia. 

Pozoruhodné však zostáva, ţe sa vyrovnáva rozdiel medzi mierou nezamestnanosti muţov a ţien.  

Miera rizika chudoby doposiaľ nebola nameraná a publikovaná Eurostatom. 

Merateľný kontextový indikátor rodový mzdový rozdiel dosiahol v roku 2010 hodnotu 23,9%, čo znamená 

ţe muţi majú v priemere hrubú hodinovú mzdu vyššiu o 23,9% v porovnaní s priemernou hrubou hodinovou 

mzdou ţien. Znamená to, ţe sa prehlbujú príjmové disproporcie medzi pohlaviami.   

 
3.2.1.2.  Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 

 

Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 25. 
 

 Tabuľka č. 25: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi č. 2 k 31. 12.2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010  

(EÚ zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

(EÚ zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 2 187 800 000 7 682 013,88 4,09 10 848 845,75 5,78 

Opatrenie 2.1 71 471 000 5 414 651,87 7,58 8 447 851,40 11,82 

Opatrenie 2.2 57 724 000 1 128 574,38 1,96 1 128 574,38 1,96 

Opatrenie 2.3 58 605 000 1 138 787,63 1,94 1 272 419,97 2,17 

     Zdroj : RO 
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V prioritnej osi č. 2  sa zvýšilo čerpanie oproti čerpaniu v roku 2009 o viac ako 7,68 mil. eur za EÚ zdroje ( 

4,09 % z celkového záväzku ). Reálne sa čerpali prostriedky (finančné prostriedky schválené v predloţených 

súhrnných ţiadostiach o platbu) zo štyroch národných projektov  a siedmich výziev FSR.  

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

výdavky je 15 % (33,1 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2010 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 280 tis. eur čo tvorí 0,85 % z limitu na prioritnú os č. 

2. 

Čerpanie finančných prostriedkov na tejto úrovni je moţné povaţovať za primerané vo vzťahu 

k dosiahnutým ukazovateľom pri zohľadnení, ţe zazmluvnené národné projekty mali problémy s procesom 

verejného obstarávania a zadefinovaním multicielovosti. Boli pozastavené výzvy na predkladanie ŢoNFP 

a v prípade jednej výzvy nebolo k 31.12.2010 ukončené hodnotenie.   

Predpokladom na budúce vyššie čerpanie je fakt, ţe RO prijal opatrenia na ozdravenie OP ZaSI a zároveň 

výzvy, ktoré boli pozastavené, alebo nebol ukončený proces hodnotenia budú rozbehnuté. Ďalší faktor, ktorý 

ovplyvní zvýšenie čerpania je ten, ţe dôjde k zvýšeniu počtu administratívnych kapacít na SORO. 
 

3.2.1.3.  Špecifiká pre programy ESF 

 

Rozdelenie účastníkov projektu  prioritná os 2 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci 

projektu 

Odchádzajúci účastníci 

projektu 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho roku 

Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 46 301 26 422 14 522 9 439 19 641 12 110 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 8 322 6 160 4 660 4 141 2 779  1 994 

z toho samostatne zárobkovo činné 

osoby 
689 376 232 177 255 80 

Nezamestnaní 24 267 12 202 7 523 4 068 10 977 5 889 

z toho dlhodobo nezamestnaní 19 063 9 283 5 742 2 882 9 771 4 741 

Neaktívne osoby 15 398 8 719 2 314 1 465 7 315 4 088 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 
5 445 2 867 990 603 3 340 1 796 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 7 451 3 959 2 621 1 388 4 499 2 614 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 4 487 2 589 1 278 871 2 303 1 315 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 1 116 560 25 10 530 261 

Menšiny 26 914 13 512 4 823 2 735 15 600 8 422 

Zdravotne postihnutí 1 856 923 533 397 658 283 

Iné znevýhodnené osoby 10 272 5 559 13 575 2 721 4 140 1 980 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
25 668 12 537 6 186 3 265 13 127 7 190 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 5 280 3 174 2 068 1 270 1 972 1 113 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie 

(ISCED 4) 
1 956 816 100 46 1 363 469 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 1 197 837 599 453 203 144 

Ručne zbierané údaje 
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Tabuľka bliţšie popísaná v kapitole 3.1.8. „Špecifiká pre projekty ESF“. 

 

Údaje uvedené v tabuľke „Rozdelenie účastníkov projektu prioritná os2“ a údaje uvedené v tabuľke č. 24 

„Prioritná os 2: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010“  nie je moţné vzájomne porovnávať. 

Dôvodom je rozdiel medzi vykazovaním účastníkov projektu a vykazovaním osôb zúčastnených/zapojených 

do projektu. (Pokiaľ sa osoba zúčastní napr. troch aktivít projektu, môţe byť vykázaná ako traja účastníci, 

ale len ako jedna osoba). 
 

3.2.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Uvedené v bode 2.3. 

 

3.2.3. Zhrnutie vývoja implementácie osi 2 za rok 2010 

 

 Vyhlásené 4 výzvy na dopytovo orientované projekty, z ktorých 2 boli pozastavené, 1 výzva nebola 

vyhodnotená, v jednej výzve došlo k zmenám zadefinovaných podmienok 

 V roku 2010 bola uzavretá výzva OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/07, pri ktorej k 31.12.2010 nebolo 

ukončené konanie o ţiadostiach o poskytnutí NFP z dôvodu ich prehodnocovania 

 V rámci vyhlásených výziev v roku 2010 nebol zazmluvnený ţiadny dopytovo – orientovaný projekt 

 Vyhlásené 3 vyzvania na národné projekty 

 V rámci vyhlásených vyzvaní bol zazmluvnený jeden národný projekt v celkovej sume 486 949,47 

EUR 

 V rámci výziev a vyzvaní vyhlásených v roku 2010 nebola ukončená realizácia ţiadneho projektu 

 Čerpanie 4,09 % zo záväzku na roky 2007 - 2013 

 Počet osôb cieľovej zapojených do podporených projektov je cca 150 tisíc 

 

 

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

 

Prioritná os 3 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

 

 Opatrenie 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na 

vzdelanostnú spoločnosť. Zameranie toho opatrenia je na riešenie problémov BSK na trhu práce a to 

najmä tvorbou vhodných podmienok na udrţanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti 

zamestnancov a zamestnávateľov;  

 Opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného ţivoty 

v BSK. Zameranie 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 sprievodným negatívnym faktorom (strate 

bývania, odkázanosti na sluţby sociálnej starostlivosti); 

 Opatrenie 3.3 Budovanie kapacít a zlepšene kvality verejnej správy v BSK. Zameranie tohto opatrenia je 

najmä na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy v BSK.  
 

Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a oboma SORO 

prostredníctvom dopytovo – orientovaných projektov.  

 

3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 
3.3.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 3 od začiatku implementácie k 31.12.2010 je uvedený v tabuľke 

č. 26. 
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Tabuľka č. 26: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi č. 3 k 31. 12. 2010 

Opatrenie Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

3.1 94 40 29 29 22 7 

3.2 31 16 9 9 9 0 

3.3 20 1 19 17 15 2 

3.4 15 0 15 15 12 3 

Celkom 160 57 72 70 58 12 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie Výška 

ţiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

neschváleného 

ţiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Výška 

vrátených 

prostriedkov 

Výška 

ukončených 

projektov 

3.1 17 328 731,44 4 125 370,24 8 189 155,48 8 184 262,47 40 012,70 395 287,88 

3.2 6 848 570,14 1 344 619,21 4 903 782,26 4 901 432,26 29 916,51 0,00 

3.3 3 932 494,32 188 588,00 3 740 684,37 3 641 611,67 72 779,58 0,00 

3.4 830 095,67 0,00 802 722,10 772 722,09 3 676,81 85 158,72 

Celkom 28 939 891,57 5 658 577,45 17 636 344,21 17 500 028,49 146 385,60 480 446,60 

Zdroj : ITMS 
 

 

Zhodnotenie za rok 2010: 

 

V priebehu roku 2010 neboli vyhlásené ţiadne výzvy na dopytovo – orientované projekty. Rok 2010 bol 

zameraný predovšetkým na vyhlasovanie vyzvaní.  Celkovo bolo vyhlásených 9 vyzvaní v celkovej sume 

2 556 812,98 EUR. 

 

Prehľad alokácie spolu s počtom vyhlásených vyzvaní vyhlásených v roku 2010 je uvedený v tabuľke č. 27. 
 

Tabuľka č. 27: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi č. 3 od 1.1.2010 do 31.12.2010 
Opatrenie Typ výzvy Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 

ţiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu Z toho 
ŠF/KF ŠR 

3.1 Písomné 

vyzvanie 
21.12.2010 24.2.2011 700 000,00 

595 000,00 105 000,00 
3.2 Písomné 

vyzvanie 
17.6.2010 17.8.2010 75 240,00 

63 954,00 11 286,00 
3.2 Písomné 

vyzvanie 
6.7.2010 20.9.2010 5 578,78 

4 741,96 836,82 
3.3 Písomné 

vyzvanie 
22.2.2010 23.4.2010 226 418,60 

192 455,81 33 962,79 
3.3 Písomné 

vyzvanie 
31.3.2010 1.6.2010 48 732,00 

41 422,20 7 309,80 
3.3 Písomné 

vyzvanie 
31.3.2010 1.6.2010 1 023 874,00 

870 292,90 153 581,10 
3.3 Písomné 

vyzvanie 
28.4.2010 30.6.2010 73 969,60 

62 874,16 11 095,44 
3.3 Písomné 

vyzvanie 
1.6.2010 30.7.2010 50 000,00 

42 500,00 7 500,00 
3.3 Písomné 

vyzvanie 
17.6.2010 27.8.2010 353 000,00 

300 050,00 52 950,00 
Spolu 9   2 556 812,98 2 173 291,03 383 521,95 

Zdroj: RO 
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Prehľad vyzvaní vyhlásených v roku 2010 je uvedený v tabuľke č. 28. 

 

Tabuľka č. 28: Štruktúra vyzvaní vyhlásených v roku 2010 – prioritná os 3 

Typ projektov 

Počet 

výziev/vyzvaní 

Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov v 

realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

NP  9 8 7 5 4 1 

Finančné vyčíslenie v EUR 

  

Typ projektov 

Alokovaná 

suma na 

výzvy/vyzvania 

Výška ţiadaného 

príspevku 

Výška 

schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

  NP  2 556 812,98 1 694 253,96 1 689 139,24 1 588 071,01 

  Zdroj: ITMS 

 

V rámci vyhlásených 9 vyzvaní bolo zazmluvnených 5 národných projektov v celkovej sume 1 588 071,01 

EUR.  

Jeden národný projekt prijímateľa Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej 

„CV MPSVR SR“) s názvom „Efektívne riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v rezorte práce, sociálnych vecí 

a rodiny“ bol zazmluvnený, ale jeho implementácia nezačala z dôvodu prehodnotenia potreby jeho 

realizácie. 

Národné projekty, ktoré boli zazmluvnené a boli v realizácii sú nasledovné: 

 CV MPSVR SR – „Stratégia aktívneho starnutia – BSK“ – projekt implementovaný cez opatrenie 3.2 

 CV MPSVR SR – „Centrum sociálneho dialógu - BSK“ – projekt implementovaný cez opatrenie 3.3 

 Úrad pre verejné obstarávanie – „Budovanie proklientsky orientovaného UVO“ – projekt 

implementovaný cez opatrenie 3.3 

 Sociálna poisťovňa – „Vzdelávanie vybraných skupín zamestnancov SP a vytvorenie kompetenčného 

modelu v BA regióne“. Od uvedeného projektu bolo na základe prehodnotenia výšky rozpočtu 

projektu začiatkom roku 2011 odstúpené. Z dôvodu urgentnej potreby budovania kapacít Sociálnej 

poisťovne, bolo do Harmonogramu vyzvaní na rok 2011 zaradené aj vyzvanie pre Sociálnu 

poisťovňu. 

 

Bliţšie informácie ( cieľ projektu, stav implementácie projektu, finančná realizácie/čerpanie projektu, 

plnenie merateľných ukazovateľov projektu) ohľadom týchto národných projektov, sú dostupné v prílohe č. 

11. „Stav implementácie národných projektov k 31.12.2010“.  

 

Ako príklad dobrej praxe neuvádzame národný projekt, nakoľko doposiaľ nebola úspešne ukončená 

realizácia ţiadneho národného projektu. 

 

V rámci dobrej praxe môţeme ale vyhodnotiť ako úspešný dopytovo – orientovaný projekt z opatrenia 3.1. 

s názvom „Vzdelávanie pracovníkov PRO-ZUMAS, s.r.o. v kontexte európskej legislatívy“. Bliţšie 

informácie o projekte sú uvedené v prílohe 10. „Dobrá prax“ (ako príklad dobrej praxe neuvádzame 

projekty z výziev vyhlásených v roku 2010, nakoľko nebola ukončená realizácia ţiadneho projektu). 
 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 29.  
 

Tabuľka č. 29: Prioritná os 3: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených * 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 12 N/A N/A N/A N/A N/A 12 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 277 N/A N/A 277 

Východisko 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 
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Počet osôb zapojených do 

podporených projektov 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 28 4 658 9 340 N/A N/A N/A N/A N/A 9 340 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 040 N/A N/A 27 040 

Východisko 5 333 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 333 

                        

Počet vytvorených lokálnych 

partnerstiev sociálnej 

inklúzie,  vytvorených za 

účelom rozvoja 

marginalizovaných komunít 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

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

                        

Počet úspešne 

podporovaných osôb (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 28 436 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 000 N/A N/A 1 000 

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

                        

Počet vytvorených 

pracovných miest (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2 458 535 N/A N/A N/A N/A N/A 535 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 500 N/A N/A 2 500 

Východisko 555 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 555 

                        

Počet úspešne umiestnených 

osôb (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 842 N/A N/A N/A N/A N/A 842 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 200 N/A N/A 5 200 

Východisko 1 110 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 110 

                        

Počet vyškolených 

ţiadateľov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 87 67 N/A N/A N/A N/A N/A 67 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 000 N/A N/A 1 000 

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

                        

Počet udrţaných pracovných 

miest (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 N/A N/A 300 

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

                        

Počet lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie 

fungujúcich 1 rok po 

skončení projektu (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A 4 

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

                        

Počet získaných certifikátov 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A 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 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 

                        

Miera nezamestnanosti (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
4,2 3,6 4,7 6,1 N/A N/A N/A N/A N/A 6,1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,6 N/A N/A 4,6 

Východisko 
5,3 
3* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,3 
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Miera nezamestnanosti – 

muţi (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

3,6 3,6 5,5 7,1 N/A N/A N/A N/A N/A 7,1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,8 N/A N/A 3,8 

Východisko 
4,4 
3* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,4 

                        

Miera nezamestnanosti 
Dosiahnutý 
výsledok 

4,7 3,6 3,9 5,1 N/A N/A N/A N/A N/A 5,1 

- ţeny (%) Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,4 N/A N/A 5,4 

  Východisko 
6,1 
3* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,1 

                        

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na trh 

práce (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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 20,81 

                        

Rodový mzdový rozdiel**  

v neupravenej forme (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

21,54 
4* 

21,91 20,04 23,9 N/A N/A N/A N/A N/A 23,9 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 N/A N/A 22 

Východisko 24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 

                        

Miera úspešnosti získaných 

certifikátov (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A 85 

Východisko 
0 
3* 

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

Zdroj: monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR     Poznámka: Viď. bod 3.3.1.2 posledný odsek 

* V zmysle vymedzenia indikátora v OP ZaSI, t.j. počet projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne ukončené 

**Zdroj: štatistické zisťovanie ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty Trexima s.r.o.      

 3* Hodnota ukotvená v roku 2006 

 4* Hodnota ukotvená v roku 2005 

 

Doposiaľ bolo podporených a úspešne ukončených 12 projektov v rámci prioritnej osi 3. Nie je moţné 

predpokladať dosiahnutie cieľovej hodnoty počtu podporených projektov ani na konci OP, nakoľko RO 

zvaţuje moţnosť napĺňať ciele OP najmä prostredníctvom národných projektov.   

Do projektov zameraných na podporu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v Bratislavskom 

samosprávnom kraji bolo zapojených viac ako 9 300 osôb cieľovej skupiny, čo je 1/3 z plánovanej 

cieľovej hodnoty indikátora na programovej úrovni, na prioritnej osi 3.  Na základe hodnôt je moţné 

zároveň konštatovať, ţe cieľová hodnota pravdepodobne nebude naplnená, nakoľko sumárna cieľová 

hodnota daného indikátora z jednotlivých projektov je niţšia o viac ako polovicu.  

Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie,  vytvorených za účelom rozvoja 

marginalizovaných komunít - doposiaľ nebol zaznamenaný ţiadny fyzický pokrok v tejto oblasti a ani 

doposiaľ nebola vyhlásená výzva, ktorá by mala príspevok k tomuto programovému indikátoru. Nie je 

predpoklad dosiahnutia cieľovej hodnoty indikátora. Je však moţné očakávať prevýšenie cieľovej hodnoty, 

nakoľko FSR zazmluvnil projekty, ktorých sumárna cieľová hodnota daného indikátora je 8. 

Aj napriek tomu, ţe nameraná hodnota indikátora počet úspešne podporovaných osôb je kumulatívna, je 

niţšia oproti predchádzajúcemu obdobiu. Príčinou uvedeného stavu je najmä nekoherentný  prístup 

k sčítavaniu indikátorov z projektovej na programovú úroveň. V minulosti boli údaje sčítavané mechanicky 

z papierových foriem monitorovacích správ, bez metodickej podpory a pochádzali z rôznych zdrojov. RO 

preto pristúpil k uplatneniu systémového riešenia a vydal metodické usmernenie na sčítavanie indikátorov, 

pričom spracovávané hodnoty vychádzajú z elektronicky podávaných monitorovacích správ od prijímateľov 
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cez verejný portál ITMS. Týmto krokom RO docieli transparentnosť, jednoduchú kontrolovateľnosť 

a jednoznačnosť indikátorov. V neposlednom rade sa do značnej miery odbúra aj vplyv ľudského faktora.  

Nie je moţné zaznamenať z monitorovacích správ v IT monitorovacom systéme ţiadny pokrok, sumárna 

hodnota cieľových hodnôt jednotlivých projektov (402) prispievajúcich k tomuto programovému indikátoru 

indikuje, ţe cieľová hodnota programového indikátora bude naplnená len na menej ako 50%. 

Aj napriek tomu, ţe nameraná hodnota indikátora počet vytvorených pracovných miest je kumulatívna, je 

niţšia oproti predchádzajúcemu obdobiu. Príčinou uvedeného stavu je najmä nekoherentný  prístup 

k sčítavaniu indikátorov z projektovej na programovú úroveň. V minulosti boli údaje sčítavané mechanicky 

z papierových foriem monitorovacích správ, bez metodickej podpory a pochádzali z rôznych zdrojov. RO 

preto pristúpil k uplatneniu systémového riešenia a vydal metodické usmernenie na sčítavanie indikátorov, 

pričom spracovávané hodnoty vychádzajú z elektronicky podávaných monitorovacích správ od prijímateľov 

cez verejný portál ITMS. Týmto krokom RO docieli transparentnosť, jednoduchá kontrolovateľnosť 

a jednoznačnosť indikátorov. V neposlednom rade sa do značnej miery odbúra aj vplyv ľudského faktora.  

V rámci podpory zamestnanosti v Bratislavskom samosprávnom kraji bolo doposiaľ vytvorených len 535 

pracovných miest. Z uvedeného objemu podporených novovytvorených pracovných miest je 56% určených 

pre ţeny. Je moţné s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať, ţe sa cieľová hodnota tohto indikátora 

naplní, nakoľko súhrnná cieľová hodnota daného indikátora prevyšuje cieľovú hodnotu programový 

indikátor na prioritnej osi 3 takmer o 400 novovytvorených pracovných miest. 

V oblasti podpory vytvárania pracovných miest v Bratislavskom samosprávnom kraji je zaznamenaný 

pokrok čo do počtu úspešne umiestnených osôb po ukončení aktivít projektov. Doposiaľ bolo na trh práce 

úspešne umiestnených takmer 850 osôb, čo predstavuje pribliţne 16%-né naplnenie cieľovej hodnoty 

programového indikátora na prioritnej osi 3. Nie je moţné s veľkou presnosťou odhadnúť naplnenie cieľovej 

hodnoty programového indikátora, nakoľko doposiaľ bol zazmluvnený tento indikátor len v jednom projekte 

a RO plánuje podporiť prinajmenšom jeden národný projekt prispievajúci k podpore zamestnanosti 

v Bratislavskom samosprávnom kraji (Podpora uplatnenia občanom ohrozených a dotknutých hromadným 

prepúšťaním na trhu práce). 

Počet vyškolených žiadateľov, v skutočnosti sa však jedná o počet osôb cieľovej skupiny vyškolených 

realizáciou aktivít projektov.  

Aj napriek tomu, ţe nameraná hodnota je kumulatívna, je táto niţšia oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

Príčinou uvedeného stavu je najmä nekoherentný  prístup k sčítavaniu indikátorov z projektovej na 

programovú úroveň. V minulosti boli údaje sčítavané mechanicky z papierových foriem monitorovacích 

správ, bez metodickej podpory a pochádzali z rôznych zdrojov. RO preto pristúpil k uplatneniu systémového 

riešenia a vydal hore uvedené metodické usmernenie na sčítavanie indikátorov, pričom spracovávané 

hodnoty vychádzajú z elektronicky podávaných monitorovacích správ priamo od prijímateľov. Týmto 

krokom plánuje RO docieliť transparentnosť, jednoduchá kontrolovateľnosť a jednoznačnosť indikátorov. 

V neposlednom rade by sa mal do značnej miery odbúrať aj vplyv ľudského faktora.  

ITMS vykazuje, ţe doposiaľ bolo vyškolených 67 osôb cieľovej skupiny podporených projektov. Do 

budúcna je moţné predpokladať presiahnutie cieľovej hodnoty programového indikátora o takmer 600 

vyškolených osôb cieľovej skupiny.  

Aj napriek tomu, ţe na prioritnej osi bolo úspešne ukončených 12 projektov (na projektovej úrovni má 

indikátor dopadový charakter), programový indikátor počet udrţaných pracovných miest stále vykazuje 

nulovú hodnotu. V budúcnosti očakávame, ţe cieľová hodnota programového indikátora na prioritnej osi 3 

bude výrazne prevýšená, pribliţne o 300%.  

RO predpokladá na základe zazmluvnených cieľových hodnôt implementovaných projektov, ţe 

v budúcnosti bude vytvorených 8 lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 1 rok po 

skončení projektu. Táto hodnota korešponduje s indikátorom počet vytvorených lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít. Doposiaľ nebolo vytvorené 

ţiadne lokálne partnerstvo, preto nie je moţné verifikovať jeho funkčnosť po dobu jedného roka. 

Počet získaných certifikátov systému riadenia kvality: na základe plánu vyzvaní národných projektov je 

však moţné predpokladať, ţe sa vytvorí minimálne jeden certifikovaný systém riadenia kvality. To však 

nezabezpečí naplnenie cieľovej hodnoty programového indikátora. 

Miera nezamestnanosti v Bratislavskom samosprávnom kraji mierne vzrástla v porovnaní s minulými 

rokmi, dokonca je najvyšším údajom v časovom rade. Táto skutočnosť je spôsobená najmä vplyvom 
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doznievajúcej hospodárskej krízy. Predpokladá sa, ţe v roku 2011 dôjde ku kulminácii miery 

nezamestnanosti, alebo dokonca jej zníţeniu. Rovnakú situáciu moţno zaznamenať pri sledovaní miery 

nezamestnanosti v závislosti od pohlavia. Je vhodné doplniť, ţe v Bratislavskom samosprávnom kraji sa 

situácia vyrovnala s celoslovenským meradlom a aj tu sú vo väčšej miere traumatizované ţeny 

neschopnosťou sa umiestniť na trhu práce ako muţi, pričom v minulom roku bol tento pomer opačný.  

So zvýšením miery nezamestnanosti je spojená aj miera úspešnosti umiestňovania osôb na trh práce 

v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorá sa medziročne zníţila na 11,7%. Opäť je moţné konštatovať, ţe 

tento stav je spôsobený najmä vplyvom doznievajúcej hospodárskej krízy. 

Doposiaľ nebol zaznamenaný ţiadny fyzický pokrok pri merateľnom ukazovatele „miera úspešnosti 

získaných certifikátov,“ nebol ani ţiadny certifikát získaný.  
 
 

3.3.1.2.  Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 

 

Čerpanie prostriedkov na prioritnej osi 3 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 30. 
 

    Tabuľka č. 30: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi č. 3 k 31. 12. 2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010  

(EÚ zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

(EÚ zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 3 17 801 578 2 869 501,20 16,12 4 353 218,79 24,45 

Opatrenie 3.1 6 844 758 2 112 829,61 30,87 3 081 162,68 45,01 

Opatrenie 3.2 6 826 854 409 728,67 6,00 436 812,79 6,40 

Opatrenie 3.3 3 417 903 260 777,93 7,63 260 777,93 7,63 

Opatrenie. 3.4 712 063 86 164,99 12,10 574 465,39 80,68 

    Zdroj: RO 

 

V prioritnej osi č. 3 sa zvýšilo čerpanie oproti čerpaniu v roku 2009 o takmer ako 2,87 mil. eur za EÚ zdroje 

( 16,12 % z celkového záväzku). V roku 2010 sa v rámci prioritnej osi č.3 reálne čerpali prostriedky 

(finančné prostriedky schválené v predloţených súhrnných ţiadostiach o platbu) z dvanástich národných 

projektov, jednej výzvy SIA (opatrenie č. 3.1), jednej výzvy FSR (opatrenie č. 3.2)  a  finančné prostriedky 

z projektov na technickú pomoc (opatrenie č. 3.4). 

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

výdavky je 10 % (2,2 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2010 boli v projektoch kontrahované prostriedky 

na kríţové financovanie v celkovej výške 45,99 tis. eur čo tvorí 2,11 % z limitu na prioritnú os č. 3. 

Z pohľadu budúceho čerpania je moţné predpokladať zvýšenie čerpania z dôvodu zúčtovania zálohových 

platieb. 

 
 

3.3.1.3.  Špecifiká pre programy ESF 

 

Rozdelenie účastníkov projektu  prioritná os 3 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci 

projektu 

Odchádzajúci účastníci 

projektu 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho roku 

Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 3 429 2 439 1 794 1 198 1 504 766 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 2 880 2 125 1 495 1 055 1 491 1 032 

z toho samostatne zárobkovo činné 

osoby 
627 141 388 158 882 287 

Nezamestnaní 514 303 282 136 6 4 

z toho dlhodobo nezamestnaní 319  160 8 7 2 0 
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Neaktívne osoby 30 11 21 7 7 3 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 
21 9 14 6 5 2 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 101 71 67 44 11 8 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 224 148 159 100 31 24 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 1 1 1 1 5 5 

Menšiny 9 2 5 2 1 0 

Zdravotne postihnutí 31 23 22 12 1 0 

Iné znevýhodnené osoby 13 12 11 11 4 3 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
323 167 250 109 13 3 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 414 279 236 160 233 107 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie 

(ISCED 4) 
59 40 48 27 15 9 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 694 577 384 332 236 185 

Ručne zbierané údaje 

 

Tabuľka bliţšie popísaná v kapitole 3.1.8. „Špecifiká pre projekty ESF“. 

 

Údaje uvedené v tabuľke „Rozdelenie účastníkov projektu prioritná os 3“ a údaje uvedené v tabuľke č. 29 

„Prioritná os 3: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010“  nie je moţné vzájomne porovnávať. 

Dôvodom je rozdiel medzi vykazovaním účastníkov projektu a vykazovaním osôb zúčastnených/zapojených 

do projektu. (Pokiaľ sa osoba zúčastní napr. troch aktivít projektu, môţe byť vykázaná ako traja účastníci, 

ale len ako jedna osoba). 
 

3.3.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 
 

Uvedené v bode 2.3. 
 

3.3.3. Zhrnutie vývoja implementácie osi 3 za rok 2010 
 

 Vyhlásených 9 vyzvaní na národné projekty  

 Z vyhlásených vyzvaní v roku 2010 bolo zazmluvnených 5 národných projektov v celkovej sume 

1 588 071,01 EUR 

 Nebola vyhlásená ţiadna výzva na dopytovo – orientované projekty 

 V roku 2010 bola uzavretá výzva OP ZaSI – FSR – 2009/3.2/08, pri ktorej k 31.12.2010 nebolo 

ukončené konanie o ţiadostiach o poskytnutí NFP z dôvodu ich prehodnocovania 

 Z vyzvaní vyhlásených v roku 2010 bola ukončená realizácia jedného národného projektu 

 Čerpanie 16,12 % zo záväzku na roky 2007 - 2013 
 
 

3.4. Prioritná os 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

 

Prioritná os č.4 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

 

 Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 

organizáciami je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh poskytovaných 

verejnou správou a neziskovými organizáciami. Plnením tohto cieľa sa plánuje postupné zlepšovanie 



82 
 

poskytovaných verejných sluţieb. Aktivity v rámci tohto opatrenia 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 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 prioritnej osi je zabezpečená prostredníctvom  riadiaceho orgánu cez národné projekty a 

prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Sociálna implementačná agentúra 

cez dopytovo – orientované projekty. 

 

3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 
3.4.1.1.  Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 4 od začiatku implementácie k 31.12.2010 je uvedený v tabuľke 

č. 31. 

 
Tabuľka č. 31: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi č. 4 k 31. 12. 2010 

Opatrenie Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

4.1 611 308 181 177 168 9 

4.2 2 2 0 0 0 0 

Celkom 613 310 181 177 168 9 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie Výška 

ţiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

neschváleného 

ţiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Výška 

vrátených 

prostriedkov 

Výška 

ukončených 

projektov 

4.1 160 617 094,36 57 452 584,89 79 625 585,46 77 269 202,27 1 030 821,07 222 035,34 

4.2 3 150 016,00 3 150 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 163 767 110,36 60 602 600,89 79 625 585,46 77 269 202,27 1 030 821,07 222 035,34 

Zdroj: ITMS 

Zhodnotenie za rok 2010 

V roku 2010 bolo vyhlásených 10 výziev (výzvy + vyzvanie) v celkovej alokovanej sume 26 276 507,20 

EUR. Z toho 1 výzva na dopytovo – orientované projekty v alokovanej sume 4 000 000 EUR a 9 vyzvaní na 

národné projekty v alokovanej sume 22 276 507,20 EUR. 

 

Prehľad alokácie spolu s počtom výziev a vyzvaní vyhlásených v roku 2010 je uvedený v tabuľke č. 32. 

 
Tabuľka č. 32: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi č. 4 od 1.1.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 

ţiadostí o NFP 

Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v € 

Spolu Z toho 
ŠF/KF ŠR 

4.1 DOP- 
priebeţná 

31.3.2010 30.6.2010 4 000 000,00 
3 400 000,00 600 000,00 

4.1 Písomné 

vyzvanie 
3.2.2010 30.4.2010 3 309 641,80 

2 813 195,53 496 446,27 

4.1 Písomné 

vyzvanie 
2.6.2010 31.7.2010 3 466 005,00 

2 946 104,25 519 900,75 

4.1 Písomné 

vyzvanie 
17.6.2010 16.8.2010 250 000,00 

212 500,00 37 500,00 

4.1 Písomné 

vyzvanie 
22.2.2010 23.4.2010 1 763 102,00 

1 498 636,70 264 465,30 
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4.1 Písomné 

vyzvanie 
31.3.2010 1.6.2010 656 630,00 

558 135,50 98 494,50 

4.1 Písomné 

vyzvanie 
31.3.2010 1.6.2010 8 167 098,00 

6 942 033,30 1 225 064,70 

4.1 Písomné 

vyzvanie 
28.4.2010 30.6.2010 590 030,40 

501 525,84 88 504,56 

4.1 Písomné 

vyzvanie 
1.6.2010 30.7.2010 1 328 000,00 

1 128 800,00 199 200,00 

4.1 Písomné 

vyzvanie 
17.6.2010 27.8.2010 2 746 000,00 

2 334 100,00 411 900,00 
Spolu 10   26 276 507,20 22 335 031,12 3 941 476,08 

Zdroj: RO 
 
 
Prehľad výzvy/vyzvaní vyhlásených v roku 2010 v rozdelení na národné projekty (ďalej „NP“) a dopytovo – 
orientované projekty (ďalej „DOP“) je uvedený v tabuľke č. 33. 
 

Tabuľka č.33: Štruktúra výziev/vyzvaní vyhlásených v roku 2010 – prioritná os 4 

Typ 

projektov 

Počet 

výziev/vyzvaní 

Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov v 

realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

DOP  1 139 22 22 20 2 

NP  9 9 9 6 5 1 

Spolu 10 148 31 28 25 3 

Finančné vyčíslenie v EUR 

  

Typ 

projektov 

Alokovaná 

suma na 

výzvy/vyzvania 

Výška ţiadaného 

príspevku 

Výška 

schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

  DOP  4 000 000,00 21 931 554,54 3 815 816,04 3 814 554,43 

  NP  22 276 507,20 20 893 950,16 20 893 950,16 18 971 269,09 

  Spolu 26 276 507,20 42 825 504,70 24 709 766,20 22 785 823,52 

  Zdroj: ITMS 
 
 
V roku 2010 bola vyhlásená nasledujúca výzva: 
 

DOP – SIA – 2010/4.1.3/01 

Trvanie výzvy: 31.3.2010 - 30.06.2010  

Účelom výzvy bola podpora profesionalizácie, kvality a udrţateľnosti neziskových organizácií a ich 

ľudských zdrojov, za účelom postupného zvýšenia kvality sluţieb neziskových organizácii a posilnenie 

kapacít pri účasti na tvorbe implementácie verejných politík, podpora sieťovania neziskových organizácii, 

podpora zvýšenia efektivity poskytovaných sluţieb zlepšením vzájomnej komunikácie, spolupráce 

a budovania partnerstiev na regionálnej a miestnej úrovni. 

