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1. IDENTIFIKÁCIA  

 

 

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

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

zvyšovania zamestnanosti, zvyšovania sociálnej inklúzie a budovania kapacít. 

 

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 

 

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: 2011 

Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom: 27. júna 2012 
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „MPSVR SR“) je v zmysle Uznesenia vlády 

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

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

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

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

 

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. Webové sídlo FSR je www.fsr.gov.sk. 

 

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

02.11.2007 so Sociálnou implementačnou agentúrou Splnomocnenie o delegovaní právomocí, pričom RO 

zostáva celkovo zodpovedné za realizáciu OP ZaSI. SIA realizuje dopytovo – orientované projekty a projekty 

medzirezortnej spolupráce. Webové sídlo SIA je www.sia.gov.sk. 

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 

 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
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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 2011. 

 

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého výsledku 

 

V roku 2011 pokračoval proces implementácie programu formou realizácie zazmluvnených projektov, 

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

ŢoNFP na národné projekty. 

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

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

výročnej správy. 

 

Vo výročnej správe o vykonávaní OP ZaSI za rok 2010 sme uvádzali, ţe na riadiacom orgáne sa  uskutočnili 

podstatné zmeny, ktorých realizácia sa začala v druhej polovici roku 2010. Tieto zmeny mali významný vplyv 

na implementáciu programu v sledovanom období. 

 

V roku 2011 boli naďalej prijímané aj opatrenia vyplývajúce z auditov EK, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2009 

(A-REP 2009-1054) a v roku 2010 (A-REP 2010-1234) a Systémového auditu zameraného na preskúmanie 

spoľahlivosti Orgánu auditu pri posudzovaní fungovania vnútroštátnych systémov riadenia a kontroly (A-REP 

2011-1297).  

 

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

s tým, ţe aj počas celého roku 2011 neustále prebiehali zmeny za účelom zabezpečenia rýchlejšieho 

a plynulejšieho a efektívnejšieho čerpania finančných prostriedkov (zavedenie jasných pravidiel pre 

posudzovanie efektívnosti a hospodárnosti výdavkov, príprava zjednodušovaní v administrácii projektov), ako 

aj zvýšenia transparentnosti OP ZaSI.  

 

Vzhľadom na prioritné problémy v oblasti riešenia nezamestnanosti sa najväčší pokrok zaznamenal v  

implementácii národných projektov v rámci prioritnej osi 1. Najväčším prínosom národných projektov sú 

projekty ÚPSVR realizujúce APTP. Medziročne sa zvýšil počet novovytvorených pracovných miest o viac 

ako 80% najmä vplyvom projektov v rámci APTP. Počas roka 2011 bolo moţné zaznamenať len 28% 

naplnenie cieľa v oblasti umiestňovania uchádzačov o zamestnanie na trhu práce. Napriek tomu je moţné v 

budúcnosti očakávať prekročenie plánovaného cieľa najmä vplyvom realizovaných projektov v rámci APTP. 

Počet vyškolených osôb cieľových skupín uţ v súčasnosti presiahol plánovaný cieľ na úrovni OP ZaSI najmä 

vplyvom intenzívnej realizácie nástrojov APTP. 

 

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, ţe výstupové merateľné ukazovatele OP ZaSI sú napĺňané zo značnou 

jednoduchosťou, ale úroveň výsledkov sa ťaţšie stretáva s napĺňanými cieľmi na úrovni programu. Túto 

skutočnosť je nutné vnímať v širšom kontexte vývoja Slovenskej ekonomiky a trhu práce, nakoľko dôvodom 

nevýrazného fyzického pokroku výsledkov je aj značne predimenzovanie cieľov vo fáze programovania OP 

ZaSI. Vo fáze programovania prevládal optimistický pohľad do budúcna, z čoho vyplynulo zaznávanie 

neočakávaných radikálnych makroekonomických zmien.  

 

Vo väzbe na strategické materiály (Stratégia EURÓPA 2020) môţeme konštatovať, ţe najvýraznejším 

prínosom OP ZaSI v rámci zamestnanosti je poskytovanie finančnej podpory formou nenávratného 

finančného príspevku v rámci národných projektov realizovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 

(ďalej len  „UPSVAR), ktoré implementujú jednotlivé nástroje zákona č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Ďalším prínosom k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 je aj realizácia dopytovo- orientovaných projektov, 

podporených SORO SIA zameraných na podporu zamestnanosti. 

Príkladom výzvy, prostredníctvom ktorej bol napĺňané spomínané ciele je výzva DOP – SIA – 2010/1.2.1/01, 

ktorej cieľom bola podpora tvorby a udrţanie pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 
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pracovníkov, podnikom a podpory podnikania. Výzvou bolo podporených 63 projektov. Výzva DOP2010 – 

SIP005, vyhlásená spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR mala za cieľ podporiť vznik, udrţanie a rozvoj 

samozamestnávania – samostatne zárobkovo činných osôb, rast a udrţanie zamestnanosti u mikropodnikov, 

malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu, posilnenie úlohy zamestnávateľov – mikro, malých 

a stredných podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, podpora ďalšieho vzdelávania a zvýšenie, resp. udrţanie 

zamestnanosti. Výzvou bolo podporených 53 projektov. 

 

Ďalšou významnou zmenou v sledovanom období bolo vypracovanie a zaslanie návrhu revízie OP ZaSI, ktorý 

bol zaslaný na EK. Návrh revízie OP ZaSI sa opieral o analýzy čerpania a potreby technickej pomoci, 

výsledky priebeţného hodnotenia OP ZaSI vykonaného v roku 2010, návrh Stratégie deinštitucionalizácie 

systému sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike a výsledky hodnotenia 

kvantifikovateľných cieľov OP ZaSI s väzbou na projektové merateľné ukazovatele a ciele prioritných osí OP 

ZaSI.  

 

Na základe členmi monitorovacieho výboru a zástupcami EK schválenej revízie bolo moţné: 

 upraviť merateľné ukazovatele OP ZaSI a upraviť metodiku ich vykazovania, čo zabezpečí lepšiu 

orientáciu na meranie dopadov; 

 realokovať finančné prostriedky z prioritnej osi 4 do prioritnej osi 5, čím budú zabezpečené finančné 

prostriedky na implementáciu OP; 

 doplniť zoznam oprávnených aktivít, na základe čoho bude moţné financovať cez OP ZaSI viacero 

iniciatív, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády alebo z medzinárodných dohovorov 

(napr. program deinštitucionalizácie sociálnych sluţieb). 

 

Ďalším dôleţitým opatrením prijatým z dôvodu identifikácie potreby zo strany VÚC a samospráv 

o nedostatku informácii o realizácii projektov na ich území, bola vytvorená aplikácia „Mapa projektov“. 

Informácie, ktoré boli o podporených projektoch k dispozícii a boli zverejňované, sa zuţovali len na názov 

projektu, názov podporeného subjektu a výšku NFP. Akékoľvek iné informácie napr. o podporených 

aktivitách, dĺţke trvania implementovaného projektu,  stanovených ukazovateľoch ako výstupoch z projektu 

neboli zo strany RO zverejňované. Zmenu priniesla „Mapa projektov“, vytvorená počas I. polroka 2011. Táto 

podáva bliţšie informácie o všetkých podporených projektoch.  

 

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

kapitolách výročnej správy. 

 

 

Stav fyzického pokroku operačného programu od začiatku implementácie: 

 

K 31.12.2011 bolo v rámci OP ZaSI podporených 1 522 projektov (vrátane projektov Technickej pomoci) 

v celkovej kontrahovanej sume 942 414 502,35 EUR. 

 

Z celkového počtu projektov bolo 101 národných projektov v celkovej kontrahovanej sume 705 931 356 

EUR,1379 dopytovo – orientovaných projektov v celkovej kontrahovanej sume 206 880 966 EUR. Projektov 

Technickej pomoci bolo 42 v celkovej kontrahovanej sume 29 602 180 EUR.  

Celková miera čerpania predstavuje sumu 358 184528 EUR (EÚ a ŠR zdroje), čo predstavuje 34,53 % 

z celkovej alokácie na program. 

 

K 31.12.2011 bolo celkovo vyhlásených 36 výziev na dopytovo – orientované projekty ( 16 výziev SIA, 20 

výziev FSR) a 102 písomných vyzvaní k národným projektom. 