Z rámci tejto výzvy bolo zazmluvnených 22 projektov v celkovej sume 3 814 554,43 EUR a 2 projekty boli 

k 31.12.2010 ukončené. 

 

Bliţšie informácie k výzve sú dostupné na stránke www.sia.gov.sk. 

 

V rámci dobrej praxe môţeme vyhodnotiť ako úspešný dopytovo – orientovaný projekt z opatrenia 4.1. 

s názvom „Vzdelávanie zamestnancov neziskovej organizácie Pomoc pre nádej – vyššia kvalita služieb 

občanom“. Bliţšie informácie o projekte sú uvedené v prílohe č. 10 „Dobrá prax“ (ako príklad dobrej praxe 

neuvádzame projekty z výziev vyhlásených v roku 2010, nakoľko nebola úspešne ukončená realizácia 

ţiadneho projektu). 

 

V rámci vyhlásených 9 vyzvaní bolo 6 národných projektov zazmluvnených a 1 projekt bol k 31.12.2010 

ukončený. 

Ide o národný projekt prijímateľa Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej 

„CV MPSVR SR“) s názvom „Efektívne riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v rezorte práce, sociálnych vecí 

http://www.sia.gov.sk/
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a rodiny“, ktorý bol zazmluvnený, ale implementácia nezačala z dôvodu prehodnotenia potreby jeho 

realizácie. 

 

Národné projekty, ktoré boli zazmluvnené sú nasledovné: 

 CV MPSVR SR – „Centrum sociálneho dialógu - BSK“ – projekt implementovaný cez opatrenie 4.1 

 Úrad pre verejné obstarávanie – „Budovanie proklientsky orientovaného UVO“ – projekt 

implementovaný cez opatrenie 4.1. 

 Sociálna poisťovňa – „Vzdelávanie vybraných skupín zamestnancov SP a vytvorenie kompetenčného 

modelu v BA regióne“. Od uvedeného projektu bolo na základe prehodnotenia výšky rozpočtu 

projektu začiatkom roku 2011 odstúpené. Z dôvodu urgentnej potreby budovania kapacít Sociálnej 

poisťovne, bolo do Harmonogramu vyzvaní na rok 2011 zaradené aj vyzvanie pre Sociálnu 

poisťovňu. 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – „Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na 

podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu“ – projekt implementovaný 

v rámci opatrenia 4.1. 

 Banskobystrický samosprávny kraj – „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu 

verejných politík prostredníctvom programov a projektov financových EÚ“ – projekt 

implementovaný v rámci opatrenia 4.1. 

 

Bliţšie informácie ( cieľ projektu, stav implementácie projektu, finančná realizácie/čerpanie projektu, 

plnenie merateľných ukazovateľov projektu) ohľadom týchto národných projektov, sú dostupné v prílohe č. 

11. „Stav implementácie národných projektov k 31.12.2010“.  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 k 31.12.2010 je uvedený v tabuľke č. 34. 

Tabuľka č. 34: Prioritná os 4: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených* 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 N/A N/A N/A N/A N/A 9 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 412 N/A N/A 412 

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

                        

Počet podporených 

organizácií – (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 48 58 182 N/A N/A N/A N/A N/A 182 

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 podporených 

organizácií – verejná 

správa (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 9 24 N/A N/A N/A N/A N/A 24 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 250 N/A N/A 250 

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

                        

Počet podporených 

organizácií  - MVO 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 48 49 158 N/A N/A N/A N/A N/A 158 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 N/A N/A 50 

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

                        

Počet vyškolených 

ţiadateľov  (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

2443

6 
139 N/A N/A N/A N/A N/A 139 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 436 N/A N/A 24 436 
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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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

1800

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 000 N/A N/A 18 000 

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

                        

Počet vyškolených 

ţiadateľov – MVO 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 6436 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 436 N/A N/A 6 436 

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

                        

Počet získaných 

certifikátov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A 12 

Východisko 
0 
4* 

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

                        

Zlepšenie hodnotenia 

HESO[1] (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
-8,7 -10,3 

N/A

** 

79,3 

*** 
N/A N/A N/A N/A N/A 79,3*** 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 N/A N/A 60 

Východisko 
45,1 

5* 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45,1 

                        

Miera úspešnosti 

získaných certifikátov 

(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A 85 

Východisko 
0 
4* 

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

Zdroj: monitorovacie správy 

* V zmysle vymedzenia indikátora v OP ZaSI, t.j. počet projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne ukončené 

**Spoločnosť INEKO nerealizovala hodnotenie roku 2009, hodnotenie 2007 a 2008 malo klesajúcu tendenciu     

***Uvedená hodnota je nameraná za 3. štvrťrok 2010 

4* Hodnota ukotvená v roku 2006 

5* Hodnota ukotvená v roku 2005 

[1] Platí aj pre BSK, keďţe rating sa robí pre celé SR 

 

Doposiaľ bolo podporených a úspešne ukončených 9 projektov v rámci prioritnej osi 4. Nie je moţné 

predpokladať dosiahnutie cieľovej hodnoty počtu podporených projektov ani na konci OP, nakoľko RO 

zvaţuje moţnosť napĺňať ciele OP najmä prostredníctvom národných projektov. 

Počet podporených organizácií - celkovo sa podporilo 182 organizácií, pričom 24 z nich sú organizácie 

verejnej správy.  

Počet vyškolených žiadateľov, v skutočnosti sa však jedná o počet osôb cieľovej skupiny vyškolených 

realizáciou aktivít projektov.  

Aj napriek tomu, ţe nameraná hodnota je kumulatívna, je táto niţšia oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

Príčinou uvedeného stavu je najmä nekoherentný  prístup k sčítavaniu indikátorov z projektovej na 

programovú úroveň. V minulosti boli údaje sčítavané mechanicky z papierových foriem monitorovacích 

správ, bez metodickej podpory a pochádzali z rôznych zdrojov. RO preto pristúpil k uplatneniu systémového 

riešenia a vydal metodické usmernenie na sčítavanie indikátorov, pričom spracovávané hodnoty vychádzajú 

z elektronicky podávaných monitorovacích správ od prijímateľov cez verejný portál ITMS. Týmto krokom 

sa docieli transparentnosť, jednoduchá kontrolovateľnosť a jednoznačnosť indikátorov. V neposlednom rade 

sa do značnej miery odbúra aj vplyv ľudského faktora.  
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ITMS vykazuje, ţe doposiaľ bolo vyškolených 139 osôb cieľovej skupiny podporených projektov. Do 

budúcna je moţné predpokladať presiahnutie cieľovej hodnoty programového indikátora o takmer 2 tisíc 

vyškolených osôb cieľovej skupiny.  

Výrazné zlepšenie ukazovateľa HESO je spôsobené najmä vysokým hodnotením programového vyhlásenia 

vlády SR, elektronických aukcií, transparentnosti verejného obstarávania.  

Doposiaľ nebol zaznamenaný ţiadny fyzický pokrok pri merateľnom ukazovatele „miera úspešnosti 

získaných certifikátov,“ nebol ani ţiadny certifikát získaný.  
 

3.4.1.2. Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 

 

Čerpanie prostriedkov na prioritnej osi 4 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 35. 
 

Tabuľka č. 35: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi č. 4 k 31.12.2010 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 

2010  

(EÚ zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov 

kumulatívne (EÚ zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 4 81 734 600 6 777 240,82 8,29 8 363 440,08 10,23 

Opatrenie 4.1 73 561 140 6 777 240,82 9,21 8 363 440,08 11,37 

Opatrenie 4.2 8 173 460 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zdroj: RO 

 

V prioritnej osi č. 4 sa zvýšilo čerpanie oproti čerpaniu v roku 2009 o takmer 6,8 mil. eur za EÚ zdroje ( 

8,29 % z celkového záväzku). V roku 2010 sa v rámci prioritnej osi č.4 reálne čerpali prostriedky (finančné 

prostriedky schválené v predloţených súhrnných ţiadostiach o platbu) z štyroch národných projektov a 

dvoch  výziev SIA (opatrenie č. 4.1). V opatrení č. 4.2 bolo k 31.12.201 nulové čerpanie, lebo v ňom nebol 

k uvedenému dátumu realizovaný ţiaden projekt. 

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

výdavky je 10 % (9,6 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2010 boli v projektoch kontrahované prostriedky 

na kríţové financovanie v celkovej výške 586 tis. eur čo tvorí  6,10 % z limitu na prioritnú os č. 4.  

Vzhľadom na spomalenie implementácia národných projektov, z ktorých väčšina mala problém s procesom 

verejného obstarávania a nastavením multicieľovosti je moţné do budúcna predpokladať zvýšenie čerpania 

z dôvodu zúčtovania zálohových platieb. 
 

3.4.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

 

Rozdelenie účastníkov projektu  prioritná os 4 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2010 

Prichádzajúci účastníci 

projektu 

Odchádzajúci účastníci 

projektu 

Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho roku 

Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny Spolu z toho ţeny 

Celkový počet účastníkov 13 416 9 461 8 763 6 222 10 457 7 943 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 13 416 9 461 8 763 6 222 10 457 7 943 

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 0 0 0 0 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 
0 0 0 0 0 0 
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Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 1 000 581 662 368 615 335 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 2 423 1 466 1 890 1 110 1 775 1 074 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 0 0 0 0 0 0 

Menšiny 179 103 66 24 7 4 

Zdravotne postihnutí 195 140 88 34 81 69 

Iné znevýhodnené osoby 117 70 71 42 34 13 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 
2 316 1 425 2 075 1 310 2 099 1 384 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 3 546 2 554  1 884 1 532  2 521 1 885 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie 

(ISCED 4) 
455 349 190 144 223 221 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 7 099 5 133 4 614 3 236 5 614 4 453 

Ručne zbierané údaje 

 

Tabuľka bliţšie popísaná v kapitole 3.1.8. „Špecifiká pre projekty ESF“. 

 

Údaje uvedené v tabuľke „Rozdelenie účastníkov projektu prioritná os 4“ a údaje uvedené v tabuľke č. 34 

„Prioritná os 4: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010“  nie je moţné vzájomne porovnávať. 

Dôvodom je rozdiel medzi vykazovaním účastníkov projektu a vykazovaním osôb zúčastnených/zapojených 

do projektu. (Pokiaľ sa osoba zúčastní napr. troch aktivít projektu, môţe byť vykázaná ako traja účastníci, 

ale len ako jedna osoba). 
 

3.4.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 
Uvedené v bode 2.3. 
 

3.4.3. Zhrnutie vývoja implementácie osi 4 za rok 2010 
 

 Vyhlásených 9 vyzvaní na národné projekty  

 V rámci vyzvaní vyhlásených v roku 2010 bolo 6 národných projektov v celkovej sume 15 661 627, 

36 EUR zazmluvnených.  

 Vyhlásená 1 výzva na dopytovo – orientované projekty  

 V rámci výzvy vyhlásenej v roku 2010 bolo zazmluvnených 22 dopytovo – orientovaných projektov 

v celkovej sume 3 814 554,43 EUR 

 V rámci výziev a vyzvaní vyhlásených v roku 2010 bola ukončená realizácia troch projektov  

 Čerpanie 8,29 % zo záväzku na roky 2007 - 2013 

 

4. Horizontálne priority 

4.1. Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) je rozvoj inklúzívnej 

informačnej spoločnosti. 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2010 zazmluvnených 1397 projektov v celkovej výške 650 124 468,97 EUR, 

z ktorých 128 projektov deklarovalo príspevok k HP IS. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ pre 
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projekty s príspevkom k HP IS predstavuje sumu 37 489 946,21 EUR čo predstavuje 5,77 % zazmluvnených 

prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP IS.  

K 31.12.2010 bolo na RO zazmluvnených 9 národných projektov, ktoré deklarovali príspevok k HP IS. 

Objem finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ u národných projektov s príspevkom k HP IS dosiahol sumu 

21 963 128,49 EUR, čo predstavuje 58,58 % zo zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k 

HP IS. Zazmluvnené národné projekty pokrývali súčasne cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

Sociálna implementačná agentúra mala k 31.12.2010  zazmluvnených 85 projektov s relevanciou k HP IS 

v celkovej sume za EÚ zdroje vo výške 12 342 682,63  EUR.  

Fond sociálneho rozvoja mal k 31.12.2010 zazmluvnených 34 projektov v celkovej výške 3 184 135,09 

EUR za EÚ zdroje, ktoré deklarovali príspevok k HP IS.  

Zároveň uvádzame, ţe v rámci projektov s relevanciou k HP IS v rámci OP ZaSI ide o projekty s nepriamym 

dopadom na HP IS, keďţe ich aktivity nie sú priamo orientované len na informačnú spoločnosť 

a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaloţené na napĺňanie cieľov HP IS. 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni OP k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 36.  
Tabuľka č. 36: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni OP k 31. 12. 2010  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

k horizontálnej 

priorite IS (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 15 128 N/A N/A N/A N/A N/A 128 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 20,16 37,48 N/A N/A N/A N/A N/A 37,48 

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, SORO 

Ku koncu roku 2010 bolo v rámci OP ZaSI zazmluvnených 128 projektov prispievajúcich k napĺňaniu 

horizontálnej priority Informačná spoločnosť v rámci OP, kde sa sledujú dva horizontálne indikátory: 

 počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť; 

 objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť. 
 

Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS podľa NUTS III k 31.12.2010 je uvedený v tabuľke č. 

37. 
Tabuľka č. 37: Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS podľa NUTS III k 31. 12. 2010  

Územie  

NUTS III 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

celkovo  

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v €  

(EÚ zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom  

k HP IS  

Výška  

zazmluvnených 

prostriedkov  

v € 

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 70 14 893 088,17 3 232 473,95 1,56 

Trnavský 71 11 234 354,47 13 1 685 827,22 15,01 

Trenčiansky 91 16 166 703,26 13 1 609 769,14 9,96 

Nitriansky 123 17 675 216,52 10 918 449,98 5,20 

Ţilinský 100 13 772 183,27 11 995 846,14 7,23 

Banskobystrický 224 36 510 104,01 18 2 572 441,45 7,05 

Prešovský 367 44 277 044,59 30 4 357 651,00 9,84 

Košický 179 27 291 144,29 13 1 887 223,50 6,92 

Projekty 

nezaradené  

do NUTS III  

172 468 304 630,39 17 23 230 263,83 4,96 
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Spolu 1397 650 124 468,97 128 37 489 946,21 5,77 

Zdroj: RO, SORO   

v tabuľke nie sú započítané prostriedky na Technickú pomoc, ktoré sa implementujú v opatreniach č. 3.4 a 5.1  
 

Najviac projektov bolo podporených v Prešovskom kraji (30) s celkovou alokáciou 4 357 651,00 EUR. 

Vzhľadom k obmedzenej alokácii pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť môţeme 

konštatovať uspokojivý výsledok, kde bolo v rámci Bratislavského kraja podporených 3 projektov 

v celkovej výške zazmluvnených prostriedkov v objeme 232 473,95 EUR, čo predstavuje 1,56 % 

zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni prioritných osí 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 38. 

Tabuľka č. 38: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi  č. 1 k 31.12.2010  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet účastníkov 

vzdelávacích aktivít 

zameraných na 

získanie IKT 

zručností (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 75 N/A N/A N/A N/A N/A 75 

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 

zamestnancov 

vyuţívajúcich IKT 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

            

Počet vyškolených 

účastníkov v IKT 

zručnostiach 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

Zdroj: ITMS 

 

V sledovanom období neboli v rámci plnenia fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 1 namerané 

výrazné hodnoty. Dôvodom je skutočnosť, ţe implementované projekty s relevanciou k HP IS sú v takom 

štádiu realizácie, kde nedochádza k napĺňaniu predmetných ukazovateľov a ich napĺňaniu dôjde v štádiu 

ukončovania projektov. 

Na výslednej hodnote merateľného ukazovateľa „Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na 

získanie IKT zručností“  sa podieľali predovšetkým dopytovo - orientované projekty podporené na základe 

výziev Sociálnej implementačnej agentúry (Najväčší podiel 42,66%  na výslednej hodnote má realizovaný 

projekt „Projekt vzdelávania zamestnancov spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.“.).  
 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 39. 

Tabuľka č. 39: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi  č. 2 k 31.12.2010  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet účastníkov 

vzdelávacích aktivít 

zameraných na 

získanie IKT 

zručností (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 197 N/A N/A N/A N/A N/A 197 

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 

zamestnancov 

vyuţívajúcich IKT 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

            

Počet vyškolených 

účastníkov v IKT 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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zručnostiach Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: ITMS 

 

V sledovanom období neboli v rámci plnenia fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 2 namerané 

výrazné hodnoty. Dôvodom je skutočnosť, ţe implementované projekty s relevanciou k HP IS sú v takom 

štádiu realizácie, kde nedochádza k napĺňaniu predmetných ukazovateľov a ich napĺňaniu dôjde v štádiu 

ukončovania projektov. 

 

Na výslednej hodnote merateľného ukazovateľa „Počet účastníkov vzdelávacích aktivít zameraných na 

získanie IKT zručností“  (218) sa podieľali predovšetkým dopytovo - orientované projekty podporené na 

základe výziev Fondu sociálneho rozvoja. Najväčší podiel (78%) na celkovej hodnote tohto merateľného 

ukazovateľa mal projekt „Sociálna práca v komunitách v meste Roţňava“ realizovaný mestom Roţňava. 

(Uvedený projekt zároveň výrazným spôsob prekročil skutočne nameranou hodnotou 170 svoju plánovanú 

hodnotu 30). 
 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi 3 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 40. 

Tabuľka č. 40: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi  č. 3 k 31.12.2010  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet účastníkov 

vzdelávacích aktivít 

zameraných na 

získanie IKT 

zručností (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Východisko 

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

            

Počet 

zamestnancov 

vyuţívajúcich IKT 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

            

Počet vyškolených 

účastníkov v IKT 

zručnostiach 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

Zdroj: ITMS 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi 4 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 41. 

Tabuľka č. 41: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi  č. 4 k 31.12.2010  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet účastníkov 

vzdelávacích aktivít 

zameraných na 

získanie IKT 

zručností (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Východisko 

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

            

Počet 

zamestnancov 

vyuţívajúcich IKT 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

            

Počet vyškolených 

účastníkov v IKT 

zručnostiach 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

Zdroj: ITMS 

 

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú nízke, alebo nulové z dôvodu, ţe väčšina národných projektov 

a dopytovo orientovaných projektov je v  štádiu realizácie projektu a k napĺňaniu hodnôt merateľných 

ukazovateľov dochádza postupne, v súlade s časovým harmonogramom realizovaných projektov.  
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4.2. Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

 

Hlavným cieľom horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (ďalej „HP MRK“) je zvýšenie 

zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich 

ţivotných podmienok. 

 

Implementáciu dopytovo - orientovaných projektov, ktoré sa vyznačujú relevanciou k HP MRK   v rámci  

OP ZaSI zabezpečujú dva sprostredkovateľské orgány:  Sociálna implementačná agentúra a Fond sociálneho 

rozvoja.   

K 31.12.2010 bolo spolu implementovaných 570 projektov s relevanciou k HP MRK v rámci OP ZaSI. 

Tento počet medziročne vzrástol o viac ako  100% a celkovo tak prevýšil cieľovú hodnotu  o viac ako 

dvojnásobok, avšak len 474 projektov vykazuje nenulové namerané hodnoty merateľných ukazovateľov.  

V rámci realizácie aktivít projektov bolo vytvorených 244 pracovných miest cielene pre MRK, čo je len 

o 6 pracovných miest menej, ako bol stanovený cieľ pre tento indikátor horizontálnej priority. 

V systéme ITMS RO doposiaľ neeviduje zazmluvnenie dopadového projektového ukazovateľa 

prispievajúceho k HP MRK – počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK.  Cieľová hodnota 

jednotlivých projektových indikátorov napovedá, ţe sa vyškolí pribliţne 132 obyvateľov MRK, z toho 

eviduje RO len jeden realizovaný projekt v rámci opatrenia 1.2 prostredníctvom  Sociálnej implementačnej 

agentúry. Zvyšných 122 osôb by malo byť vyškolených v rámci realizácie projektov prostredníctvom Fondu 

sociálneho rozvoja. Je však nutné podotknúť, ţe vzhľadom na charakter merateľného ukazovateľa je moţné 

očakávať prvé namerané hodnoty po ukončení realizácie projektov. 

Hodnota projektov s príspevkom k HP MRK výrazne medziročne vzrástla a prevýšila tak cieľovú 

hodnotu projektov kótovanú na rok 2015 o viac ako trojnásobok. V budúcnosti je ešte moţné očakávať 

výraznejšie navýšenie finančných prostriedkov alokovaných na realizáciu projektov s príspevkom k HP 

MRK, nakoľko podľa harmonogramu vyzvaní RO plánuje podporiť viacero národných projektov v tejto 

oblasti. 

Vzhľadom na zazmluvnené projekty s relevanciou k HP MRK je moţné konštatovať, ţe ich realizáciou OP 

ZaSI naplní ciele stanovené pre HP MRK. 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni OP k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 42.  

 

Tabuľka č. 42: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni OP k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet vytvorených 

pracovných miest 

cielene pre MRK 

(dopad),  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 244 N/A N/A N/A N/A N/A 244 

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

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 370 370 

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

                        

Hodnota projektov 

cielene zameraných 

na MRK (EUR) 

(výstup)  

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

12,6 

mil.* 

51,4 

mil.** 
N/A N/A N/A N/A N/A 51,4 mil.** 

Cieľ 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 
26,5 

mil. 
26,5 mil. 

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

                        

Počet projektov 

cielene zameraných 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 256 570 N/A N/A N/A N/A N/A 570 
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na MRK (počet), 

(výstup) 
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 

Zdroj: RO, SORO 

* Zdroj ESF + ŠR 

** Zdroj ESF 

 

Plnenie ukazovateľov OP ZaSI  na úrovni prioritnej osi 2 

Pri projektoch zameraných na riešenie problematiky sociálnej inklúzie MRK boli doposiaľ implementované 

projekty, ktoré spolu realizovali 40 programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na 

sociálnej inklúzii osôb z MRK, čo prevyšuje cieľovú hodnotu o 35 vzdelávacích programov. 

Medziročne vzrástol počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru 

o viac ako 100 osídlení MRK. Cieľová hodnota tohto merateľného ukazovateľa bola tak o viac ako 25% 

presiahnutá v roku 2010. 

V rámci projektov zameraných na podporu vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podporu  

integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK bolo v roku 2010 

vytvorených 168 pracovných miest, čo prevýšilo pôvodné očakávanie vychádzajúce z cieľovej hodnoty 

merateľného ukazovateľa o viac ako 40 novovytvorených pracovných miest. 

V rámci projektov zameraných na riešenie problematiky sociálnej inklúzie MRK bolo doposiaľ 

zaznamenaných 157 obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu. Avšak je moţné 

predpokladať na základe zazmluvnených hodnôt jednotlivých projektov v rámci prioritnej osi 2, ţe  by  

v budúcnosti  malo vyuţívať výsledky projektov 565 obcí s osídlením MRK.  

Doposiaľ nebol zaznamenaný fyzický pokrok pri dopadovom projektovom indikátore počet úspešných 

absolventov – obyvatelia MRK. Nakoľko ide o dopadový indikátor, je moţné očakávať jeho nenulové 

namerané hodnoty aţ po ukončení realizácie projektov. Na základe cieľových hodnôt tohto indikátora na 

projektovej úrovni je moţné anticipovať jedného úspešného absolventa MRK. Zo súčasnej situácie 

zazmluvnenia projektov nie je moţné očakávať, ţe bude naplnená cieľová hodnota merateľného 

ukazovateľa. 

V priebehu roku 2010 bolo v rámci prioritnej osi 2  nakontrahovaných 51,4 mil EUR, čo predstavuje viac 

ako 50% navýšenie pôvodnej finančnej alokácie na projekty OP ZaSI s priamou podporou HP MRK. 

Celkovo bolo podporených 481 projektov s priamou podporou HP MRK do konca roku 2010, znamená to, 

ţe sa tak výrazne prekročila pôvodná cieľová hodnota predpokladaného 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; 

 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. 

 

Rozsah podpory terénnej sociálnej práce priamo závisí od počtu osôb cieľovej skupiny v mieste realizácie 

projektu, pričom cieľovou skupinou sú najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít.  

Z uvedenej analýzy môţeme konštatovať, ţe v rámci OP ZaSI  dosiahnuté parciálne ciele HP MRK 

prispievajú k napĺňaniu špecifického cieľa HP MRK  „zamestnanosť“, a tým aj  k napĺňaniu  hlavného cieľa 
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HP MRK, t.j. k „zvýšeniu zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšeniu ich životných 

podmienok“.  

Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK na úrovni  prioritnej osi 2 k 31.12. 2010 je uvedené v tabuľke 

č. 43. 

Tabuľka č. 43: Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet programov 

ďalšieho vzdelávania 

pre osoby podieľajúce 

sa na sociálnej inklúzii 

osôb z MRK 

/výsledok/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 40 N/A N/A N/A N/A N/A 40 

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 /výsledok/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 356 475 N/A N/A N/A N/A N/A 475 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 350 350 

Východisko 187 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 187 

                   

Počet vytvorených 

pracovných miest 

cielene pre MRK 

/výsledok/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 168 N/A N/A N/A N/A N/A 168 

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 

/dopad/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 157 N/A N/A N/A N/A N/A 157 

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 

/dopad/   

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 195 195 

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

                        

Hodnota projektov 

cielene zameraných na 

MRK  

/výstup/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

10,5 

mil.* 

51,4 

mil.** 
N/A N/A N/A N/A N/A 51,4 mil.** 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
23,9 

mil. 
23,9 mil. 

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

                        

Počet projektov cielene 

zameraných na MRK 

 /výstup/ 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 227 481 N/A N/A N/A N/A N/A 481 

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:  RO, SORO   

* Zdroj ESF + ŠR 

** Zdroj ESF 
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Plnenie ukazovateľov  OP ZaSI na úrovni  prioritných  osí 1 a 3  

 

V rámci prioritných osí 1 a 3 nebol zazmluvnený merateľný ukazovateľ počet obcí s osídlením MRK, 

ktoré využívajú výsledky projektu, je však moţné predpokladať, ţe v budúcnosti dôjde aspoň k 

čiastočnému naplneniu cieľovej hodnoty indikátora, nakoľko sa predpokladá v harmonograme vyzvaní  

implementovať viaceré národné projekty  zamerané na rozvoj MRK. 

V roku 2010 bolo podporených 76 novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK, čo je viac ako 

50%-né naplnenie cieľovej hodnoty daného indikátora. Na základe zazmluvnených cieľových hodnôt na 

projektovej úrovni je moţné očakávať vytvorenie ďalších 40-tich novovytvorených pracovných miest 

cielene pre MRK. 

Doposiaľ nebol zaznamenaný fyzický pokrok pri dopadovom projektovom indikátore počet úspešných 

absolventov – obyvatelia MRK, nakoľko sa jedná o dopadový indikátor, je moţné očakávať jeho nenulové 

namerané hodnoty aţ po ukončení  realizácie projektov. Na základe cieľových hodnôt tohto indikátora na 

projektovej úrovni je moţné anticipovať 122 úspešných absolventov MRK. Zo súčasnej situácie 

zazmluvnenia projektov nie je zrejmé, či bude naplnená cieľová hodnota merateľného ukazovateľa HP 

MRK, alebo nie.  

V priebehu roku 2010 bolo pre účely HP MRK nakontrahovaných viac ako 30 mil. 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 a 3. 

Celkovo bolo zazmluvnených  89 projektov s nepriamou podporou HP MRK do konca roku 2010, znamená 

to, ţe len 11 projektov je potrebných k úplnému dosiahnutiu očakávanej cieľovej hodnoty indikátora počtu 

projektov cielene zameraných n a MRK. 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 1 a 3 k 31.12.2010 je uvedený v 

tabuľke č. 44: 

Tabuľka č. 44: Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 1 a 3 k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet obcí s 

osídlením MRK,  

ktoré vyuţívajú 

výsledky 

projektu /dopad/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 350 350 

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

                        

Počet 

vytvorených 

pracovných miest 

cielene pre MRK  

/výsledok/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 76 N/A N/A N/A N/A N/A 76 

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 

/dopad/   

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 195 195 

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

                        

Hodnota 

projektov cielene 

zameraných na 

MRK 

 /výstup/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

2,2 

mil.* 

32,3 

mil.** 
N/A N/A N/A N/A N/A 

32,3 

mil.** 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,6 mil. 2,6 mil. 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet projektov 

cielene 

zameraných na 

MRK 

 /výstup/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 29 89 N/A N/A N/A N/A N/A 89 

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:  RO, SORO 

* Zdroj ESF + ŠR   

** Zdroj ESF 

 

Sociálna implementačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI 

eviduje  k 31.12.2010podľa ITMS 24 zazmluvnených projektov, ktoré majú príspevok k HP MRK: 

 23 projektov má zvolený ukazovateľ výsledku „Počet vytvorených pracovných miest cielene pre 

MRK“; 

 1 projekt má zvolený ukazovateľ výsledku „Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

užívajúcich výstupy projektu“. 

 

Lokálne stratégie komplexného prístupu 

MPSVR SR uzavrelo s Úradom vlády SR, Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v roku 

2008 Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK. FSR intenzívne 

spolupracoval s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity najmä pri príprave a propagácii dvoch 

výziev na predkladanie ţiadostí o NFP pre ţiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného 

prístupu od augusta 2010 aţ do jej zverejnenia dňa 11.11.2010.  

 

Stav zazmluvnenia projektov s priamou a nepriamou podporou MRK v rámci OP ZaSI na úrovni NUTS III 

dokumentuje tabuľka č. 45 a tabuľka č. 46: 

 
Tabuľka č. 45: Projekty s priamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2010 

Územie NUTS III Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

(EÚ zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom 

k HP MRK 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

s príspevkom k HP 

MRK (EÚ zdroje) 

% zazmluvnenia 

k HP MRK 

z celkového objemu 

zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 70 14 893 088,17 0 0 0,00 

Trnavský 71 11 234 354,47 12 1 036 440,86 9,23 

Trenčiansky 91 16 166 703,26 15 2 362 263,46 14,61 

Nitriansky 123 17 675 216,52 44 3 934 715,60 22,26 

Ţilinský 100 13 772 183,27 12  723 390,22 5,25 

Banskobystrický 224 36 510 104,01 106  6 261 945,22 17,15 

Prešovský 367 44 277 044,59 209 13 645 636,78 30,82 

Košický 179 27 291 144,29 75 6 228 141,55 22,82 

Projekty 

nezaradené do 

NUTS III 

172 468 304 630,39 8 17 205 255,87 3,67 

Spolu 1 397 650 124 468,97 481 51 397 789,56 7,91 

 

Tabuľka  č. 46: Projekty s nepriamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2010 

Územie NUTS III Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

(EÚ zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom 

k HP MRK 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

s príspevkom k HP 

MRK (EÚ zdroje) 

% zazmluvnenia 

k HP IS z celkového 

objemu 

zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 70 14 893 088,17 5 297 926,93 2,00 

Trnavský 71 11 234 354,47 5 416 339,57 3,71 

Trenčiansky 91 16 166 703,26 5 1 066 227,30 6,60 
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Nitriansky 123 17 675 216,52 13 1 638 943,50 9,27 

Ţilinský 100 13 772 183,27 1 399 064,88 2,90 

Banskobystrický 224 36 510 104,01 16 13 280 121,47 36,37 

Prešovský 367 44 277 044,59 25 8 883 641,15 20,06 

Košický 179 27 291 144,29 12 5 336 484,94 19,55 

Projekty 

nezaradené do 

NUTS III 

172 468 304 630,39 7 1 001 544,47 0,21 

Spolu 1 397 650 124 468,97 89 32 320 294,21 4,97 

 

4.3. Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

 

Hlavným cieľom horizontálnej priority rovnosť príleţitostí (ďalej „HP RP“) je zabezpečiť rovnosť 

príleţitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diksriminácie. 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: 

 dosiahnuť priemernú zamestnanosť ţien vo výške 60%, 

 dosiahnuť priemernú zamestnanosť starších ľudí vo výške 50%, 

 zredukovať nezamestnanosť mladých, 

 zvýšiť participáciu ţien a zníţiť rozdiely medzi pohlaviami v oblasti zamestnanosti, 

nezamestnanosti a miezd, 

 podporiť zlepšenie zosúladenia pracovného a súkromného ţivota a zabezpečiť dostupnú 

starostlivosť o deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť, 

 zaistiť inkluzívne trhy práce so zameraním na zdravotne postihnuté osoby, 

 podporiť aktívne starnutie. 

 

Implementáciu projektov, ktorých zameraním je okrem iného aj podpora rovnosti príleţitostí zabezpečuje 

RO a taktieţ SORO. 

 

V rámci OP ZaSI vykazovalo k 31.12.2010 relevanciu k HP RP 1 236 zazmluvnených projektov v celkovej 

výške NFP (zdroje EÚ) 604 421 857,22 EUR.  