 

 
2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu v roku 2011 

 

Sumárny prehľad vývoja implementácie programu od začiatku implementácie k 31.12.2011 je uvedený 

v grafickom vyjadrení v prílohe č. 1 výročnej správy “Sumárny prehľad implementácie OP ZaSI“. 
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Prehľad vývoja implementácie programu k 31.12.2011 je uvedený v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12.2011 

Prioritná os 
Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených  

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov  

v realizácii 

Počet 

ukončených  

projektov 

Prioritná os 1 1 790 996 628 610 475 135 

Opatrenie 1.1. 27 2 22 22 20 2 

Opatrenie 1.2 1 763 994 606 588 455 133 

Prioritná os 2 1 459 763 638 618 385 233 

Opatrenie  2.1. 930 386 515 495 265 230 

Opatrenie  2.2 379 251 111 111 108 3 

Opatrenie  2.3 150 126 12 12 12 0 

Prioritná os 3 167 82 83 80 51 29 

Opatrenie  3.1. 95 61 34 33 19 14 

Opatrenie  3.2 32 20 12 11 11 0 

Opatrenie  3.3 25 1 22 21 11 10 

Opatrenie  3.4 15 0 15 15 10 5 

Prioritná os 4 617 424 189 187 166 21 

Opatrenie  4.1. 615 422 189 187 166 21 

Opatrenie 4.2 2 2 0 0 0 0 

Prioritná os 5 27 0 27 27 14 13 

Opatrenie  5.1 27 0 27 27 14 13 

Celkom 4 060* 2 265 1 565 1 522 1 091 431 

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  

Prioritná os 1 970 361 320,95 210 948 805,49 710 991 183,94 639 876 083,00 1 731 648,48 45 654 307,45 

Opatrenie 

1.1. 586 381 619,93 24 055 027,39 561 414 581,94 492 834 164,65 1 122 756,01 16 942 960,00 

Opatrenie  

1.2 383 979 701,02 186 893 778,10 149 576 602,00 147 041 918,35 608 892,47 28 711 347,45 

Prioritná os 2 295 541 220,11 98 799 755,81 180 992 132,89 178 024 754,78 793 774,64 34 481 792,49 

Opatrenie  

2.1. 101 825 775,78 31 348 296,16 61 682 283,02 60 192 616,13 359 567,37 11 938 157,56 

Opatrenie  

2.2 135 384 825,16 56 432 426,34 73 209 234,09 71 731 522,87 414 468,73 22 543 634,93 

Opatrenie  

2.3 58 330 619,17 11 019 033,31 46 100 615,78 46 100 615,78 19 738,54 0,00 

Prioritná os 3 31 123 553,64 9 378 015,43 20 746 526, 21 19 084 898,58 177 301,77 2 451 858,85 

Opatrenie  

3.1. 18 028 731,44 7 476 983,66 9 913 147,36 9 099 763,46 51 132,18 1 232 191,02 

Opatrenie  

3.2 7 958 522,46 1 712 443,77 6 187 922,63 5 834 081,33 38 851,83 0,00 

Opatrenie  

3.3 4 306 204,07 188 588,00 3 842 734,12 3 378 331,70 81 356,18 1 110 350,23 

Opatrenie  

3.4 830 095,67 0,00 802 722,10 772 722,09 5 961,58 109 317,60 

Prioritná os 4 166 534 971,50 78 359 880,45 80 744 726,70 76 599 307,81 1 517 888,43 15 380 559,44 

Opatrenie  

4.1. 163 384 955,50 75 209 864,45 80 744 726,70  76 599 307,81 1 517 888,43 15 380 559,44 

Opatrenie 4.2 3 150 016,00 3 150 016,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Prioritná os 5 27 888 096,13 0,00 28 811 304,42 28 829 458,18 384 057,05 9 460 022,59 
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Opatrenie  

5.1 27 888 096,13 0,00 28 811 304,42 28 829 458,18 384 057,05 9 460 022,59 

Celkom 1 491 449 162,33 397 486 457,18 1 022 285 874,16 942 414 502,35 4 604 670,37 107 428 540,82 

Zdroj: ITMS 

*Rozdiel v súčte zamietnutých a schválených ŢoNFP a prijatých je spôsobený tým, ţe 230 ŢoNFP bolo v procese 

schvaľovania. 
 

Stav operačného programu v roku 2011 

 

Prehľad vyhlásených výziev od 01.01.2011 – 31.12.2011 je uvedený v tabuľke č. 2. 

 

Tabuľka č. 2: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 01.01.2011 do 31.12.2011 

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

Prioritná os 1 8 108 661 210,60 

Prioritná os 2 4 52 369 999,46 

Prioritná os 3 7 1 718 409,75 

 

 

Prioritná os 4 5 2 980 955,86 

 

 

 Spolu 24 165 730 575,67 

 

 

Zdroj: RO 

 

Prehľad výziev/vyzvaní vyhlásených od 01.01.2011 – 31.12.2011 v rozdelení na národné projekty (ďalej „NP) 

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

 

Tabuľka č. 3: Prehľad vyhlasovania výziev od 01.01.2011 – 31.12.2011 

Typ projektov 

Počet 

výziev/vyzvaní 

Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet 

projektov v 

realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

DOP 2 0 0 0 0 0 

NP 22 22 15 13 13 0 

Spolu 24 22 15 13 13 0 

Finančné 

vyčíslenie v EUR             

Typ projektov 

Alokovaná suma 

na 

výzvy/vyzvania 

Výška 

ţiadaného 

príspevku 

Výška 

schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov   

DOP 1 714 700,00 0,00 0,00 0,00   

NP 164 015 875,67 163 953 794,53 160 633 543,30 160 181 166,30   

Spolu 165 730 575,67 163 953 794,53 160 633 543,30 160 181 166,30   

Zdroj: ITMS       
 

V rámci dvoch výziev vyhlásených v roku 2011 nebol  zazmluvnený ţiadny dopytovo – orientovaný projekt. 

Tieto výzvy boli vyhlásené FSR v rámci opatrenia 2.1. a 3.2. a dátum ich uzávierky bol 29.02.2012.  

 

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

regiónu, boli v roku 2010 vyhlásené tri výzvy na dopytovo – orientované projekty zamerané na zniţovanie 

regionálnych disparít v Prešovskom samosprávnom kraji, Košickom samosprávnom kraji a Banskobystrickom 
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samosprávnom kraji. Vzhľadom na podozrenia z korupčného  konania v súvislosti s týmito výzvami v roku 

2011 RO pre OP ZaSI ako poskytovateľ pomoci zmenil spôsob financovania pomoci a v nadväznosti na to aj 

oprávnenosť aktivít realizácie projektov. V súvislosti s uvedenými zmenami podmienok poskytnutia pomoci 

a zabezpečením rovnakého prístupu všetkých ţiadateľov k moţnosti predkladania ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok RO pre OP ZaSI zrušil uvedené výzvy v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, o čom informoval ţiadateľov dňa 14.11.2011 na stránke 

http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=291&PHPSESSID=b529fefeb3be5b320b23c4d0ceb13

4fa a http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=278&sID=f0eca84724f90f626a96d8c62cd49ab5.   
 

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

zmysluplnosti a finančnej efektívnosti projektov. K 31.12.2011 bolo odstúpené od zmlúv o poskytnutí NFP od 

78 dopytovo – orientovaných projektov. 

Počas vykazovaného obdobia boli na projektoch vykonávané kontroly na mieste sprostredkovateľskými 

orgánmi, ktorých zoznam tvorí prílohy 8 a 9 tejto výročnej správy. V uvedených prílohách je uvedená presná 

identifikácia zistení pri jednotlivých projektoch spolu s nápravnými opatreniami. 

 

V roku 2011 bolo zrealizovaných 22 písomných vyzvaní na predloţenie ŢoNFP na národné projekty 

v celkovej kontrahovanej sume 164 015 875,67 €. Z tohto počtu bolo 13 projektov v realizácii a ţiadny 

projekt nebol ukončený.  

Na riadiacom orgáne bolo v roku 2011 naďalej vykonávané preverenie zmysluplnosti a finančnej efektívnosti 

národných projektov. Táto aktivita bola na RO začatá v lete 2010. K 31.12.2011 bolo po dohode 

s prijímateľmi odstúpené od 28 národných projektov. 

 

Počas vykazovaného obdobia boli na projektoch vykonávané kontroly na mieste riadiacim orgánom, ktorých 

zoznam tvorí prílohy 7a, 7b tejto výročnej správy. V prílohách je uvedená presná identifikácia zistení pri 

jednotlivých projektoch spolu s nápravnými opatreniami. 

 

Všetky výzvy vyhlásené v roku 2011 boli vyhlásené v súlade časovým harmonogramom výziev na rok 2011 

v znení aktualizácii. Harmonogram výziev spolu s jeho aktualizáciami je dostupný na stránke www.esf.gov.sk 

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

 

Zhrnutie  

 

V roku 2011 nebola v rámci prioritnej osi 1 vyhlásená ţiadna výzva na dopytovo - orientované projekty, avšak  

v rámci danej prioritnej osi bolo vyhlásených 8 písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 

108 661 210,60 EUR, následne z ktorých bolo zazmluvnených 5 národných projektov v celkovej výške 

107 799 850,00 EUR. V rámci prioritnej osi 1 sa zvýšilo čerpanie oproti roku 2010 o 100 mil. € (za EÚ 

zdroje), čo predstavuje 18,90 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013. Kríţové financovanie v rámci 

prioritnej osi 1 k 31.12.2011 bolo v celkovej výške 5,3 mil. EUR (po odrátaní prostriedkov zo zrušených 

sociálnych podnikov), čo tvorí 8 % z limitu. Čerpanie finančných prostriedkov pre prioritnú os 1 je moţné 

povaţovať za primerané. 