Z projektov čerpajúcich finančné prostriedky z  ESF bolo v roku 2010 zapojených do podporených 

projektov 230 339 (54%) muţov a 199 602 (46%) ţien. Z pohľadu vekových kategórií odzrkadľujú 

podporené projekty vyrovnanú účasť cieľovej skupiny vo veku 15 - 24  (1 843), ako aj cieľovej skupiny vo 

55-64 (1564). V procese monitorovania bolo vyššie zastúpenie muţov na nových vytvorených pracovných 

miestach (2 997) v porovnaní s vytvorenými pracovnými miestami obsadenými ţenami (2 317), čo 

predstavuje o 680 nových pracovných miest v prospech muţov. 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31.12.2010 je uvedený v tabuľke č. 47. 

 

Sčítavanie indikátorov z projektovej na programovú úroveň bolo vykonané na základe uţ spomenutého 

usmernenia RO č. N1/2010 „Metodické usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu ukazovateľov OP ZaSI“, 

verzia 2.0. Toto metodické usmernenie bolo pouţité pri sčítavaní indikátorov z projektovej na programovú 

úroveň vo všetkých tabuľkách plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1,2,3,4 a na 

úrovni OP. Presným zadefinovaním týchto projektových ukazovateľov, vznikla disproporcia oproti minulým 

rokom. 

 
Tabuľka č. 47: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP k 31. 12. 2010  

Ukazovatele 200

7 

2008 2009 2010 2011 201

2 

2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

k rovnosti príleţitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 0 5 265 1 236 N/A N/A N/A N/A N/A 1 236 

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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(počet) Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Hodnota projektov 

s príspevkom 

k rovnosti príleţitostí 

(EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 0 
76 578 

413,69 

281 636 

404,30 

604 42

1 857,2

2 

N/A N/A N/A N/A N/A 604 421 857,22 

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)* 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 36 464 156 851 

230 

339 
N/A N/A N/A N/A N/A 230 339 

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)* 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 37 502 184 41413 

199 

602 
N/A N/A N/A N/A N/A 199 602 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 39 524 1 843 N/A N/A N/A N/A N/A 1 843 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 64 077 1 569 N/A N/A N/A N/A N/A 1 569 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 18 183 335 N/A N/A N/A N/A N/A 335 

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 zosúlaďovanie 

pracovného 

a rodinného ţivota 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 10 N/A N/A N/A N/A N/A 10 

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 

vytvorených muţmi 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 20 19 321 2 997 N/A N/A N/A N/A N/A 2 997 

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 

vytvorených ţenami 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 108 14 728 2 317 N/A N/A N/A N/A N/A 2 317 

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 Dosiahnutý 

výsledok 0 0 3 338 0 N/A 
N/A N/A N/A N/A 

0 

                                                           
13 Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- ţeny (počet)“ bola vypočítaná ako rozdiel hodnôt ukazovateľov 

„Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- spolu (počet)“ a „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi 
(počet)“, keďţe na projektovej úrovni ho nesledoval ani jeden podporený projekt.  
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umiestnených UoZ – 

muţi (počet 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 0 0 4 086 0 
N/A N/A N/A N/A N/A 

0 

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

Východisko 
0 

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

Zdroj: RO, SORO  

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota.  

*vedené indikátory mohli byť naplnené vo vyššej miere, ale vzhľadom k tomu, ţe rovnako nazvaný ukazovateľ, ale s iným kódom 

nemá zadefinovanú relevanciu k HP RP, niektoré dosiahnuté výsledky nie sú započítané. 

Podľa miesta realizácie bolo najviac projektov s relevanciou k HP RP zazmluvnených v rámci Prešovského 

kraja (343) vo výške 41 533 955,30 EUR, Banskobystrického kraja (208) vo výške 35 352 792,16 EUR 

a Košického kraja (166) vo výške 26 417 076,79 EUR. Zároveň môţeme konštatovať aj uspokojivý 

výsledok v rámci Bratislavského kraja vzhľadom k relatívne nízkej alokácii určenej na podporu cieľa 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

 

Z tabuľky č. 48. vyplýva, ţe k 31.12.2010 bolo v rámci OP ZaSI zazmluvnených 1 236 projektov 

s príspevkom k HP RP vo výške 604 421 857,22 EUR, čo predstavuje 93%-ný podiel zazmluvnenia 

v kontexte HP RP.  

 
Tabuľka č. 48: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na regionálnej úrovni (NUTS III) k 31.12.2010  

Tabuľka č.2 

Zazmluvnené projekty 

s príspevkom 

k horizontálnej priorite 

rovnosť príleţitostí na 

regionálnej úrovni 

k 31.12. 2010 Územie 

NUTS III 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

celkovo 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v €  

(EÚ zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom HP 

RP 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

s príspevkom HP 

RP (EÚ zdroje) 

% 

zazmluvnenia 

k HP RP 

z celkového 

objemu 

zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 70 14 893 088,17 40 12 110 941,42 81,31 

Trnavský 71 11 234 354,47 62 10 353 820,83 92,16 

Trenčiansky 91 16 166 703,26 84 15 585 396,17 96,40 

Nitriansky 123 17 675 216,52 112 16 615 840,25 94,01 

Ţilinský 100 13 772 183,27 88  12 282 145,50 89,18 

Banskobystrický 224 36 510 104,01 208  35 352 792,16 96,83 

Prešovský 367 44 277 044,59 343 41 533 955,30 93,80 

Košický 179 27 291 144,29 166  26 417 076,79 96,80 

Projekty nezaradené do 

NUTS III 

172 468 304 630,39 133  434 169 888,80 92,71 

Spolu 1397 650 124 468,97 1 236 604 421 857,22 92,97 

Zdroj: ITMS 

Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí sú uvedené v tabuľke č. 49. 

Tabuľka č. 49: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2010  

Názov prioritnej osi 

Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov 

s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 

prostriedkov projektov 

celkovo € (zdroje EÚ) 

Objem finančných 

prostriedkov projektov 

s príspevkom k HP RP v € 

(zdroje EÚ) 

1. 594 508 443 049 069,52 423 348 894,40 

2. 533 530 105 810 805,89 105 567 757,10 

3. 70 40 12 110 941,42 12 110 941,42 

4. 177 158 63 394 264,30 63 394 264,30 
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5. 23 0 20 599 694,87 0,00 

Spolu 1 397 1 236 650 124 468,97 604 421 857,22 

Zdroj: ITMS 

 

Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 1 

V rámci prioritnej osi č. 1 bolo k  31.12.2010 podporených 508 projektov s relevanciou k HP RP, a to 

s najväčším objemom finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v sume  423 348 894,40 

EUR. Táto suma predstavuje 70% týchto finančných prostriedkov. Zároveň je moţné konštatovať, ţe 

v porovnaní s hodnotami ostatných prioritných osí boli výrazne vyššie aj ostatné hodnoty merateľných 

ukazovateľov, z pohľadu cieľa prioritnej osi 1 a významnej cieľovej skupiny (uchádzači o zamestnanie 

evidovaný na úradoch práce). Počet novovytvorených pracovných miest najvýraznejší v rámci OP ZaSI. Aj 

napriek tomu, ţe Slovenská republika dlhodobo vykazuje relatívne vysokú mieru nezamestnanosti môţeme 

konštatovať, ţe podporou projektov v prioritnej osi č. 1 OP ZaSI sa podarilo vytvoriť 5266 novovytvorených 

pracovných miest, z čoho 44% pripadá na novovytvorené pracovné miesta vytvorené ţenami. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni prioritných osí 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 

50. 

 
Tabuľka č. 50: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 1 k 31.12.2010  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 2 8 508 N/A N/A N/A N/A N/A 508 

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

            

Hodnota projektov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí (EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 727639

83,13 

1820820

21,7 

423 348 

894,40 
N/A N/A N/A N/A N/A 423 348 894,40 

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 

            

Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených 

do podporených 

projektov – ţeny 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 37 170 108 149 196 112 N/A N/A N/A N/A N/A 164 437 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 36 300 102 327 164 437 N/A N/A N/A N/A N/A 196 112 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 N/A 5 101 778 N/A N/A N/A N/A N/A 778 

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) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 N/A 36 418 1 091 N/A N/A N/A N/A N/A 1 091 

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

            

Počet osôb cieľovej Dosiahnutý 

výsledok 
0 N/A 12 407 203 N/A N/A N/A N/A N/A 203 
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skupiny zapojených 

do podporených 

projektov – 

zdravotne postihnuté 

osoby (počet) 

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 zosúlaďovanie 

pracovného 

a rodinného ţivota 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 8 N/A N/A N/A N/A N/A 8 

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

            

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

vytvorených muţmi 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 18 069 2951 N/A N/A N/A N/A N/A 2951 

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 

vytvorených ţenami 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 13 344 2 315 N/A N/A N/A N/A N/A 2 315 

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

            

Počet vytvorených 

pracovných miest 

pre znevýhodnené 

skupiny v dôsledku 

realizácie projektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 11 N/A N/A N/A N/A N/A 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 

Zdroj: ITMS 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota.  
 

Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 2 

V rámci prioritnej osi č. 2 bolo k 31.12.2010 podporených 530 projektov s relevanciou k HP RP. 

Na realizácii 530 podporených projektov v celkovej výške 105 567 757,10 EUR sa zúčastnilo 30 632 muţov 

(58%). Vzhľadom k náročnosti cieľovej skupiny (nezamestnateľní a ohrození nezamestnanosťou, 

nízkopríjmové skupiny zamestnaných, drogovo a inak závislí, prepustení z výkonu trestu, mladí a dospelí 

a iné fyzické osoby pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnej kurately, občania z ťaţkým zdravotným 

postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, marginalizované skupiny atď.) a relatívne 

vysokému objemu finančných prostriedkov určených na podporu, vykazujú merateľné ukazovatele nízku 

hodnotu merateľných ukazovateľov (viď v tabuľka č. 52). Dôvodom nízkych hodnôt môţe byť niekoľko. Na 

jednej strane skutočnosť, ţe údaje sú čerpané za projekty z ITMS (relatívne nízka periodicita aktuálnosti 

údajov), niektoré projekty sa môţu nachádzať v stave implementácie, v ktorej nedochádza  ešte k napĺňaniu 

merateľných ukazovateľov.  Zároveň sa domnievame, ţe výrazný podiel na nízkych hodnotách má aj tá 

skutočnosť, ţe projekty neboli zazmluvnené v takom rozsahu indikátorov ako uvádza tabuľka plnenia 

fyzických ukazovateľov podľa Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Rovnosť 

príleţitostí (ďalej „SKI RP“).  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 

51. 
Tabuľka č. 51: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 2 k 31.12.2010  

Ukazovatele 2007 200

8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 1 232 530 N/A N/A N/A 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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k rovnosti 

príleţitostí 

(počet) 

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

            

Hodnota 

projektov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí 

(EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 232

796

5,18 

6935

2515,

73 

105 567 

757,10 

N/A N/A N/A N/A N/A 105 567 757,1

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 – muţi 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 52 260 30 632 N/A N/A N/A N/A N/A 30 632 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 69 959 22 220 N/A N/A N/A N/A N/A 22 220 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 N/A 34 193 1 065 N/A N/A N/A N/A N/A 1 065 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 N/A 26 216 478 N/A N/A N/A N/A N/A 478 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 N/A 4 977 132 N/A N/A N/A 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 

            

Počet opatrení 

zameraných na 

predchádzanie 

a elimináciu 

diskriminácie 

a zosúlaďovanie 

pracovného 

a rodinného 

ţivota (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 2 N/A N/A N/A N/A N/A 2 

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

            

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 18 31 46 N/A N/A N/A N/A N/A 46 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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vytvorených 

muţmi (počet) 

            

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

vytvorených 

ţenami (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 90 147 2 N/A N/A N/A N/A N/A 2 

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

            

Počet 

vytvorených 

pracovných miest 

pre 

znevýhodnené 

skupiny 

v dôsledku 

realizácie 

projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 506 N/A N/A N/A N/A N/A 506 

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 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota.  

Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 3 

 

Aj napriek nízkej alokácii finančných prostriedkov určených pre prioritnú os č. 3 bolo k 31.12.2010 

podporených 40 projektov s relevanciou k HP RP v celkovej výške 12 110 941,42 EUR.  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 

52. 
Tabuľka č. 52: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 č. k 31.12.2010  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 201

2 

2013 201

4 

2015 Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

k rovnosti príleţitostí 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 2 16 40 N/A N/A N/A 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 

(EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 148646

5,38 

105421

79,81 

12 110 9

41,42 
N/A N/A N/A N/A N/A 12 110 941,42 

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

            

Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených 

do podporených 

projektov – muţi 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 164 1 686 267 N/A N/A N/A N/A N/A 267 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 332 2 972 1009 N/A N/A N/A N/A N/A 1009 

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 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota.  

 

Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 4 

 

V rámci prioritnej osi č. 4 bolo k  31.12.2010 podporených 158 projektov s relevanciou k HP RP. Hodnota 

týchto projektov predstavuje sumu 63 394 264,30 EUR. V rámci týchto projektov za zúčastnilo na aktivitách 

3 328 muţov a 11 936 ţien. 
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Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 

53. 
Tabuľka č. 53: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 k 31.12.2010  

Ukazovatele 200

7 

200

8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

k rovnosti príleţitostí 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 158 N/A N/A N/A N/A N/A 158 

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

            

Hodnota projektov 

s príspevkom 

k rovnosti príleţitostí 

(EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 196596

87,06 

63 394 

264,30 
N/A N/A N/A N/A N/A 63 394 264,3

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 – muţi 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 578 3 328 N/A N/A N/A N/A N/A 3 328 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 3 334 11 936 N/A N/A N/A N/A N/A 11 936 

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 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota.  

 

Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2010 sú uvedené 

v tabuľke č. 54. 
Tabuľka č. 54: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2010  

Názov prioritnej osi 

Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov 

s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 

prostriedkov projektov 

celkovo € (zdroje EÚ) 

Objem finančných 

prostriedkov projektov 

s príspevkom k HP RP v € 

(zdroje EÚ) 

1. 594 508 443 049 069,52 423 348 894,40 

2. 533 530 105 810 805,89 105 567 757,10 

3. 70 40 12 110 941,42 12 110 941,42 

4. 177 158 63 394 264,30 63 394 264,30 

5. 23 0 20 599 694,87 0,00 

Spolu 1 397 1 236 650 124 468,97 604 421 857,22 

Zdroj: ITMS 

 

4.4. Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 

 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj (ďalej „HP TUR“) je zabezpečenie 

environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udrţateľnosti ekonomického rastu. 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2010 zazmluvnených 1397 projektov v celkovej výške 650 124 468,97 EUR, 

z ktorých 746 projektov deklarovalo príspevok k HP TUR. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 

pre projekty s príspevkom k HP TUR  predstavuje sumu 264 795 103,42 EUR čo predstavuje 40,62 % 

zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP TUR. 

K 31.12.2010 bolo na RO zazmluvnených 43 národných projektov, ktoré deklarovali príspevok k HP TUR. 

Objem finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ u národných projektov s príspevkom k HP TUR dosiahol 

sumu 138 432 293,27 EUR, čo predstavuje 52,8 % zo zazmluvnených prostriedkov pre projekty 

s príspevkom k HP TUR. Zazmluvnené národné projekty pokrývali súčasne cieľ Konvergencia a cieľ 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  
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Sociálna implementačná agentúra mala k 31.12.2010  zazmluvnených 658 projektov s relevanciou k HP 

TUR v celkovej sume za EÚ zdroje vo výške 121 800 212,15  EUR.  

Fond sociálneho rozvoja mal k 31.12.2010 zazmluvnených 45 projektov v celkovej výške 4 562 598,00 

EUR za EÚ zdroje, ktoré deklarovali príspevok k HP TUR. 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni OP k 31.12.2010 je uvedené v tabuľke č. 55. 
Tabuľka č. 55: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni OP k 31. 12. 2010  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Miera 

zamestnanosti (15-

64) vo vzťahu 

k EÚ-15 (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
66,9 67,3 65,9 65,4 N/A N/A N/A N/A N/A 65,4 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Východisko 66,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

            

Miera rizika 

chudoby po 

sociálnych dávkach 

(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
10.5  10.9  11  * N/A N/A N/A N/A N/A 11 

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 

(%) 

Dosiahnutý 

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

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 

(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
3,9 3,3 2,8 * N/A N/A N/A N/A N/A 2,8 

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) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 129 746 N/A N/A N/A N/A N/A 746 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Východisko 

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

            

Objem finančných 

prostriedkov 

projektov 

s príspevkom 

k horizontálnej 

priorite trvalo 

udrţateľný rozvoj 

(mil. EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 57,4 264,06 N/A N/A N/A N/A N/A 264,06 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Východisko 

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

* údaje za príslušné obdobie nie sú zverejnené na Eurostate 

 

Ku koncu roku 2010 bolo v rámci OP ZaSI zazmluvnených 746 projektov prispievajúcich k napĺňaniu 

horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj v rámci OP, kde sa sledujú dva horizontálne merateľné 

ukazovatele: 

 počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udrţateľný rozvoj; 

 objem finančných príspevkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udrţateľný rozvoj.  

 

Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2010 je uvedený v tabuľke 

č. 56. 

Tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých krajov a národných 

projektov k horizontálnej priorite Trvalo udrţateľný rozvoj. V rámci OP ZaSI ide o projekty s nepriamym 

dopadom na HP TUR, keďţe ich aktivity nie sú priamo orientované len na trvalo udrţateľný rozvoj 

a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaloţené len na napĺňanie cieľov HP TUR. 
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Tabuľka č.56: Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2010  

Územie  

NUTS III 

Počet 

zazmluvnených 

projektov celkovo  

Celková výška 

zazmluvnenýc

h prostriedkov 

v €  (EÚ 

zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom  

k HP TUR  

Výška  

zazmluvnených 

prostriedkov  

v € 

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 70 14 893 088,17 27 3 480 352,98 23,37 

Trnavský 71 11 234 354,47 52 9 293 944,70 82,73 

Trenčiansky 91 16 166 703,26 74 13 602 708,88 84,14 

Nitriansky 123 17 675 216,52 71 12 925 864,68 73,13 

Ţilinský 100 13 772 183,27 80 12 242 374,34 88,89 

Banskobystrick

ý 

224 36 510 104,01 97 28 707 355,76 78,63 

Prešovský 367 44 277 044,59 139 29 284 744,35 64,97 

Košický 179 27 291 144,29 93  17 732 325,62 63,12 

Projekty 

nezaradené  

do NUTS III  

172 468 304 630,3

9 

113 137 825 432,11 29,43 

Spolu 1397 650 124 468,9

7 

746 264 795 103,42 40,62 

Zdroj: ITMS 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritných osí 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi 1 je uvedené v tabuľke č. 57. 
 

Tabuľka č. 57: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2010  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 244 6183 N/A N/A N/A N/A N/A 6183 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37 000 37 000 
Východisko 15 

672 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 672 

            

Počet 

zamestnancov 

zapojených do 

vzdelávacích aktivít 

projektu (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 10291 N/A N/A N/A N/A N/A 10291 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 800 16 800 
Východisko 

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

            

Počet osôb 

vyškolených 

v projekte (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 48 664 14417 N/A N/A N/A N/A N/A 14417 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 970 16 970 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 

vyškolených osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 157 257 N/A N/A N/A N/A N/A 257 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 055 27 055 
Východisko 5 

411 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 411 

Zdroj: ITMS 
 

Prioritná os č. 1 je zameraná na prevenciu straty zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest 

nezamestnaných osôb, resp. osôb, ktorým hrozí prepúšťanie z pracovného pomeru na voľné pracovné 

miesta. V rámci prioritnej osi sú podporované všetky ľudské zdroje nachádzajúce sa na trhu práce ako aj 
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podniky, ktoré poskytujú pracovné miesta pracovnej sile v čom napĺňajú ciele v rámci špecifického cieľa 3 

HP TUR. 

Túto skutočnosť podporuje aj dosiahnutie najvyššej hodnoty merateľného ukazovateľa „Počet vytvorených 

pracovných miest“ (6183) v rámci OP ZaSI. Najväčší podiel na tejto hodnote (94,30%) má realizácia 

národného projektu „Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti“ realizovaná Ústredím 

práce, sociálnych vecí a rodiny. Práve tu je veľký predpoklad, ţe na celkovej hodnote tohto merateľného 

ukazovateľa sa budú podieľať projekty realizované týmto prijímateľom (projekty realizované v rámci 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré prostredníctvom realizácie  národných projektov 

implementujú jednotlivé opatrenia zákona č. 5/2004 o Sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

 

Nezanedbateľné sú aj hodnoty merateľných ukazovateľov deklarujúcich vyškolenie osôb v rámci projektov. 

Na uvedených hodnotách majú významný vplyv realizované dopytovo - orientované projekty. Išlo 

o podporu projektov zameraných na vzdelávanie zamestnancov súkromných spoločností (Kia Motors T-

Systems Slovakia s.r.o.) zamestnancov samosprávy, obcí, ako aj osôb zapojených do aktivít v pilotných 

sociálnych podnikov. 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi 2 je uvedené v tabuľke č. 58. 
 

Tabuľka č. 58: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2010  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 108 180 294 N/A N/A N/A N/A N/A 294 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 
Východisko 0672 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 

zamestnancov 

zapojených do 

vzdelávacích 

aktivít projektu 

(počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 4 636* 64 N/A N/A N/A N/A N/A 64 

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

11 

000 
11 000 

Východisko 

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

            

Počet osôb 

vyškolených 

v projekte (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 407* 339 N/A N/A N/A N/A N/A 339 

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

11 

200 
11 200 

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

            

Počet úspešne 

vyškolených osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

11 

860 
11 860 

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

Zdroj: ITMS 

*chybný údaj, poskytnutý na základe ručného agregovania údajov za SORO 

 

V rámci prioritnej osi 2 sú podporené všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na 

a mimo trhu práce ako aj podniky a subjekty, ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám, ako aj ľudské 

zdroje vykonávajúce aktivity a opatrenia per cieľové skupiny, v čom sa napĺňa cieľ v rámci špecifického 

cieľa 3 HP TUR. 

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi 3 je uvedené v tabuľke č. 59. 
 

Tabuľka č. 59: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi 3 k 31.12.2010  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 20 29 47 N/A N/A N/A N/A N/A 47 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 999 7 999 
Východisko 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 599 



107 
 

(počet) 599 

            

Počet 

zamestnancov 

zapojených do 

vzdelávacích aktivít 

projektu (počet)* 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 171 1 186* 1166 N/A N/A N/A N/A N/A 1166 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 900 900 
Východisko 

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

            

Počet osôb 

vyškolených 

v projekte (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 62 543 N/A N/A N/A N/A N/A 543 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 950 950 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 

vyškolených osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 955 7 955 
Východisko 1 

187 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 187 

Zdroj: ITMS 

* chybný údaj, poskytnutý na základe ručného agregovania údajov za SORO 

 

Prioritná os č. 3 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 pracovnej sile v čom napĺňajú ciele v rámci špecifického cieľa 3 

HP TUR. 

Hodnoty merateľných ukazovateľov v sledovanom období výrazne ovplyvnili národné projekty a to 

„Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“ realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny (45 novovytvorených pracovných miest a 128 osôb vyškolených v projekte) a národný projekt 

Daňového riaditeľstva s názvom „Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť“ 

s počtom vyškolených osôb v projekte 288.  

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi 4 je uvedené v tabuľke č. 60. 
 

Tabuľka č. 60: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi  č. 4 k 31.12.2010  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 

zamestnancov 

zapojených do 

vzdelávacích 

aktivít projektu 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3910 12272 N/A N/A N/A N/A N/A 12272 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1500 1 500 
Východisko 

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

            

Počet osôb 

vyškolených 

v projekte (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 4870 N/A N/A N/A N/A N/A 4870 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 520 1 520 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet úspešne 

vyškolených osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 3613 N/A N/A N/A N/A N/A 3613 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 900 2 900 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj ITMS 

 

Prioritná os č. 4  je zameraná na postupné zlepšovanie kvality poskytovaných verejných sluţieb a zároveň aj 

na ich postupné zlepšovanie na základe procesného riadenia organizácie. V rámci prioritnej osi budú 

podporené organizácie poskytujúce verejné sluţby alebo sluţby, ktoré majú verejný (neziskový) charakter 

v čom sa napĺňa cieľ v rámci špecifického cieľa 1 HP TUR. 

V rámci uvedenej prioritnej osi sú realizované prevaţne národné projekty štátnych inštitúcií (Daňové 

riaditeľstvo, Colná správa...), ktoré prostredníctvom podporených projektov vzdelávajú svojich 
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zamestnancov zameraných na proklientsky orientovanú inštitúciu a zásadným spôsobom ovplyvňujú aj 

vyššie uvádzané hodnoty merateľných ukazovateľov v rámci prioritnej osi č. 4. 

 

 

5. Programy ESF: Koherencia a Koncentrácia 

Národný program reforiem SR na roky 2008 – 2010 

 

Prostredníctvom OP ZaSI sa v roku 2010 realizovali viaceré opatrenia Národného programu reforiem SR na 

roky 2008-2010, ktoré reagovali na priority lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bolo v rámci národného programu reforiem gestorom 

opatrení: 

- Vytvorenie národného systému flexiistoty  

Pre vytvorenie národného - slovenského systému flexiistoty sa MPSVR SR zameralo tak na skúmanie 

jednotlivých zloţiek, ako aj hľadanie adekvátnej kombinácie opatrení pre vytvorenie tohto systému. 

Opatrenie sa realizovalo prostredníctvom národných projektov, ktoré by mali prispieť k vytvoreniu 

národného systému flexiistoty, a to aj so zreteľom na poznatky z krízy s cieľom mať v Slovenskej republike 

viac nových pracovných príleţitostí, inkluzívne trhy práce a vzdelanejšiu pracovnú silu, čím by SR tieţ bola 

lepšie pripravená na výzvy globálnej ekonomiky, demografické a technologické zmeny (NP Pripravenosť 

Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty a následne NP Národný systém 

flexiistoty, NP Zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci skvalitnením poradenstva 

a poskytovania informácií inšpekciou práce a vytvorením certifikovaného pracoviska ergonómie, NP 

Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce). 

 

- Začlenenie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na trh práce      

Implementáciou projektu „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie“ sa malo dosiahnuť najmä: 

• zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a príprave pre trh práce pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

• zlepšenie zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

• zníţenie kvalifikačných disparít medzi dopytom a ponukou práce, 

• zmenu prístupu zamestnávateľov k prijímaniu dlhodobo nezamestnaných občanov, 

• zlepšenie celkovej orientácie na trhu práce a zlepšenie vyhliadok na zamestnanie uchádzačov o 

zamestnanie, 

• integráciu a reintegráciu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie ohrozených sociálnym vylúčením a 

sociálne vylúčených  na trh práce a zamedzenie ich marginalizácii. 

Opatrenie sa malo realizovať aj prostredníctvom projektu „Zlepšenie postavenia a začleňovanie vybraných 

skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce“.  Bol cielený na znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie zo skupín uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny viac ako 24 mesiacov a uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov veku.  

 

- Zlepšenie kvality pracovných zdrojov pre trh práce  

Zlepšenie kvality pracovných zdrojov pre trh práce sa v SR realizuje implementáciou  nástrojov aktívnej 

politiky trhu práce. Sluţby zamestnanosti ako systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom 

trhu práce reagovali na poţiadavky trhu práce, a to najmä prostredníctvom programov vzdelávania 

a prípravy pre trh práce. Programy boli orientované najmä na účely doplnenia, prehĺbenia alebo rozšírenia 

odborných zručností a praktických skúseností uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie 

a zamestnancov tak, aby spĺňali poţiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na 

vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach podľa dopytu zamestnávateľov. V súlade 

s definovanými cieľmi sa zabezpečovalo vzdelávanie a príprava pre trh práce iba tým uchádzačom 

o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie, u ktorých to vyţadovalo ich uplatnenie na trhu práce na základe 

zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého vzdelania 

a zdravotnej spôsobilosti na prácu.  Na zvýšenie motivácie pracovnej sily meniť svoju kvalifikáciu podľa 

potrieb trhu práce sa uprednostňovali formy vzdelávania a prípravy pre trh práce zabezpečované 
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v akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania, akreditovaných programoch na získanie 

konkrétnej odbornej zručnosti alebo iných akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktorých cieľom bolo 

získanie novej kvalifikácie alebo rozšírenie doterajšej kvalifikácie (NP „Zvyšovanie zamestnanosti a 

zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov“, NP „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“, NP „Systém 

zisťovania vzniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce“, NP „Národná sústava 

povolaní“). 

 

Ako reakcia na odporúčanie Európskej rady z marca 2009, aby Slovensko vypracovalo stratégiu aktívneho 

starnutia, bola v roku 2010 podpísaná zmluva s prijímateľom Centrum vzdelávania MPSVR SR a začal sa 

realizovať projekt s názvom „Stratégia aktívneho starnutia“. 

 

Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 (ďalej „NAP RR“) 

 

Prostredníctvom OP ZaSI sa realizovali aj opatrenia, ktoré reagovali na opatrenie Národného akčného plánu 

rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 (ďalej „NAP RR“). 

- Národný projekt „Inštitút rodovej rovnosti“  

je finančným realizačným mechanizmom na zabezpečenie plnenia niektorých aktivít NAP RR. 

 Cieľom národného projektu Inštitút rodovej rovnosti (ďalej „NP IRR“) je vytvoriť prostredie, účinné 

mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu 

práce; zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho povedomia v oblasti diskriminácie; 

vytvorenie e-learningového vzdelávania; zvýšenie odborných znalostí aktérov; zlepšenie databázy 

informácií a monitorovanie situácie v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce. V roku 2010 bolo zabezpečené 

prostredníctvom NP IRR zriadenie a naštartovanie činnosti Krajských kontaktných miest (ďalej „KKM“) vo 

všetkých samosprávnych krajoch. Uvedené moţno povaţovať za prínos k inštitucionálnemu a personálnemu 

posilneniu agendy rodovej rovnosti. V rámci NP IRR bol realizovaný rodový tréning pre 

manaţérky/manaţérov a asistentky/asistentov KKM, v procese prípravy boli moduly e-learningového  

vzdelávania a ďalšie aktivity vzdelávacie aktivity a súťaţe.   

KKM poskytujú informačnú, konzultačnú a poradenskú činnosť pri implementovaní rodovej rovnosti. 

Kniţnice zriadené v rámci NP IRR sú prístupné vo všetkých krajských mestách a majú k dispozícii spolu 

viac ako 2700 kniţných publikácii. 

 Medzi celoslovensky významné aktivity NP IRR v roku 2010 patrí štúdia zaoberajúca sa rodovým 

rozpočtovaním v podmienkach Slovenska. Analytická štúdia bola vypracovaná na základe Zmluvy o dielo 

medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave (zhotoviteľ) a Centrom vzdelávania Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (objednávateľ). 

V sledovanom období bola dokončená prvá časť úlohy – analytická štúdia o východiskách, princípoch, 

skúsenostiach zo zahraničia a o podmienkach pripravenosti Slovenska pre zavedenie rodového 

rozpočtovania.  

 

Európska stratégia zamestnanosti a národných reformných programov 

 

Za najväčší prínos podpory ESF pri realizácií európskej stratégie zamestnanosti a národných reformných 

programov v roku 2010 je moţné povaţovať implementáciu národného projektu  „Zvyšovanie 

zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“ a národného projektu „Príspevok na službu starostlivosti 

o dieťa“.  

- Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov  

vďaka tomuto projektu sa v roku 2010 zvýšil počet profesionálnych rodín na 518 a vytvoril sa aktívny 

priestor na ich udrţanie najmä prostredníctvom odborného vzdelávania a poskytovanej podpory. Dobré 

skúsenosti z projektu prispeli k príprave legislatívnej zmeny 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, 

v rámci ktorej sa veková hranica detí umiestnených v profesionálnych rodinách detských domovov posúva 

z troch rokov veku na šesť rokov veku dieťaťa.  
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- Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa  

aktívne podporuje zosúlaďovanie pracovného a rodinného ţivota.  Oblasť je upravená v zákone č. 561/2008 

Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Príspevok je určený rodičom, ktorí začnú vykonávať zárobkovú činnosť alebo sa vrátia späť do 

práce skôr, ako dieťa dovŕši vek troch rokov, resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým 

zdravotným stavom a v čase výkonu pracovnej činnosti zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa inou 

právnickou osobou alebo fyzickou osobou, napr. umiestením dieťaťa v zariadení (najmä materská škola, 

detské jasle). Štát s podporou zdrojov ESF prispieva rodičom na výdavky za túto starostlivosť na kaţdé 

dieťa na základe preukázaných výdavkov. V roku 2010 sa príspevok na starostlivosť o dieťa poskytol 

priemerne mesačne 1 183 poberateľom. V záujme zvýšenia dostupnosti flexibilnejších foriem sluţieb pre 

deti predovšetkým pre rodičov s nízkymi príjmami  a vzhľadom na ich vysokú finančnú náročnosť  sa 

v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2011 upravila 

horná hranica príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorá môţe dosiahnuť sumu maximálne 230 eur mesačne 

na základe preukázaných výdavkov rodiča. Zároveň sa presnejšie zadefinovala zárobková činnosť rodiča, za 

ktorú sa  povaţuje taká činnosť rodiča, z ktorej je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako 

samostatne zárobkovo činná osoba prípadne z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu alebo 

dôchodkovému systému v cudzine. 