 

V rámci prioritnej osi 2 v roku 2011 bola vyhlásená 1 výzva na dopytovo - orientované projekty s dátumom 

uzávierky dňa 29. 09. 2012 a boli vyhlásené 3 písomné vyzvania na národné projekty v celkovej sume 

50 869 999,46 EUR. Čerpanie v rámci prioritnej osi 2 sa zvýšilo oproti roku 2010 o 6 mil. € (za EÚ zdroje), 

čo predstavuje 7,36 % z celkového záväzku na roky 2007 – 2013. Kríţové financovanie k 31.12.2011 v rámci 

prioritnej osi 2 bolo v celkovej výške 305,17 tis. eur čo tvorí 0,92 % z limitu. Čerpanie finančných 

prostriedkov je moţné povaţovať za primerané. 

 

Pre prioritnú os 3 v roku 2011 bolo vyhlásených 6 písomných vyzvaní na národne projekty. Z týchto vyzvaní 

boli 3 projekty zazmluvnené v celkovej sume 1 161 607,27 EUR. Zároveň v roku 2011 SORO FSR vyhlásilo 

výzvu v celkovej výške 214 700 EUR na dopytovo - orientované projekty. Zameraním výzvy bola podpora 

sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia pracovného a rodinného ţivota v BSK. V rámci prioritnej 

osi č. 3 sa vyuţíva aj tzv. kríţové financovanie. K 31.12.2011 boli v projektoch kontrahované prostriedky na 

kríţové financovanie v celkovej výške 49,56 tis. Eur, čo tvorí 2,25 % z limitu na prioritnú os 3. 

http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=291&PHPSESSID=b529fefeb3be5b320b23c4d0ceb134fa
http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=291&PHPSESSID=b529fefeb3be5b320b23c4d0ceb134fa
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=278&sID=f0eca84724f90f626a96d8c62cd49ab5
http://www.esf.gov.sk/
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V roku 2011 nebola v rámci prioritnej osi 4 vyhlásená ţiadna výzva na dopytovo – orientované projekty. Bolo 

však vyhlásených 5 písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 2 980 955, 86 €. V rámci vyššie 

spomenutých vyzvaní boli zazmluvnené 2 národné projekty v celkovej sume 412 034,03 €. V rámci opatrenia 

4.2. došlo k realokácii finančných prostriedkov do prioritnej osi 5. Uvedené bolo navrhnuté v Revízii 

operačného programu. Čerpanie prostriedkov k 31.12.2011 predstavovalo 22,12 % z celkového záväzku na 

roky 2007 – 2013.V rámci prioritnej osi č. 4 sa vyuţíva aj tzv. kríţové financovanie. K 31.12.2011 boli 

v projektoch kontrahované prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 575,44 tis. Eur, čo tvorí  

5,99 % z limitu na prioritnú os. 4.  

 

V sledovanom období bolo spolu implementovaných 550 projektov s priamou relevanciou k HP MRK v rámci 

OP ZaSI. Uvedený ukazovateľ je k 31.12.2011 naplnený na 226 %. V rámci realizácie aktivít projektov bolo 

vytvorených 443 pracovných miest cielene pre MRK, čo prekračuje stanovený cieľ pre tento merateľný 

ukazovateľ horizontálnej priority o 193 PM. 

 

V rámci OP ZaSI vykazovalo k 31.12.2011 relevanciu k HP RP 1 236 zazmluvnených projektov v celkovej 

výške NFP (zdroje EÚ) 604 421 857,22 EUR. Podľa miesta realizácie bolo najviac projektov s relevanciou 

k HP RP bolo zazmluvnených v rámci Prešovského kraja (391), Banskobystrického kraja (232) a Košického 

kraja (183). Práve tieto tri samosprávne kraje vykazujú v rámci OP ZaSI výrazné regionálne rozdiely (napr. 

prístup cieľovej skupiny k vzdelávacím aktivitám, náročnejšie podmienky pri uplatňovaní sa na trhu práce 

a pod.) V rámci Bratislavského kraja vzhľadom k relatívne nízkej alokácii určenej na podporu cieľa 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, orientáciu intervencie predovšetkým na budovanie kapacít 

je úroveň zazmluvnenia projektov s relevanciou k HP RP uspokojivá. 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2011 zazmluvnených 1522 projektov v celkovej výške 802 686 590,77 EUR, 

z ktorých 118 projektov deklarovalo príspevok k HP IS. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 

projekty s príspevkom k HP IS predstavuje sumu 28 904 937,62 EUR čo predstavuje 3,6% zazmluvnených 

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

ZaSI. 

 

Ku koncu roku 2011 bolo v rámci OP ZaSI zazmluvnených 674 projektov prispievajúcich k napĺňaniu 

horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj. Na úrovni NSRR sú okrem kontextových ukazovateľov 

sledované dva horizontálne merateľné ukazovatele, Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite 

trvalo udrţateľný rozvoj a Objem finančných príspevkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite 

trvalo udrţateľný rozvoj, ktorý predstavuje v rámci uvedených 674 projektov objem v hodnote spolu 

306 270 985,30 EUR. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Plnenie kľúčových ukazovateľov na úrovni operačného programu s väzbou na globálny cieľ k 31.12.2011 je 

uvedený v tabuľke č. 4. 

 

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

k 31.12.2011 (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 96 301 N/A N/A N/A N/A 301 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 882 N/A N/A 5 882 

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

            

Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

35151

7 

41406

3 

11725

04 
N/A N/A N/A N/A 

1 172 

504 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 083 414 N/A N/A 1083414 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet podporovaných 

osôb cieľovej skupiny 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 28 24872 6948 68953 N/A N/A N/A N/A 68953 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65 045 N/A N/A 65 045 

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 34 049 23 691 44222 N/A N/A N/A N/A 44 222 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 99 725 N/A N/A 99 725 

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

            

Počet vytvorených 

pracovných miest – 

muţi (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 19 321 14300 25313 N/A N/A N/A N/A 25 313 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 54 998 N/A N/A 54 998 

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

            

Počet vytvorených 

pracovných miest – 

ţeny (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 14 728 9 315 16999 N/A N/A N/A N/A 16 999 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 44 727 N/A N/A 44 727 

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

            

Počet úspešne 

umiestnených osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 7424 25 867 44049 N/A N/A N/A N/A 44 049 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 158 400 N/A N/A 158 400 

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 9,6 12,1 14,4 13,5 N/A N/A N/A N/A 13,5 

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

Východisko 13,4
4*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,4 

            

Miera 

nezamestnanosti – 

muţi (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

9,9 8,4 11,4 14,2 13,5 N/A N/A N/A N/A 13,5 

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

Východisko 11
4*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 

            

Miera 

nezamestnanosti – 

ţeny (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
12,7 10,9 12,9 14,6 13,6 N/A N/A N/A N/A 13,6 

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

Východisko 14,2
4*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14,2 

            

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti (%) 

Dosiahnutý 

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

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

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

Východisko 11,2
4*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,2 

            

Podiel ľudí ţijúcich v 

riziku chudoby a 

vylúčenia***(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
21,3 20,6 19,6 20,6 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 18,6 N/A N/A 18,6 

Východisko 21,3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21,3 

            

Miera rizika chudoby 

***(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
10,5 10,9 11 12 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 12,2
5*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,2 

            

Miera rizika chudoby 

– muţi*** (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
9,8 10,1 10,1 11,7 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 12,3
5*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,3 

            

Miera rizika chudoby 

– ţeny*** (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
11,2 11,5 11,8 12,2 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 12,1
5*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,1 

            

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na 

trh práce (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
Konvergencia 

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

Dosiahnutý 

výsledok 

BSK 
0 0,92 31,96 11,7 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 26,8 N/A N/A 26,8 

Východisko 42,9
4*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42,9 

Zdroj: ITMS, monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR 

* V zmysle vymedzenia merateľného ukazovateľa 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* Merateľný ukazovateľ počet vytvorených pracovných miest muţi a ţeny nie je moţné spočítávať ako „spolu“. 

Vysvetlením je, ţe „počet vytvorených pracovných miest“ je merateľný ukazovateľ, ktorý bol zazmluvnený 

v určitom počte   projektov samostatne, tzn. bez rozdelenia na muţi a ţeny. Toto spôsobuje rozdiel medzi 

automatickým sčítaním muţi a ţeny = spolu. Údaje boli zbierané zo systému ITMS. 

  
V rámci merateľného ukazovateľa monitorujúceho počet osôb cieľových skupín zapojených do 

podporených projektov je moţné konštatovať značný fyzický pokrok nakoľko sa medziročne zvýšil tento 

počet o takmer dvojnásobok. Na základe zostávajúcej alokácie na jednotlivé prioritné osi OP ZaSI a súčtu 
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cieľových hodnôt jednotlivých projektov je dôvodné očakávať prekročenie stanoveného cieľa na globálnej 

úrovni OP ZaSI o viac ako polovicu.  

Počet vyškolených osôb cieľových skupín uţ v súčasnosti presiahol plánovaný cieľ na úrovni OP ZaSI 

najmä vplyvom intenzívnej realizácie nástrojov APTP. Na druhej strane je moţné hovoriť o zrejmom 

poddimenzovaní cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v štádiu programovania. V budúcnosti je moţné 

očakávať takmer trojnásobné prekročenie počtu vyškolených osôb cieľových skupín v rámci OP ZaSI.  Takéto 

očakávanie je oprávnené vzhľadom na súčet cieľových  hodnôt jednotlivých projektov, ktoré majú príspevok 

k merateľnému ukazovateľu. 