 

6. Technická pomoc 

Hlavným cieľom technickej pomoci ( ďalej „TP“)  je zabezpečiť efektívnu implementáciu operačného 

programu 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 – MPSVR SR a sprostredkovateľské orgány pod 

riadiacim orgánom – 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 platobnej jednotky, odboru 

kontroly a štátneho dozoru, odboru vnútorného auditu a vládneho auditu, odboru rodovej rovnosti 

a rovnosti príleţitostí, sekcie práce, sekcie sociálnej a rodinnej politiky a kancelária štátnej 

tajomníčky, pričom pomernosť sa určí na základe pomeru vykonanej práce pre jednotlivé operačné 

programy a ciele (Konvergencia; Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť), 

 ďalší personál zabezpečujúci implementáciu OP (externí zamestnanci podľa Zákonníka práce, príp. 

zmluvne dohodnuté subjekty). 

 

V roku 2010  boli finančné prostriedky v rámci TP čerpané na oprávnené aktivity v rámci prioritných tém 85 

a 86: 

v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania:  

- aktivity súvisiace s procesom implementácie OP vrátane oblasti programovania, finančného riadenia, 

monitorovania a kontroly, 

- aktivity zamerané na prípravu a realizáciu finančného a vecného  riadenia OP spojené s hodnotením 

a monitorovaním realizácie projektov a OP, ako i na aktivity zamerané na oblasť tvorby 

a aktualizácie strategických a metodických dokumentov oprávnených subjektov, na aktivity súvisiace 

s monitorovaním realizácie horizontálnych priorít OP, 

- na rokovanie monitorovacích výborov OP, 

- aktivity súvisiace s prípravou a zabezpečením výkonu kompetencií monitorovacieho výboru, 

pracovných, koordinačných skupín a výborov v pôsobnosti RO, 
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- 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 hodnotenia a štúdií:  

- aktivity zamerané na spracovanie analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP – analýza 

administratívnych kapacít RO. 

v oblasti informovania a publicity:  

- aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, propagáciou operačných programov,  šírením 

povedomia o programoch a aktivity súvisiace so zabezpečením publicity operačných programov na 

primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť, 

- aktivity súvisiace s  vytváraním sietí kontaktných miest a informačných kanálov – Regionálne 

poradenské centrá ESF, 

- aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného plánu, 

v personálnej oblasti: 

- 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). 

- 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 oblasti režijných výdavkov: 

 aktivity priamo súvisiace s  prevádzkovým zabezpečením implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP 

v oblasti kontroly a auditu: 

- 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). 

-  

Prehľad vyuţitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných osí je uvedený v tabuľke č. 61. 

 
Tabuľka č. 61: Prehľad vyuţitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k  31. 12. 2010 

Prehľad činností 

Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

v € 
ako % z alokácie na TP 

programu 

ako % z celkovej 

zazmluvnenej sumy na TP 

programu 

Školenie, monitorovanie, pracovné a koordinačné 

skupiny, výbory, sluţby a komisie 
569 935,18 2,05% 2,68 

Hodnotenie a štúdie 885 520,97 3,19% 4,17 

Informovanie a publicita 2 911 015,40 10,49% 13,69 

Mzdy 12 886 307,07 46,43% 60,62 

Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady 1 264 179,29 4,55% 5,95 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá 

a pod) 
732 974,46 2,64% 3,45 

Ostatné (príprava a implementácia, kontrola a audit) 2 006 576,32 7,23% 9,44 

Spolu 21 256 508,69 76,59% 100 

Zdroj : RO, ITMS 

Technická pomoc Fond sociálneho rozvoja: 

 

V roku 2010 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 85 - Príprava 

a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit - č. 1/2010 schválená suma 1 369 401,00 € (suma je 

vyčíslená zo zdrojov EÚ a zo ŠR) z toho: 

 1 050 990,00 € na personálne zabezpečenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon 

implementácie OP ZaSI 

 60 000, 00 € na školenia, kurzy, semináre 
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 0,00 € na materiálno-technické vybavenie zamestnancov 

 154 700,00 € na reţijné výdavky 

 80 500,00 € na prípravu a vykonávanie, finančné riadenie, monitorovanie, 

 23 211,00 € na kontrolu a audit ( kontroly na mieste) 

 

Finančný obnos bol pouţitý na pokrytie personálnych výdavkov – miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa 

vo výške 913 725,58 €. Na zabezpečenie školení zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon 

implementácie OP ZaSI a na účasť zamestnancov na školeniach a odborných seminároch boli pouţité 

finančné prostriedky v sume 20 464,26 €. 

 

Na technické vybavenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon implementácie OP ZaSI boli pouţité 

prostriedky vo výške 0,00 € (zakúpenie výpočtovej techniky, kancelárskeho nábytku). 

 

Reţijné výdavky (127 085,58 €) boli pouţité na prevádzkové zabezpečenie, čiţe na nákup spotrebného 

materiálu, kancelárskeho papiera, ostatných kancelárskych potrieb, tonerov, nájomného, upratovacích 

sluţieb, telekomunikačných poplatkov, poštovného, pohonných hmôt, administratívno/obsluţný personál 

zabezpečovaný prostredníctvom dohôd (dohody o vykonaní práce). 

 

Finančné prostriedky vo výške 36 568,34 € boli vyuţité na výdavky pre proces implementácie, vrátane 

finančného riadenia, monitorovania (zabezpečenie odborných hodnotení – odmeny externých hodnotiteľov, 

cestovné  a ubytovacie náklady súvisiace s hodnotiacim procesom, právne poradenstvo). 

 

Výdavky na kontrolu a audit v sume 8 627,87 € boli vyuţité len na zabezpečenie výkonu kontrol na mieste. 

 

Z celkovej sumy  1 369 401,00  € bolo čerpaných 1 106 498,63 € finančných prostriedkov, čo predstavuje 

80,80 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 

  

V roku 2010 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 86 – informovanie a 

publicita - č. 3/2010 schválená suma 27 592,00 € (suma je vyčíslená zo zdrojov EÚ a zo ŠR) na hodnotenie 

a štúdie neboli schválené ţiadne finančné prostriedky.  

 

Prostriedky sa pouţili na spolufinancovanie aktivít v oblasti informovania a publicity v rámci prioritnej 

témy. Finančné prostriedky boli pouţité na zabezpečenie informačných seminárov pre ţiadateľov o NFP, na 

cestovné náklady pre zamestnancov FSR a na dodávateľské sluţby s súvisiace so seminármi, inzerciu 

v denníkoch a zabezpečenie vytvorenia Design manuálu a komunikačného manuálu pre OP ZaSI.  

 

Celkovo bolo čerpaných 16 567,50 €, čo predstavuje 60,04  % z celkovej zazmluvnenej sumy. 

Technická pomoc Sociálna implementačná agentúra: 

 

V roku 2010 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 85 - Príprava 

a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit - č. 1/2010 schválená suma 2 036 100,00 € (suma je 

vyčíslená zo zdrojov EÚ a zo ŠR) z toho: 

 1 343 690,00 € na personálne zabezpečenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon 

implementácie OP ZaSI 

 11 500, 00 € na školenia, kurzy, semináre 

 158 310,00 € na materiálno-technické vybavenie zamestnancov 

 222 600,00 € na reţijné výdavky 

 300 000,00 € na prípravu a vykonávanie, finančné riadenie, monitorovanie, (vrátane kontroly na 

mieste) 

 

Finančný obnos bol pouţitý na pokrytie personálnych výdavkov – miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa 

vo výške 1 343 690,00 €. Na zabezpečenie školení zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon 
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implementácie OP ZaSI a na účasť zamestnancov na konferencii a odbornom seminári v zahraničí boli 

pouţité finančné prostriedky v hodnote 10 365,04 €. 

 

Na technické vybavenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon implementácie OP ZaSI boli pouţité 

prostriedky vo výške 87 192,94 € (zakúpenie výpočtovej techniky, kancelárskeho nábytku). 

 

Reţijné výdavky (213 046,37 €) boli pouţité na mzdové zabezpečenie vrátane odmien a odvodov, 

vzdelávanie a materiálno-technické zabezpečenie zamestnancov, ktorý zabezpečujú podporné činnosti 

implementácie, potom na prevádzkové zabezpečenie chodu agentúry, čiţe na nákup spotrebného materiálu, 

kancelárskeho papiera, ostatných kancelárskych potrieb, tonerov. Finančné prostriedky boli tieţ pouţité na 

nájom nebytových priestorov pobočiek SIA v Košiciach a v Banskej Bystrici. 

 

Finančné prostriedky vo výške 157 500,52 € boli vyuţité na výdavky pre proces implementácie, vrátane 

finančného riadenia, monitorovania (zabezpečenie odborných hodnotení, zasadnutí výberových komisií, 

cestovné náklady na kontroly na mieste, dodávateľské sluţby súvisiace s kontrolami na mieste, odmeny 

externých hodnotiteľov a brigádnikov, právne poradenstvo). 

 

Z celkovej sumy 2 036 100,00 € bolo čerpaných 1 811 794,87 € finančných prostriedkov, čo predstavuje 

89,98 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 

  

V roku 2010 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 86 – Hodnotenie a štúdie, 

informovanie a publicita - č. 3/2010 schválená suma 27 592,00 € (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 informačných seminárov pre ţiadateľov o NFP, na 

zabezpečenie odborných seminárov pre prijímateľov, na cestovné náklady pre zamestnancov SIA a na 

dodávateľské sluţby s súvisiace so seminármi.  

 

Celkovo bolo čerpaných 12 157,79 €, čo predstavuje 44,06 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 
 

7. Informovanosť a publicita 

Komunikačné a informačné aktivity boli zamerané na realizáciu publicity v rámci programového obdobia 

2007 – 2013, a informovanie výsledkov pôsobenia Európskeho sociálneho fondu (ESF).  

 

Ťaţisko prác riadiaceho orgánu v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom  

spočíva v realizácii Komunikačného plánu a aktivít Ročného operatívneho plánu informovania a publicity 

pre príslušný rok.  

 

Cieľom komunikačnej stratégie je zvýšenie povedomia o ESF a Operačnom programe Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia (OP ZaSI) ako aj o pridanej hodnote  Európskej únie a zabezpečenie transparentnosti 

pomoci poskytovanej z ESF pre všetky cieľové skupiny prostredníctvom zabezpečenia širokej publicity na 

všetkých úrovniach implementácie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni za pouţitia širokého spektra 

nástrojov komunikácie. 

 

Štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o EÚ, OP ZaSI a ESF, záväzné pre 

všetkých prijímateľov pomoci z ESF, definuje Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci 

ESF (2007-2013) zverejnený na informačnom portáli www.esf.gov.sk.  

 

Na úrovni OP ZaSI vykonáva činnosť Pracovná skupina pre publicitu, ktorej členmi sú zástupcovia RO, 

SORO, podľa potreby zástupcovia komunikačného odboru rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí 

http://www.esf.gov.sk/
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a rodiny a zástupca horizontálnej priority rovnosti príleţitostí. Na zasadnutia sú podľa potreby prizývaný aj 

zástupcovia za  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

Sociálna implementačná agentúra (SIA) a Fond sociálneho rozvoja (FSR) v rámci informovanosti a publicity 

samostatne zabezpečujú informovanie verejnosti o moţnostiach a spôsobe čerpania finančných prostriedkov 

z ESF a vybraných úspešne realizovaných projektov v rámci OP ZaSI v rozsahu uvedenom v Splnomocnení 

o delegovaní právomocí RO na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.  

 

Opatrenia na informovanie a publicitu boli priebeţne aktualizované v súlade so zmenami v nariadeniach 

(ES), zmenami komunikačnej stratégie EK a v súlade so zmenami relevantných právnych predpisov. 

 

Metodika: 

 Usmernenie RO č. N6/2007, aktualizácia č.3 (august 2010) 

 Manuál pre informovanosť a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) – aktualizácia 

(august 2010): ako príloha usmernenia č. N6/2007  

 Interný manuál procedúr RO pre OP ZaSI - aktualizácia častí publicity (IM, v.2.4. schválený 

24.05.2010) 

 Interný manuál procedúr SORO/SIA  

 Interný manuál procedúr SORO/FSR  

 Návrh internej normy ÚPSVR SR - Postup pri zabezpečovaní publicity národných projektov a 

Európskeho sociálneho fondu na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a úradoch práce, 

sociálnych vecí a rodiny – pripomienky RO k materiálu (august 2010) 

 

Vzdelávanie:   

 Školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity „Výklad zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie v praxi“ (organizované CKO 23.03.2010) 

 Pracovné rokovanie RO/SORO/RPC - príprava poradcov na informovanie v súvislosti s účasťou na 

výstave Pro Region v B. Bystrici a Job Expo v Nitre (organizované RO 30.03.2010) 

 Školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity "Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti 

fondov EÚ" (organizované CKO 09.04.2010) 

 Školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity "Tréning na komunikačné techniky a asertivitu 

zamestnancov v oblasti I.“ (organizované CKO 19.04.2010) 

 Školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity "Tréning na komunikačné techniky a asertivitu 

zamestnancov v oblasti ŠF II" (organizované CKO 13.05.2010) 

 Školenie poradcov RPC ESF - školenie verejného portálu ITMS (v rámci pracovného stretnutia RO 

konaného dňa 02.07.2010) 

 

Spolupráca:  
Spolupráca s EK - Účasť na 25. stretnutí neformálnej siete manaţérov pre publicitu (INIO), Liége, Belgicko 

(03.-04.02.2010) pravidelne organizovanom EK; DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 

Communication, CAD 

 

Spolupráca s CKO - Poskytovanie podkladov a informácií; aktuálne informácie pre webovú stránku 

www.nsrr.sk; poskytovanie článkov do časopisu Eurokompas  

 

Spolupráca so SORO - Poskytovanie informácií, spoločné aktivity, základné informácie o SORO 

a aktivitách SORO na webovej stránke RO, prizývanie na zasadnutia pracovnej skupiny pre publicitu pri RO 

(pracovné stretnutie 14.04.2010, 05.08.2010 a 21.12.2010), organizácia účasti v relácii „Ľudia a regióny“ 

zabezpečenej RO v televízii TA3, organizácia účasti SORO na výstave regionálneho rozvoja PRO 

REGION v dňoch od 4.-7. mája 2010 

 

Spolupráca s ÚPSVR SR - Poskytovanie  informácií, podľa potreby prizývanie zástupcu na zasadnutia 

pracovnej skupiny pre publicitu pri RO (účasť zástupkýň na stretnutí pracovnej skupiny 05.08.2010), 

http://www.nsrr.sk/
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organizácia účasti v relácii „Ľudia a regióny“ zabezpečenej RO v televízii TA3, účasť RO na najväčšom 

veľtrhu pracovných príleţitostí  na Slovensku Veľtrh práce - Job Expo 2010 v Nitre v dňoch od dňoch 29.-

30. apríla 2010 organizovanom ÚPSVR. 

 

Spolupráca s HP RP – Poskytovanie základných informácií o HP RP na portáli RO; podľa potreby 

prizývanie zástupcu na zasadnutia pracovnej skupiny pre publicitu pri RO.  

 

Regionálne poradenské centrá: 

Regionálne poradenské centrá pre Európsky sociálny fond (RPC ESF) poskytujú na regionálnej 

úrovni poradenské a konzultačné sluţby súvisiace s ESF a šíria propagačné materiály o ESF a OP ZaSI. Ich 

činnosť zabezpečuje a koordinuje Riadiaci orgán. 

 

Vykázanie činnosti poradcov: 

 poskytovanie informačných, konzultačných a poradenských sluţieb o pomoci a podpore z ESF, o 

implementácii Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci programového 

obdobia 2007-2013  

 poskytovanie informácií o výzvach sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (Fondu 

sociálneho rozvoja a Sociálnej implementačnej agentúry) na predkladanie ţiadostí o NFP   

 šírenie informácií o príkladoch dobrej praxe, distribúcia materiálov  

 budovanie siete partnerstiev, napr. spolupráca so samosprávou, VÚC, súkromným a verejným 

sektorom  

V rámci uvedených činností bolo poskytnutých celkom 274 osobných konzultácií a 543 telefonických 

konzultácií.  

 

Komunikačné nástroje:  

 Komunikačné nástroje sú zamerané predovšetkým na propagáciu pomoci a podpory z ESF a na 

propagáciu OP ZaSI 2007 - 2013; 

 

Konferencia: 

 Výročná konferencia k výsledkom OP ZaSI s názvom „OPERAČNÝ PROGRAM NA 

POLCESTE...“ v Bratislave dňa 23. novembra 2010. Cieľom podujatia bolo poskytnúť účastníkom 

priestor pre diskusiu o aktuálnom stave implementácie operačného programu, ďalej o problémoch a 

prekáţkach prijímateľov pri realizácii projektov spolufinancovaných z ESF a o budúcnosti ESF. 