V súčasnosti je moţné konštatovať viac ako 44%-né naplnenie cieľa v oblasti vytvárania pracovných miest. 

Medziročne sa zvýšil počet novovytvorených pracovných miest o viac ako 80% najmä vplyvom projektov 

v rámci APTP. Vzhľadom na zostávajúcu alokáciu a súčet projektových cieľových hodnôt tohto merateľného 

ukazovateľa je moţné očakávať naplnenie na úroveň 52% z cieľa stanoveného na úrovni OP ZaSI. 

Súčasný trend vytvárania pracovných miest predurčených pre muţov a ţeny vypovedá o snahe vyrovnávať 

prístup na trh práce pre obe pohlavia. Dá sa predpokladať naplnenie cieľových hodnôt pre jedno, či pre druhé 

pohlavie pribliţne do 50%. 

Počas roka 2011 bolo moţné zaznamenať len 28% naplnenie cieľa v oblasti umiestňovania uchádzačov 

o zamestnanie na trhu práce. Napriek tomu je moţné v budúcnosti očakávať prekročenie plánovaného cieľa 

najmä vplyvom realizovaných projektov v rámci APTP.  

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, ţe výstupové merateľné ukazovatele OP ZaSI sú napĺňané zo značnou 

jednoduchosťou, ale úroveň výsledkov sa ťaţšie stretáva s napĺňanými cieľmi na úrovni programu. Túto 

skutočnosť je nutné vnímať v širšom kontexte vývoja Slovenskej ekonomiky a trhu práce, nakoľko dôvodom 

nevýrazného fyzického pokroku výsledkov je aj značne predimenzovanie cieľov vo fáze programovania OP 

ZaSI. Vo fáze programovania prevládal optimistický pohľad do budúcna, z čoho vyplynulo zaznávanie 

neočakávaných radikálnych makroekonomických zmien.  

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

kapacít. V prípade riešenia najpalčivejších problémov Slovenskej republiky, t.j. rastu nezamestnanosti a 

poklesu zamestnanosti je takmer 95%-ný príspevok zo strany  implementácie projektov v oblasti APTP. 

Minoritnú časť na plnení cieľov tvoria ostatné projekty v rámci FSR, či SIA.  

Signálom indikujúcim ozdravenie Slovenskej ekonomiky je opätovný medziročný pokles miery 

nezamestnanosti o 0,9%. Rast zamestnanosti evidentne súvisí s rastom HDP na obyvateľa (5%), či 

opätovnou pozitívnou obchodnou bilanciou za rok 2011. Viditeľný je aj trend aproximácie miery 

nezamestnanosti medzi muţmi a ţenami. Štatistika hovorí, ţe problém nájsť si prácu traumatizuje 

v porovnateľnej miere tak muţov, ako aj ţeny. Mierne poklesla miera nezamestnanosti, pričom výraznejšie 

poklesla miera dlhodobej nezamestnanosti ţien v porovnaní s muţmi. Merateľný ukazovateľ Miera rizika 

chudoby nie je dostupný, nakoľko bude spracovaný Štatistickým úradom SR do konca júla 2012. 

 

Namerané hodnoty za ukončené projekty, plánované hodnoty, či počty ukončených projektov sú uvedené 

v prílohe č. 10: „Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni OP“. 
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2.1.2 Finančná implementácia programu  

 

Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov  

 

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

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

31.12.2011 bolo na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 65 541 

710,55 EUR (55 857 121,14 EUR za zdroj EÚ, 9 684 589,41 EUR za zdroj spolufinancovania zo štátneho 

rozpočtu).  Celkové čerpanie OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia k 31.12.2011 na úrovni platobnej jednotky, 

t.j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom v súhrnných ţiadostiach o platbu zníţených 

o nezrovnalosti vykázané v ţiadostiach o platbu na EK a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré 

neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 423 726 238,13 EUR. Z toho za zdroj EÚ sumu 360 

899 757,77 EUR a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 62 826 480,36 EUR. Podiel 

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

za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 40,93%. 

 

Predloţené a schválené SŢP 

 

V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predloţených 32 súhrnných ţiadostí, pričom: 

 

 26 SŢP bolo schválených v plnej sume, 

   6 SŢP bolo schválených v zníţenej sume. 

  

Celková suma schválených SŢP v roku 2011 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 

spolufinancovanie 167 522 011,96 EUR, z toho 142 773 286,74 EUR zdrojov EÚ a  24 748 725,22 EUR zo 

zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŢP k 31.12.2011 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 

spolufinancovanie 384 276 338,23 EUR, z toho 327 465 797,16 EUR zo zdrojov EÚ a 56 810 541,07 EUR za 

zdroj ŠR na spolufinancovanie. 
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Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 

 

Čerpanie prostriedkov EÚ (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v ţiadostiach o platbu na EK) 

k 31.12.2011 vo výške 305 042 637 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzku 2008 a voči záväzku 2009 

predstavuje 100 %, pričom sa uţ čerpá záväzok 2010 na úrovni 79,54 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ 

k 31.12.2011 na celkovom záväzku 2007 - 2013 (881 801 578 EUR) predstavuje za OP Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia 34,59 %.  

 

Vyhodnotenie stavu čerpania riadiacim orgánom v roku 2011 

V roku 2011 bol schválený najvyšší objem SŢP za všetky doterajšie roky implementácie, čiţe nastal najvyšší 

nárast čerpania. Celkovo moţno brať úroveň čerpania za primeranú. Stav čerpania podľa plneniu pravidla 

N+3 je tieţ dobrý ( k 31.12.2011 je vyčerpaných takmer 80 % záväzku roku 2010, ktorý je potrebné vyčerpať 

do konca roku 2013). Vzhľadom na medziročný nárast čerpania a predpokladaný vývoj sa pri OP ZaSI 

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

 

Ţiadosti o platbu na EK 

 

V roku 2011 predloţil certifikačný orgán na EK 1 priebeţnú ţiadosť o platbu za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia v celkovej výške 33 806 109,26 EUR. Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŢoP na EK 

k 31.12.2011 vo výške 182 931 785,22 EUR na záväzku 2008 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 2009 

predstavujú deklarované výdavky 86,24 %. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2011 predstavujú 20,75 % 

na záväzku 2007-2013.   

 

Prijaté platby z EK 

 

V roku 2011 zaslala EK na účet CO 2 priebeţné platby za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia v celkovej 

výške 140 994 735,54 EUR. 

 

Tabuľka č. 5: Finančné informácie k 31.12.2011 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 

ţiadostí o platbu 

Zodpove- 

dajúci príspevok 

z verejných 

zdrojov 

Miera 

plnenia v 

% 

 a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 (ESF) 667 555 530 Verejné zdroje 242 575 835,15 239 246 880,77 35,84% 

Prioritná os 2 (ESF) 220 941 177 Verejné zdroje 21 166 382,07 20 937 518,17 9,48% 

Prioritná os 3 (ESF) 20 943 033 Verejné zdroje 7 153 318,23 7 094 204,62 33,87% 

Prioritná os 4 (ESF) 96 158 353 Verejné zdroje 19 314 956,54 18 843 233,86 19,60% 

Prioritná os 5 (ESF) 31 815 530 Verejné zdroje 17 854 426,30 17 854 426,30 56,12% 

Celkový súčet 1 037 413 623 - 308 064 918,29 303 976 263,72 29,30% 

Zdroj:  CO                       zdroje v € 

 

Odhady očakávaných výdavkov 

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2011 zaslané na EK k 30.04.2011 za OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia predstavovali sumu 140 120 000,00 EUR. K 31.08.2011 boli v zmysle poţiadavky EK zaslané 

aktualizované odhady očakávaných výdavkov v sume 180 120 000,00 EUR. Odhady očakávaných výdavkov 

k 31.8.2011 boli prijatím 2 priebeţných platieb v roku 2011 vo výške 140 994 735,54 EUR naplnené na 78,28 

%. 
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Tabuľka č. 6: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
 Plánované čerpanie 

oprávnených výdavkov v 

roku 2011 v € 

(OOV zaslané CO na EK k 

30.04.2011) 

Čerpanie oprávnených 

výdavkov voči EK  

za rok 2011 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 
140 120 000,00 x 140 994 735,54 x - 874 735,54 x 100,62 x 

Zdroj: CO 

 

Tabuľka č. 7: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
 Plánované čerpanie 

oprávnených výdavkov v 

roku 2011 v € 

(OOV zaslané CO na EK k 

31.08.2011) 

Čerpanie oprávnených 

výdavkov voči EK  

za rok 2011 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 
180 120 000,00 x 140 994 735,54 x 39 125 264,46 x 78,28 x 

Zdroj: CO 

 

Finančná implementácia na úrovni prioritných osí 

 

Tabuľka č. 8: Čerpanie prostriedkov podľa prioritných osí za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

k 31.12.2011 

  

Záväzok Čerpanie prostriedkov v roku 2011  Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

k 31.12.2011 (EU zdroje) v € 2007-2013 (EU zdroje) v € 

 za EÚ zdroje v € 

Celkom 

% zo záväzku  

Celkom 

% zo záväzku  

  2007 - 2013 2007 - 2013 

Prioritná os 1 567 422 200 107 243 898,77 18,90% 250 159 715,28 44,09% 

Opatrenie 1.1 397 195 540 88 645 504,37 22,32% 227 706 317,64 57,33% 

Opatrenie 1.2 170 226 660 18 598 394,40 10,93% 22 453 397,64 13,19% 

Prioritná os 2 187 800 001 13 817 501,40 7,36% 20 162 788,82 10,74% 

Opatrenie 2.1 71 471 001 5 089 884,85 7,12% 9 384 980,44 13,13% 

Opatrenie 2.2 57 724 000 5 694 792,09 9,87% 6 473 498,06 11,21% 

Opatrenie 2.3 58 605 000 3 032 824,46 5,18% 4 304 310,32 7,34% 

Prioritná os 3 17 801 578 2 978 135,47 16,73% 6 541 381,27 36,75% 

Opatrenie 3.1 6 844 758 1 216 749,38 17,78% 3 757 743,43 54,90% 

Opatrenie 3.2 6 826 854 1 115 063,72 16,33% 1 542 439,38 22,59% 

Opatrenie 3.3 3 417 903 582 368,45 17,04% 793 787,49 23,22% 

Opatrenie 3.4 712 063 63 953,92 8,98% 447 410,98 62,83% 

Prioritná os 4 81 734 600 13 409 901,30 16,41% 18 079 110,91 22,12% 

Opatrenie 4.1 73 561 140 13 409 901,30 18,23% 18 079 110,91 24,58% 

Opatrenie 4.2 8 173 460 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Prioritná os 5 27 043 200 5 226 084,18 19,32% 10 099 640,35 37,35% 

Spolu  881 801 579 142 675 521,12 16,18% 305 042 636,63 34,59% 

 Zdroj: CO                                                                                                                    zdroje v € 
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Na záväzku 2007 – 2013 (881 801 579 EUR) predstavuje čerpanie OP ZaSI k 31.12.2011 sumu 

305 042 636,63 EUR, čo je 34,59 %. Na úrovni platobnej jednotky predstavuje čerpanie 40,93% na celkovom 

záväzku 2007 – 2013. 

Úroveň čerpania je preto moţné povaţovať za primeranú aj vzhľadom na nepredvídané vplyvy pôsobiace na 

harmonogram realizácie projektov. V tejto súvislosti je potrebné brať na vedomie, ţe OP ZaSI, ktorý je 

spolufinancovaný z prostriedkov ESF je špecifickým programom, nakoľko aktivity jednotlivých projektov sú 

predovšetkým vzdelávacie aktivity s dĺţkou implementácie2 – 3 roky, pričom tieto aktivity prebiehajú 

postupne. Zároveň čerpanie finančných prostriedkov ovplyvňuje viacero okolností, ktoré nie je moţné zo 

strany RO/SORO /prijímateľa ovplyvniť: 

- existencia časového harmonogramu realizácie projektov (a s tým súvisiacich výdavkov) – po podpise 

zmluvy môţe vyvstať potreba realizovanie verejného obstarávania, ktorého realizácia si vyţaduje 

administratívnu a časovú náročnosť; 

- niektoré zmeny zmluvy o NFP (ţiadané prijímateľmi), vyţadujú vykonanie opätovného procesu 

verejného obstarávania; 

- nízka kvalita predkladaných ŢoP, čo má za následok predlţovanie lehoty na administratívne 

spracovanie ŢoP 

 

Zároveň je potrebné brať do úvahy aj objem zazmluvnených finančných prostriedkov, nakoľko úroveň 

kontrahovania má výrazný vplyv nielen na súčasné, ale aj budúce čerpania. K 31.12.2011 dosiahla úroveň 

kontrahovania 942 414 502 EUR, čo predstavuje 90,84 % z celkovej alokácie na program. Toto percento 

moţno povaţovať za primeranú základňu na budúce zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov. 

 

Zhodnotenie certifikačného overovania na CO 

 

V sledovanom období 01.01.2011 – 31.12.2011 bolo vykonané priebeţné certifikačné overovanie priamo na 

RO, SORO a PJ v rámci 3 SŢP z 32 predloţených. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 77 311,26 

EUR, čo je 0,04 % z objemu predloţených SŢP a zároveň 0,84 % z objemu overovaných SŢP.  

Neoprávnené výdavky boli v rámci predloţených SŢP prvotne identifikované vo výške 1 120,52  EUR, čo je 

1,45 % z overovanej vzorky. Po komunikácii s RO a SORO a po predloţení doplňujúcej podpornej a 

vysvetľujúcej dokumentácie boli tieto výdavky uznané za oprávnené.  

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

V priebehu roka 2011 nebol z úrovne CO zaslaný ţiaden podnet na výkon vládneho auditu ani na Úrad 

pre verejné obstarávanie. 

Pri certifikačných overovaniach SŢP boli v roku 2011 identifikované nasledovné zistenia: 

Neoprávnené výdavky 

1. týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov osôb cieľovej skupiny a administratívneho personálu 

riadenia projektu;  

2. týkajúce sa nesúladu vykázanej aktivity v pracovnom výkaze a činnosti uvedenej v pracovnej náplni 

v zmysle dohody o pracovnej činnosti;  

Neinformovanie certifikačného orgánu, nepredloţenie dokumentácie 

3. nezabezpečenie kompletnej dokumentácie potrebnej na výkon certifikačného overovania zo strany 

SORO;  

Nedodrţanie zmluvy o poskytnutí NFP a porušenie ustanovení zmluvy 

4. nedostatočná podporná dokumentácia ŢoP k prevereniu oprávnenosti cieľovej skupiny;  

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

dokumentácie 

5. formálne vypĺňanie pracovných výkazov bez bliţšej špecifikácie vykázaných činností, pracovné 

výkazy v rozpore so skutočnosťou;  

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

6. nedostatočná kontrola obsahovej stránky výzvy zo strany RO vzhľadom na identifikovaný nesúlad 

hodnotiacich a výberových kritérií;  

7. neaplikovanie postupu pre odborné hodnotenie ţiadostí o NFP zo strany SORO;  

8. nevydanie a nezverejnenie príručky pre prijímateľa v stanovenom čase na webovom sídle SORO; 

9. nedostatočný výkon administratívnej kontroly ŢoP vzhľadom na identifikované neoprávnené 

výdavky; 
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10. neoverenie oprávnenej výšky odmeny v zmysle odmeňovacieho poriadku prijímateľa zo strany 

SORO;   

11. neoverovanie reálneho dodania tovarov, vykonania prác a poskytnutia sluţieb 

u prijímateľa/konečného uţívateľa v rámci výkonu kontroly na mieste; 

12. nezabezpečenie monitorovania projektu za oprávnené obdobie pred podpisom zmluvy o poskytnutí 

NFP; 

13. neodhalenie rizika časovej a finančnej disproporcie nastaveného rozpočtu projektu k jeho reálnej 

implementácii pre kategóriu nepriamych výdavkov;  

14. chýbajúce postupy SORO na overovanie oprávnenosti osôb cieľovej skupiny, neoverenie 

oprávnenosti cieľovej skupiny; 

15. chýbajúce postupy SORO na overenie Informácie o účastníkoch projektu;  

16. nedostatočný výkon administratívnej kontroly obstarávania tovarov, sluţieb, stavebných prác 

a súvisiacich postupov a neidentifikovanie závaţných porušení zákona o verejnom obstarávaní, 

nevykonanie kontroly VO pred/po podpise zmluvy/dodatku k zmluve prijímateľa s úspešným 

uchádzačom, nevypracovanie záznamu z administratívnej kontroly obstarávania tovarov, sluţieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany SORO;  

17. postup pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky uvedený v usmernení RO bol v rozpore so 

zákonom o verejnom obstarávaní; 

18. nevyţadovanie odstránenia nedostatkov identifikovaných v rámci administratívnej kontroly 

prieskumu trhu zo strany SORO;  

19. nevyţadovanie predloţenia dokumentu preukazujúceho splnenie podmienok uvedených v čestnom 

vyhlásení ţiadateľa o NFP pred vystavením rozhodnutia o schválení ŢoNFP zo strany SORO; 

20. chýbajúci dôkaz o dodrţaní lehoty stanovenej na predloţenie ţiadosti o NFP v projektovom spise na 

SORO; 

21. nedodrţanie stanovenej lehoty na predloţenie Záverečnej správy z výberu ŢoNFP certifikačnému 

orgánu zo strany SORO; 

22. nedodrţanie stanovenej lehoty v rámci procesu schvaľovania ţiadostí o poskytnutí NFP zo strany 

SORO;  

23. nedodrţanie stanovenej lehoty v rámci procesu administratívnej kontroly ŢoP zo strany SORO;  

24. nedodrţanie stanovenej lehoty v rámci procesu overenia ŢoP na PJ;  