Medzi účastníkmi konferencie boli okrem iného zástupcovia samosprávnych krajov, 

podnikateľských subjektov, neziskových organizácií, občianskych zdruţení a najmä samotní 

realizátori projektov podporených z ESF. Na konferencii „OPERAČNÝ PROGRAM NA 

POLCESTE..." sa zúčastnilo takmer 300 ľudí.  

 

Inzercia a PR články:  

 PR článok vo forme rozhovoru s generálnym riaditeľom sekcie riadenia ESF J. Ťapákom zameraný 

na informácie týkajúce sa OP ZaSI, jeho úlohy, ciele, prioritné osi a o oprávnených ţiadateľoch 

a spôsobe ţiadania o NFP (uverejnený v apríli 2010 celoslovenskom týţdenníku, v celoslovenskom 

a regionálnom dvojtýţdenníku, v regionálnych a lokálnych denníkoch,...) 

 

Príspevky do časopisu  Eurokompas: 

 č. 1/2010 týkajúci sa ukončenia programovacieho obdobia 2004-2006 a čerpania v programovom 

období 2007-2013 a článok FSR o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 

2010;  

 č. 4/2010  článok týkajúci výročnej konferencie k výsledkom OP ZaSI s názvom „OPERAČNÝ 

PROGRAM NA POLCESTE...“. 

 

Internetová stránka: 

 zabezpečenie informovanosti cez web stránku www.esf.gov.sk ;  

http://www.esf.gov.sk/
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 počet prístupov na webovú stránku za obdobie od 01.01.- 31.12.2010: cca 230.000 

 preklad základných informácií do anglického jazyka 

Odpovede na otázky občanov/inštitúcií  - 78, vrátane odpovedí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 

 

Televízia  a rozhlas:  

1) Poskytovanie pravidelných informácií o aktivitách v rámci OP ZaSI 2007-2013 v televízii TA3 v 

relácii „Ľudia a regióny“. 

Relácia bola vysielaná vo forme odbornej diskusie v premiére kaţdý štvrtok o 20.45 hod. a v repríze v piatok 

o 12.30 hod. (3.september 2009 – 15.január 2010). V relácii vystupovali predstavitelia MPSVR SR, SR 

ESF/MPSVR SR, SORO (SIA,FSR) a ÚPSVR s témami týkajúcimi sa základných informácií o ESF, 

poslania ESF, cieľov a prioritných osí OP ZaSI, stavu čerpania, výziev vyhlásených SIA a FSR, moţností 

čerpania prostriedkov ESF, kontroly čerpaných prostriedkov, ďalej to boli informácie o národných 

projektoch, opatreniach a aktivitách realizovaných prostredníctvom Úradov práce, atď. 

 

2) Vysielanie prezentačného TV spotu určeného na prezentáciu OP ZaSI v 32 televíziách Spolku 

lokálnych televíznych staníc Slovenska LOToS (od 23.04.2010 – 02.05.2010, 2 680 odvysielaní). 

Cieľom bolo informovanie širokej verejnosti o moţnosti Slovenskej republiky vďaka fondom 

európskej solidarity investovať viac ako 1 mld. Eur do ľudí a rozvoja regiónov, vďaka čomu je 

aktívne podporované moderné vzdelávanie, rekvalifikácia, osobná angaţovanosť a zamestnanosť. 

 

Billboardy: 

Billboardová kampaň realizovaná v apríli 2010 súvisela so šírením informácií o pomoci pre ľudí a slovenské 

regióny investovaním viac ako 1 mld. eur do ľudského kapitálu cez zamestnávanie, vzdelávanie, 

rekvalifikáciu a integráciu, zdôrazňujúc pridanú hodnotu EÚ a pomoc z ESF tak, aby sa zvýšilo povedomie 

širokej verejnosti o ESF a záujem verejnosti o vyuţitie podpory a pomoci ESF  v rámci OP ZaSI 

prostredníctvom témy  „Pomáhame ľuďom a regiónom“ (celá SR – 200 ks billboardových plôch, apríl 

2010)  

 

Expozície: 

Výstavný stánok na PRO REGION B. Bystrica (04.-07. mája 2010) a úspešná výherná súťaţ znalostí o ESF 

medzi účastníkmi výstavy. 

 

Účasť na konferenciách/seminároch/workshopoch a iných akciách:  

Informovanie účastníkov, poskytovanie poradenstva nielen o moţnostiach získania nenávratného finančného 

príspevku z ESF v rámci OP ZaSI ale aj o aktuálnych a pripravovaných výzvach a o výsledkoch 

implementácie pomoci z ESF, distribúcia materiálov. Počas veľtrhu práce Job Expo 2010 ako aj PRO 

REGION bola zrealizovaná vedomostná súťaţ o Európskom sociálnom fonde. V Nitre sa jej zúčastnilo 300 

a v Banskej Bystrici 600 účastníkov výstavy.   

 

1) Veľtrh práce Job Expo 2010 v Nitre (29.-30. apríla 2010) 

2) Výstava PRO REGION - EXPO B. Bystrica (4.-7. mája 2010)  

3) XX. snem Zdruţenia miest a obcí Slovenska (19-20. mája 2010) 

4) Deň otvorených dverí na ÚV SR Bratislava (30. mája 2010)  

 

Sociálna implementačná agentúra 

 

Aktivity v oblasti publicity sú zamerané najmä na: 

 potenciálnych prijímateľov, ako sú napr. ekonomickí a sociálni partneri, mimovládne organizácie, 

orgány presadzujúce rovnosť medzi muţmi a ţenami, aby ich informovali o moţnostiach 

ponúkaných programov; 
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 širokú verejnosť s cieľom upriamiť jej pozornosť na úlohy, ktoré plní EÚ v rámci poskytovania 

pomoci a k jej výsledkom. Mal by byť zahrnutý pokrok dosiahnutý v implementácii komunikačného 

plánu, s odkazom na opatrenia a jeho dopad. 

 

Plánovanie komunikačných aktivít a tých aktivít, ktoré spadajú do oblasti informovanosti a publicity sa 

viaţe na zostavený komunikačný plán, ktorý vypracúva Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 

taktieţ v zmysle splnomocnenia o delegovaní právomocí podľa Usmernenia riadiaceho orgánu č. N6/2007.  

 

Úlohou SIA ako SORO v oblasti Informovanosti a publicity je predovšetkým zabezpečovať poskytovanie 

informácií verejnosti o výzvach na predkladanie projektov, výške poskytnutých finančných prostriedkov, 

o úspešne realizovaných projektoch na celoštátnej, regionálnej i miestnej úrovni prostredníctvom 

telefonických, emailových, osobných konzultácií a účasti na informačných akciách: 

- ţivý vstup v relácii Sociálny zápisník televízie STV2, 

- účasť na výstave PRO REGION v Banskej Bystrici spojenou s prezentáciou činností SIA, 

- účasť na Dni otvorených dverí na Úrade vlády spojenou s prezentáciou činností SIA 

- účasť na Výročnej Konferencii OP ZaSI 

 

Úlohou SIA 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.  

 

Aktivity v roku 2010 boli zamerané na zabezpečenie informovanosti a účasti potenciálnych ţiadateľov ako 

i úspešných prijímateľov o NFP prostredníctvom informačných a odborných seminároch súvisiace 

s vyhlásenými výzvami.  

 

Informačných seminárov pre ţiadateľov k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP SIA realizovala celkovo 

3, a síce v Prešove a Trnave.  

Informačné semináre sú zamerané na predstavenie a prezentáciu príslušných výziev, resp. dôleţitých 

informácií týkajúcich sa procesu predkladania ţiadostí o NFP cez verejný portál ITMS, vypĺňania ţiadostí.  

Účastníci seminára sa oboznámili s obsahom výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP, Príručky pre ţiadateľa o 

NFP, ako aj ostatných dokumentov v tzv. balíku výzvy zverejnenom na našej webovej stránke 

www.sia.gov.sk . 

 

Informačné semináre k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP: DOP-SIA-2009/1.2.1/02 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Prešov  11.01.2010 27+4* 

Trnava  13.01.2010 18+4* 

 

Informačné semináre k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP: DOP-SIA-2010/1.2.REGPO, DOP-SIA-

2010/1.2.REGKE, DOP-SIA-2010/1.2.REGBB 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Prešov  24.08.2010 54+4* 

 

Odborné semináre pre prijímateľov k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP SIA realizovala celkovo 4, 

boli realizované v Banskej Bystrici.  

Lektori zo SIA úspešným uchádzačom o nenávratný finančný príspevok predstavili ich povinnosti súvisiace 

s implementáciou a finančným riadením projektov. V ďalšej časti prezentácie boli účastníkom 

odprezentované povinnosti súvisiace s publicitou projektu, povinnosti pri verejnom obstarávaní či proces 

riadenia prípadných zmien. 

Účastníci seminára mali po skončení prezentácie moţnosť poloţiť zástupcom SIA otázky súvisiace s 

riadením projektu. 

 

 

 

http://www.sia.gov.sk/
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Odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy : DOP-SIA-2009/4.1.3/01 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Banská Bystrica 30.09.2010 71+4* 

 

Odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy : DOP2009-SIP004 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Banská Bystrica 06.10.2010 44+4* 

 

Odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy : DOP-SIA-2009/1.2.1/01 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Banská Bystrica 18.10.2010 97+4* 

 

Odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy : DOP-SIA-2009/1.2.1/02 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Banská Bystrica 19.10.2010 69+4* 

*číslo indikuje účastníkov zo SIA.  

 

Informácia o konaní informačných seminárov ako aj odborných seminároch boli zverejnené aj na webovej 

stránke SIA (www.sia.gov.sk).  

 

Webová stránka Sociálnej implementačnej agentúry bola priebeţne aktualizovaná a zaznamenala v roku 

2010 cca 130 000 klikov. Ku koncu roka 2010 je v databáze prihlásených aţ 2008 záujemcov, ktorí majú 

záujem získavať aktuálne informácie o aktivitách SIA.  

 

V roku 2010 sa pokračovalo vo vzťahu k značke BLIND FRIENDLY  - verzia stránky pre zrakovo 

postihnutých, a zároveň Sociálna implementačná agentúra  sprostredkovala vţdy aktuálne informácie 

relevantné usmernenia, súvisiace s jej pôsobením. 

Internetová stránka spĺňala všetky štandardy zverejňovania dokumentov, bola doplnená aj o zverejnenie 

prijímateľov jednotlivých výziev formou Formuláru príkladov dobrej praxe na začiatku realizácie aktivít a 

po ukončení realizácie projektu a pod. Všetky informácie poskytované širšej verejnosti sú súčasťou archívu, 

ktorý je k dispozícii na webovej stránke. 

 

SIA pokračovala v celoročnej spolupráci s RO a Regionálnymi poradenskými centrami ESF. 

 

Fond sociálneho rozvoja 

           

Aktivity v oblasti publicity sú zamerané najmä na: 

 potenciálnych prijímateľov, ako sú napr. ekonomickí a sociálni partneri, mimovládne organizácie, 

inštitúcie napomáhajúce riešeniu sociálnej inklúzie a jej predchádzaniu, orgány presadzujúce rodovú 

rovnosť, aby ich informovali o moţnostiach ponúkaných programov; 

 širokú verejnosť s cieľom upriamiť jej pozornosť na úlohy, ktoré plní EÚ v rámci poskytovania 

pomoci a k jej výsledkom. Mal by byť zahrnutý pokrok dosiahnutý v implementácii komunikačného 

plánu, s odkazom na opatrenia a jeho dopad. 

 

Plánovanie komunikačných aktivít a tých aktivít, ktoré spadajú do oblasti informovanosti a publicity sa 

viaţe na zostavený komunikačný plán, ktorý vypracúva Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 

taktieţ v zmysle splnomocnenia o delegovaní právomocí podľa Usmernenia riadiaceho orgánu č. N6/2007.  

 

Úlohou FSR ako SORO v oblasti Informovanosti a publicity je predovšetkým zabezpečovať poskytovanie 

informácií verejnosti o výzvach na predkladanie projektov, výške poskytnutých finančných prostriedkov, 

o úspešne realizovaných projektoch na celoštátnej, regionálnej i miestnej úrovni prostredníctvom 

telefonických, emailových, osobných konzultácií a účasti na Výročnej Konferencii OP ZaSI 

 

http://www.sia.gov.sk/
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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.  

 

Aktivity v roku 2010 boli zamerané na zabezpečenie informovanosti a účasti potenciálnych ţiadateľov ako 

i úspešných prijímateľov o NFP prostredníctvom informačných a odborných seminároch súvisiace 

s vyhlásenými výzvami.  

 

Informačných seminárov pre ţiadateľov k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP, FSR realizovala celkovo 

5, a síce v Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici.  

Informačné semináre boli zamerané na predstavenie a prezentáciu príslušných výziev, resp. dôleţitých 

informácií týkajúcich sa procesu predkladania ţiadostí o NFP cez verejný portál ITMS, vypĺňania ţiadostí.  

Účastníci seminára sa oboznámili s obsahom výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP, Príručky pre ţiadateľa o 

NFP, ako aj ostatných dokumentov v tzv. balíku výzvy zverejnenom na našej webovej stránke 

www.fsr.gov.sk . 

 

Informačné semináre k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP: OP ZaSI-FSR-2010/2.1/03 a OP ZaSI-FSR-

2010/2.2/04 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Košice 08. 12. 2010 23 + 3* 

Prešov  09. 12. 2010 56 + 3* 

Trnava  06. 12. 2010 33 + 3* 

 

Informačný seminár k výzve na predkladanie ţiadostí o NFP: OP ZaSI-FSR-2009/2.1/07 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Banská Bystrica 05. 03. 2010 22 + 2* 

 

Informačný seminár k výzve na predkladanie ţiadostí o NFP: OP ZaSI-FSR-2009/2.3/01 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Banská Bystrica 06. 05. 2010 19 + 2* 

 

Odborné semináre pre prijímateľov k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP FSR v roku 2010 nerealizoval.    

 

Informácia o konaní informačných seminárov ako aj odborných seminároch boli zverejnené aj na webovej 

stránke FSR (www.fsr.gov.sk).  

 

Webová stránka Fondu sociálneho rozvoja bola priebeţne aktualizovaná a zaznamenala v roku 2010 cca 

140 958 návštev. Internetová stránka spĺňala všetky štandardy zverejňovania dokumentov, bola doplnená aj 

o zverejnenie prijímateľov jednotlivých výziev formou Formuláru príkladov dobrej praxe na začiatku 

realizácie aktivít a po ukončení realizácie projektu a pod. Všetky informácie poskytované širšej verejnosti sú 

súčasťou archívu, ktorý je k dispozícii na webovej stránke. 
 

FSR zverejnil 2 inzeráty v dvoch vybraných celoslovenských denníkoch. Inzerát jednorazovo zverejnený 

dňa 29. Januára 2010 v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny sa týkal výzvy na predkladanie ŢoNFP, č. 

OP Z a SI – FSR – 2009/2.1/09, zameranej na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie 

zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity, ďalej výzvy na predkladanie ŢoNFP, č. 

OP Z a SI – FSR – 2009/2.1/07, zameranej na podporu zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity sluţieb 

starostlivosti, ktoré  zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do 

spoločnosti a výzvy na predkladanie ŢoNFP, č. OP Z a SI – FSR – LPSI 2009/3.2/08, zameranej na podporu 

zvyšovania dostupnosti a efektivity sluţieb starostlivosti, ktoré  zlepšujú prístup ohrozených 

a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti. 

Inzerát jednorazovo zverejnený dňa 30.mája 2010 v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny, sa týkal 

výzvy na predkladanie ŢoNFP, č.  OP Z a SI – FSR – 2010/2.3/01 v rámci opatrenia – podpora zosúladenia 

rodinného a pracovného ţivota. 

http://www.fsr.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
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V mesiaci jún 2010 bol vytvorený „Dizajn manuál a komunikačný manuál OP ZaSI“ pre Európsky 

sociálny fond 2007-2013, ktoré FSR pouţíva pri všetkých prezentáciách OP ZaSI v printových a obrazových 

médiách,  ktorých adresátom sú slovenské fyzické a právnické osoby, ktoré dostali finančný príspevok 

z Európskej únie. 

FSR pripravil a dňa 22.12.2010 zverejnil video návod na vypĺňanie ţiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – 

FSR – 2010/2.1/02 cez verejný portál ITMS. FSR sa týmto krokom snaţil zabrániť vyraďovaniu ŢoNFP na 

základe formálnych chýb pri vypĺňaní ţiadostí o NFP. Neskôr FSR doplnil do video návodu maďarské 

titulky vzhľadom ku skutočnosti, ţe veľký počet potenciálnych ţiadateľov v rámci tejto výzvy ovláda 

maďarský jazyk lepšie, ako slovenský jazyk. Video návod je umiestnený na linku: 

http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/vyzvy-4/video-navod-k-vyplnaniu-ziadosti-o-nfp-

na-verejnom-portali-itms.ews. Video návod bol prehratý z 310 unikátnych IP adries.  
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