25. nezohľadnenie aktualizácií Systému riadenia a Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové 

obdobie 2007-2013 do Interného manuálu procedúr SORO; 

Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov 

26. nesúlad hodnotiacich a výberových kritérií vo výzve s hodnotiacimi a výberovými kritériami 

zadefinovanými v postupoch RO;  

27. neinformovanie ţiadateľov o postupe výberového procesu ţiadostí o NFP v predpísanej forme zo 

strany SORO; 

28. nešpecifikovanie moţnosti realizácie projektu prostredníctvom tretej osoby vo výzve na predkladanie 

ţiadostí o NFP vyhlásenej SORO;  

29. nevyţadovanie predloţenia povinnej prílohy ţiadosti o NFP prijímateľom zo strany SORO; 

30. neidentifikovanie nesúladu podrobného opisu projektu s podrobným rozpočtom projektu, resp. 

nevyzvanie prijímateľa na odstránenie tohto rozporu zo strany SORO;  

31. nezdôvodnenie prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia ţiadostí o NFP na SORO; 

Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaţi 

32. stanovenie podmienok účasti neprimerane prísne, čím mohli byť diskriminovaní potenciálni 

záujemcovia;  

33. nevyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré stanovil prijímateľ; 

Ostatné 

34. zaradenie záverečnej ŢoP do SŢP zo strany SORO prostredníctvom PJ pred uzatvorením zistení 

identifikovaných v rámci certifikačného overovania;  

35. nezaregistrovanie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP do centrálneho registra zmlúv zo strany SORO;  

36. neaplikovanie nových pravidiel v súvislosti s overovaním primeranosti výšky výdavkov 

deklarovaných v ŢoP zo strany SORO; 

37. chýbajúci dôkaz o overení primeranosti výšky ceny dodanej sluţby na základe prieskumu trhu zo 

strany SORO;  
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38. podpísanie zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom osobou, ktorá nebola splnomocnená k podpisu 

štatutárnym zástupcom;  

Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis 

39. nesplnenie povinnosti týkajúcej sa oznámenia objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu 

schémy de minimis pre príslušný rok na webovom sídle poskytovateľa a vykonávateľa schémy de 

minimis.  

 

K 31.12.2011 zostali otvorené zistenia č. 15, 16, 18, 19, 21-23, 29-33, 37-38,  k ostatným zisteniam prijal RO, 

SORO a PJ primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval. 

 

Opatrenia RO na odstránenie nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach 

 
V rámci priebeţného certifikačného overovania  3 SŢP na úrovni RO, SORO a PJ v roku 2011 boli 

identifikované zistenia, ktoré:  

 neboli zo strany RO/SORO akceptované,  argumentácia RO/SORO však bola zo strany CO akceptovaná, 

 boli zo strany RO/SORO akceptované a boli k nim prijaté nápravné opatrenia. 

 

Vybrané prijaté nápravné opatrenia RO: 

 odborom kontroly RO boli doplnené pokynom RO OK2/2011 otázky do kontrolných zoznamov v zmysle 

poţiadavky CO,  

 poučenie zamestnancov OK  (RO) na dôsledné dodrţiavanie stanovených postupov, 

 informovanie zamestnancov RO o potrebe dodrţiavania ustanovení IM, 

 úprava splnomocnenia o delegovaní právomocí RO, 

 vypracovanie dodatku č. 3  k Schéme de minimis v zmysle poţiadavky CO, 

 povinnosť zasielať Záverečné správy zo zasadnutí Výberových komisií CO, 

 vykonanie analýzy výziev a vyzvaní vyhlásených po 15.4.2010 v súvislosti so správnym zadefinovaním 

doplňujúcich hodnotiacich otázok. 

 

Vybrané prijaté nápravné opatrenia SORO FSR: 

 poučenie zamestnancov FSR na dôsledné dodrţiavanie stanovených postupov, lehôt, usmernení, 

 informovanie zamestnancov FSR o potrebe dodrţiavania ustanovení IM, 

 presnejšia špecifikácia aktivít v pripravovaných výzvach, 

 všetci zamestnanci boli opakovane upozornení na dôsledný výkon administratívnej kontroly VO, ţiadostí 

o platbu, pouţívanie a dôsledné vypĺňanie platných kontrolných zoznamov, 

 upozornenie prijímateľa ţe dodávateľské zmluvy môţe podpisovať len splnomocnená osoba. 

 

Vybrané prijaté nápravné opatrenia SORO SIA: 

 zabezpečenie dôsledného dodrţiavania lehôt stanovených v Systéme riadenia ŠF a KF na programové 

obdobie 2007 – 2013, ako aj v IM procedúr SORO pre OP ZaSI vzťahujúcich sa k zisteniam,  

 informovanie zamestnancov o nutnosti dodrţiavania lehôt stanovených v Systéme finančného riadenia 

ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013,  

 úprava IMP SORO SIA, 

 poučenie zamestnancov SIA, aby záverečné ŢoP neboli zasielané na PJ, ak nie sú vysporiadané 

finančné vzťahy, 

 informovanie zamestnancov SIA o povinnosti zverejňovať zmluvy a dodatky uzavreté po 01.01.2011 

na webovej stránke Centrálneho registra zmlúv, 

 informovanie zamestnancov o potrebe dodrţiavania stanovených postupov administratívnej kontroly 

VO/OVS, 

 doplnenie povinnosti dodrţiavať a overovať podmienky schém štátnej pomoci a schém pomoci de 

minimis zo strany RO/SORO do IMP, 

 vydanie usmernenia RO pre SORO (SIA) Usmernenie v rámci postupov k posudzovaniu a overovaniu 

novovytvorených miest u zamestnávateľa dňa 15.7.2011 ako interného dokumentu. 
Vybrané certifikačné zistenia zostali k 31.12.2011 otvorené.  
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Nezrovnalosti za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 

V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 boli certifikačnému orgánu oznámené: 

 

1. Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom: 

 480 nezrovnalostí v celkovej výške 1 561 269,74 EUR, z toho zdroj EÚ 1 293 286,87 EUR. 

 

Tabuľka č. 9: Prehľad nezrovnalostí s dopadom podľa prioritnej osi a opatrenia za rok 2011 

Opatrenie 

Individuálne nezrovnalosti s finančným 

dopadom 

počet 

Individuálne nezrovnalosti s finančným 

dopadom 

v EUR 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

1.1 397 880 515,75 748 506,43 

1.2 35 150 316,34 110 249,48 

2.1 8 23 647,24 19 682,60 

2.2 4 9 777,66 8 311,02 

2.3 3 59 931,49 50 941,77 

3.1 10 80 525,61 65 288,52 

3.2 7 9 515,71 8 088,35 

3.3 2 18 998,59 8 635,80 

4.1 12 314 120,05 261 749,80 

5.1 2 13 921,30 11 833,10 

Individuálne nezrovnalosti 

spolu: 
480 1 561 269,74 1 293 286,87 

 

 

2. Systémové nezrovnalosti/nezrovnalosti k programovej štruktúre:  

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

fungovanie kľúčových prvkov riadenia a kontroly RO/SORO, ktoré zodpovedajú odsúhlasenej  

ex post finančnej oprave v celkovej výške 5 531 094,36 EUR, z toho 4 280 066,24 EUR za 

prostriedky rozpočtu EÚ. 

 26 systémových nezrovnalostí bez dopadu identifikovaných kontrolou podľa čl. 16 nariadenia EK  

č. 1828/2006/ES týkajúce sa napr.: 

- nedostatkov pri hodnotení a kontrole ŢoNFP, 

- nedostatkov v IM týkajúce sa kontroly na mieste, 

- nedostatočného nastavenia postupov spätného overenia, 

- nepreukázanie uplatnenia postupu na posúdenie naplnenia podmienok štátnej pomoci pri kontrolách 

na mieste, 

- nedostatkov v KZ pre administratívnu kontrolu k ŢoP. 

 

Finančné opravy 

 

Tabuľka č.10: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze 

výdavkov v roku 2011   

Prioritná 

os 

Stiahnuté sumy (Withdrawals) 

vo výkaze výdavkov v roku 

2011(v EUR) 

Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) 

vo výkaze výdavkov v roku 2011(v 

EUR) Nevymoţiteľné sumy (v EUR) 

EÚ zdroj 

Verejné zdroje 

(EU+ŠR+VVZ) EÚ zdroj 

Verejné zdroje 

(EU+ŠR+VVZ) EÚ zdroj 

Verejné zdroje 

(EU+ŠR+VVZ) 

1 0,00 0,00 44 827,15 52 737,82 206 415,14 242 841,36 

2 0,00 0,00 5 556,89 6 537,52 0,00 0,00 
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3 0,00 0,00 4 736,99 5 572,93 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 6 969,64 8 199,59 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 4 403,00 5 180,20 0,00 0,00 

Spolu 0,00 0,00 66 493,67 78 228,06 206 415,14 242 841,36 

Zdroj: CO 

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

prípadoch vymáhania a nevymoţiteľných sumách. 

V roku 2011 neboli vrátené finančné prostriedky opätovne vyuţité na podporu iných projektov. 

 

 

Popis vyuţitia vrátenej alebo znova pouţitej pomoci po zrušení pomoci podľa článku 98 ods. 2, 

Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 

 

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

nezúčtovanej zálohovej platby, v súvislosti s ktorými bolo v systéme ITMS k 31.12.2011 evidovaných 291 

oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v stave „uhradené“ vo výške (ESF+ŠR) 3 811 466,16 EUR. 

Druhým najčastejším dôvodom  na vrátenie finančných prostriedkov bolo vrátenie zistenej nezrovnalosti, pri 

ktorých bolo v systéme ITMS k 31.12.2011 evidovaných 386 oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov 

v stave „uhradené“ vo výške (ESF+ŠR) 725 272,21 EUR. Vo vzťahu k celkovej sume vrátených prostriedkov, 

vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby tvorilo podiel aţ 82,3 % a zistené nezrovnalosti 15,9 %. Vo vzťahu k 

celkovému objemu ŢoP schválených CO k 31.12.2011, vysporiadané nezrovnalosti predstavovali výšku 1,3 

%. Vrátené finančné prostriedky sú a budú opätovne k dispozícii v rámci daného opatrenia, resp. prioritnej osi 

a vyuţívajú sa na kontrahovanie nových projektov schválených v ďalších výzvach. 

 

Informácia o dodrţiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŢOP 

 

Popis stanovených časových limitov – v súlade so systémom finančného riadenia: Lehota na administratívnu 

kontrolu ŢOP začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení písomnej verzie na RO. Do 5 dní je ŢOP 

zaregistrovaná v ITMS. Administratívna kontrola ŢOP je vykonávaná do 40 dní odo dňa doručenia. V súlade 

so systémom finančného riadenia sa do lehoty nezapočítajú časy kedy ŢOP bola na doplnení, na kontrole na 

mieste. Výsledkom administratívnej kontroly ŢOP je schválenie ŢOP, schválenie v niţšej sume na základe 

zistených nedostatkov, zamietnutie ŢOP. Po predloţení ŢOP z RO na PJ je táto ŢOP zaradená do SŢP, ktoré 

sa vytvárajú 2x do mesiaca (spravidla k 7. a 22. dňu v mesiaci). Následne je SŢP zaslaná na CO na schválenie. 

Schválenie SŢP spravidla netrvá dlhšie ako 14 dní. 

 

Pravidlá pre prerušenie lehoty – lehota sa preruší v prípade zistenia nedostatkov v predloţenej ŢOP, 

nedostatky môţu byť formálne ale aj vecné. V ITMS sa posunie do stavu „na doplnenie – portál“. Lehota je 

pozastavená do doby odstránenia nedostatkov, kedy dokumentácia je zaslaná prijímateľom na RO 

v papierovej podobe a v ITMS je ŢOP opätovne zaslaná na RO. Lehota sa taktieţ pozastavuje v prípade 

potreby výkonu kontroly namieste. Tento krok sa taktieţ vyznačí do ITMS – stav „kontrola na mieste“. 

Rovnako môţe dôjsť k prerušeniu lehoty v ojedinelých prípadoch, keď je k posúdeniu hospodárnosti potrebné 

stanovisko inej osoby/odborníka. V týchto prípadoch sa lehota pozastavuje do doby získania stanoviska. 

 

Informácia o dodrţiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŢOP na RO 

K prekročeniu lehôt spracovávania ŢoP dochádza najmä v nadväznosti na komplikované posudzovanie 

oprávnenosti výdavkov - napríklad posudzovanie oprávnenosti výdavku týkajúceho sa analýzy, t.j. potreba 

vyjadrenia komisie pre posudzovanie dokumentov, alebo značné mnoţstvo personálnych výdavkov v ŢoP a s 

tým spojená kríţová kontrola a kontrola duplicity; rovnako môţe dôjsť k prekročeniu lehoty pri 

nepravidelnom predkladaní ŢoP zo strany prijímateľa, t.j. v rovnaký deň je predloţených viac ŢoP k jednému 

projektu. 

Nápravné opatrenia - prerozdeľovanie ţiadostí o platbu medzi viacerých manaţérov, ale za podmienky, ţe sa 

neohrozí posudzovanie nadväznosti výdavkov medzi jednotlivými ŢoP; apelovanie na prijímateľov, aby 

predkladali ŢoP pravidelne. 
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Informácia o dodrţiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŢOP na SIA 

Lehoty na výkon administratívnej kontroly ŢoP neboli dodrţiavané z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít 

SIA vzhľadom k počtu implementovaných projektov. SIA navýšila personálne kapacity a pravidelne 

prerozdeľovala ŢoP medzi jednotlivých manaţérov s cieľom zníţiť počet omeškaných platieb ako aj skrátiť dobu 

výkonu administratívnej kontroly jednotlivých ŢoP. V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP má prijímateľ z titulu 

omeškania platieb nárok na pozastavenie projektu v prípade, ţe takéto omeškanie presiahne 30 dní. Zmluva o 

poskytnutí NFP nestanovuje okolnosti, za ktorých má prijímateľ nárok na úrok z omeškania. 

 

Informácia o dodrţiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŢOP na FSR 
Hlavné príčiny nedodrţiavania časových limitov na spracovanie ţiadostí o platbu: 

 

Prijímatelia si nárokovali na FSR výdavky za analýzy, štúdie a obdobné dokumenty, pri ktorých bolo 

problematické posúdiť opodstatnenosť týchto dokumentov pre dosahovanie cieľov projektov a výšku nárokovaných 

výdavkov. RO pre OP ZaSI zriadil v marci komisiu pre posudzovanie dokumentov vypracovaných v rámci 

projektov OP ZaSI. Na základe výstupov komisie boli postupne spracované ţiadosti o platbu, ktoré dlhodobo 

neboli na FSR spracúvané; 

 

RO pre OP ZaSI prijal na základe výsledkov auditu EK z roku 2010 akčný plán, v rámci ktorého bolo potrebné 

plniť mnoţstvo opatrení na úkor spracúvania ţiadostí o platbu. Najzásadnejšie sa na plynulom spracúvaní ţiadostí o 

platbu prejavilo spätné overovanie všetkých verejných obstarávaní (pri spätnom overení sa zistilo mnoţstvo 

pochybení zo strany prijímateľov pri realizácii verejného obstarávania). Ďalej to bolo spätné overovanie rizika 

ovplyvňovania hospodárskej súťaţe a nastavenie/zmeny riadiacej dokumentácie (najmä nastavenie limitov na 

niektoré výdavky). Výsledkom týchto opatrení, najmä systémových (nastavenie/zmeny v riadiacej dokumentácie) 

bolo následne zrýchlenie spracúvania ţiadostí o platbu; 

 

Kontrola obstarávania tovarov, sluţieb a stavebných prác – oblasť kontroly obstarávania je veľmi komplikovaná, 

postupy kontroly a legislatíva, súvisiaca s verejným obstarávaním sa neustále menia, čo zvyšovalo časovú 

náročnosť kontroly obstarávania. FSR prijal z tohto dôvodu zamestnanca, zodpovedného za kontrolu VO;  

 

Personálne zmeny - časté zmeny projektových manaţérov, ale aj riadiacich pracovníkov majú negatívny dosah na 

rýchlosť a kvalitu spracúvania ţiadostí o platbu; 

 

Poddimenzované administratívne kapacity vo vzťahu k počtu projektov a k náročnosti agendy projektových 

manaţérov; 

 

Prijímatelia predkladajú nekvalitne pripravené ţiadosti o platbu. FSR z tohto dôvodu vydal 1.3.2011 jednotnú 

príručku pre prijímateľov, v ktorej sa snaţí postupne tak, ako mu to umoţňuje riadiaca dokumentácia zavádzať 

zjednodušenia (napr. zjednodušený pracovný výkaz, sumarizačné hárky pre výdavky s nízkou hodnotou a pod) 

a tým dosiahnuť plynulejšie spracúvanie ţiadostí o platbu. 

 

Okolnosti 

Úrok z omeškania nie je zmluvne upravený medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, avšak vzhľadom na fakt, 

ţe Zmluva o poskytnutí NFP sa riadi podľa Obchodného zákonníka, tak platia ustanovenia Obchodného 

zákonníka týkajúce sa úrokov z omeškania. 

 

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu 

 

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

politiky a to: 

 cieľ Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja) s alokáciou cca 864 

mil. Eur; 

 cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského samosprávneho kraja) 

s alokáciou viac ako 17 mil. Eur. 
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S cieľom vyrovnávať regionálne rozdiely a podporiť súťaţ projektov predkladaných len v rámci konkrétneho 

regiónu, boli v roku 2010 vyhlásené tri výzvy na dopytovo – orientované projekty zamerané na zniţovanie 

regionálnych disparít v Prešovskom samosprávnom kraji, Košickom samosprávnom kraji a Banskobystrickom 

samosprávnom kraji. Vzhľadom na podozrenia z korupčného  konania v súvislosti s týmito výzvami v roku 

2011 RO pre OP ZaSI ako poskytovateľ pomoci zmenil spôsob financovania pomoci a v nadväznosti na to aj 

oprávnenosť aktivít realizácie projektov. 

V súvislosti s uvedenými zmenami podmienok poskytnutia pomoci a zabezpečením rovnakého prístupu 

všetkých ţiadateľov k moţnosti predkladania ţiadostí o nenávratný finančný príspevok RO pre OP ZaSI zrušil 

uvedené výzvy v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, 

o čom informoval ţiadateľov dňa 14.11.2011 na stránke:  

http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=291&PHPSESSID=b529fefeb3be5b320b23c4d0ceb13

4fa a http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=278&sID=f0eca84724f90f626a96d8c62cd49ab5.   
RO plánoval nahradiť tieto výzvy troma globálnymi grantmi, na ktorých metodike zavedenia začal 

k 31.12.2011 intenzívne komunikovať s CO, OA a CKO. Realizácia globálnych grantov mala byť v prostredí 

SR pilotnou iniciatívou a mala priniesť značné zjednodušenie procesov implementácie projektu na strane 

prijímateľov. Vzhľadom na zaslané pripomienky zo strany CO, OA a CKO nebol tento návrh v plánovanej 

forme zavedený do praxe tzn. k 31.12. 2011 sa realizácia globálnych grantov neuskutočnila. 

 

Tabuľka č. 11: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31.12.2011 

Prioritná os 
Región NUTS III - 

II 

Počet 

prijatých ŢoNFP 
Počet projektov v realizácii Počet ukončených projektov   

 Bratislavský 2 0 0 

Prioritná os 1 

Trnavský 100 36 9 

Trenčiansky 163 51 12 

Nitriansky 144 49 14 

Ţilinský 153 53 16 

Banskobystrický 361 68 20 

Prešovský 390 93 26 

Košický 328 55 23 

NUTS 2 Slovensko 149 70 15 

Spolu 1 790 475 135 

Prioritná os 2 

Bratislavský 0 0 0 

Trnavský 66 15 4 

Trenčiansky 38 14 2 

Nitriansky 145 44 11 

Ţilinský 59 11 3 

Banskobystrický 306 73 60 

Prešovský 500 153 113 

Košický 258 56 37 

NUTS 2 Slovensko 87 19 3 

Spolu 1 459 385 233 

Prioritná os 3 Bratislavský 167 51 29 

Spolu 167 51 29 

 Bratislavský 1 0 0 

Prioritná os 4 

Trnavský 40 8 2 

Trenčiansky 46 10 0 

Nitriansky 46 11 0 

Ţilinský 56 18 0 

Banskobystrický 91 23 1 

Prešovský 85 21 2 

http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=291&PHPSESSID=b529fefeb3be5b320b23c4d0ceb134fa
http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=291&PHPSESSID=b529fefeb3be5b320b23c4d0ceb134fa
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=278&sID=f0eca84724f90f626a96d8c62cd49ab5
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Košický 62 22 1 

NUTS 2 Slovensko 190 53 15 

Spolu 617 166 21 

Prioritná os 5 NUTS 2 Slovensko 27 14 13 

Spolu 27 14 13 

Celkom 4 060 1 091 431 

Zdroj: ITMS (Medzi projekty NUTS 2 sú spočítané národné, nadregionálne projekty (NUTS 2 Slovensko – 

projekty, ktorých miesto realizácie je vo viacerých regiónoch), projekty technickej asistencie v prioritnej osi 

5) 

 

 

 

Grafické zobrazenie vyššie uvedených údajov: 

 
Najviac projektov v realizácii bolo k 31.12.2011 v Prešovskom kraji (267) a Banskobystrickom kraji (164). 

Najmenej v rámci Bratislavského kraja (51).  V rámci predloţených ŢoNFP boli k 31.12.2011 najviac aktívni 

ţiadatelia z Prešovského kraja (975 predloţených ŢoNFP), Banskobystrického kraja (758 predloţených 

ŢoNFP) a Košického kraja (648 predloţených ŢoNFP). Najmenej v rámci Bratislavského kraja (170). 

K 31.12.2011 bolo najviac ukončených projektov z Prešovského kraja (141), Banskobystrického kraja (81) 

a Košického kraja (61). 
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Tabuľka č. 12: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31.12.2011 

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 zazmluvn

enia v rámci 

prioritnej osi 

% z alokácie 

na región 
€ 

% z 

čerpania 

v rámci 

prioritnej 

osi 

% z alokácie 

na región 

A B C D 
E=D/∑priori

tná os 
F=D/C G 

H=G/∑prior

itná os 
I=G/C 

Prioritná 

os 1 

Trnavský 54 040 231,88 8 344 782,39 1,47% 15,44% 2 149 518,95 0,38% 3,98% 

Trenčiansky 54 040 231,88 11 301 997,07 1,99% 20,91% 3 172 200,31 0,56% 5,87% 

Nitriansky 54 040 231,88 11 866 368,03 2,09% 21,96% 3 416 374,34 0,60% 6,32% 

Ţilinský 101 325 375,92 9 936 682,34 1,75% 9,81% 3 733 792,42 0,66% 3,68% 

Banskobystrický 101 325 375,92 25 836 937,03 4,55% 25,50% 4 925 180,97 0,87% 4,86% 

Prešovský 101 325 376,25 25 261 240,19 4,45% 24,93% 5 670 569,03 1,00% 5,60% 

Košický 101 325 376,25 16 883 088,13 2,98% 16,66% 2 221 052,36 0,39% 2,19% 

Spolu 567 422 200,00 109 431 095,18 19,29% 19,29% 25 288 688,38 4,46% 4,46% 

Prioritná 

os 2 

        

Trnavský 17 885 721,69 1 886 657,92 1,00% 10,55% 656 873,79 0,35% 3,67% 

Trenčiansky 17 885 721,69 2 399 248,47 1,28% 13,41% 546 998,62 0,29% 3,06% 

Nitriansky 17 885 721,69 4 843 073,28 2,58% 27,08% 1 231 587,25 0,66% 6,89% 

Ţilinský 33 535 708,68 786 188,32 0,42% 2,34% 371 951,35 0,20% 1,11% 

Banskobystrický 33 535 708,68 8 210 175,96 4,37% 24,48% 3 594 978,48 1,91% 10,72% 

Prešovský 33 535 708,79 18 218 069,24 9,70% 54,32% 7 941 029,99 4,23% 23,68% 

Košický 33 535 708,79 7 990 131,32 4,25% 23,83% 3 576 950,69 1,90% 10,67% 

Spolu 187 800 000,00 44 333 544,51 23,61% 23,61% 17 920 370,17 9,54% 9,54% 

Prioritná 

os 3 

Bratislavský 17 801 578,00 16 228 178,05 91,16% 91,16% 7 336 452,70 41,21% 41,21% 

Spolu 17 801 578,00 16 228 178,05 91,16% 91,16% 7 336 452,70 41,21% 41,21% 

Prioritná 

os 4 

        

Trnavský 7 784 250,84 1 227 741,67 1,50% 15,77% 336 731,41 0,41% 4,33% 

Trenčiansky 7 784 250,84 1 251 070,51 1,53% 16,07% 339 675,36 0,42% 4,36% 

Nitriansky 7 784 250,84 1 365 758,50 1,67% 17,55% 530 632,33 0,65% 6,82% 



 Strana | 27  

 

Ţilinský 14 595 461,85 2 678 962,61 3,28% 18,35% 1 268 737,11 1,55% 8,69% 

Banskobystrický 14 595 461,85 3 714 682,75 4,54% 25,45% 1 811 985,32 2,22% 12,41% 

Prešovský 14 595 461,89 3 155 723,05 3,86% 21,62% 1 132 580,85 1,39% 7,76% 

Košický 14 595 461,89 3 419 382,49 4,18% 23,43% 1 206 126,63 1,48% 8,26% 

Spolu 81 734 600,00 16 813 321,58 20,57% 20,57% 6 626 469,01 8,11% 8,11% 

Prioritná 

os 5 
Spolu 

27 043 200,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Celkom 881 801 578,00 186 806 139,32 21,18% 21,18% 57 171 980,26 6,48% 6,48% 

Zdroj: ITMS 

 

 

Grafické zobrazenie vyššie uvedených údajov: 

 
K 31.12.2011 bolo najviac finančných prostriedkov zazmluvnených v rámci Prešovského kraja (46 635 

032,48 EUR), Banskobystrického kraja (37 761 795,74 EUR), Košického kraja (28 292 601,94 EUR). 

Najmenej finančných prostriedkov bolo zazmluvnených v rámci Trnavského kraja (11 459 181,98 EUR). 
V rámci čerpania bola k 31.12.2011 najvyššia výška čerpaných finančných prostriedkov dosiahnutá v rámci 

Prešovského kraja (14 744 179,87 EUR), čo predstavuje 9,9 % z indikatívnej alokácie z ŠF a KF na región, 

Banskobystrického kraja (10 332 144,77 EUR), čo predstavuje 6,9 % z indikatívnej alokácie z ŠF a KF na 

región, Bratislavského kraja (7 336 452,70 EUR), čo predstavuje 41 % z indikatívnej alokácie z ŠF a KF na 

región. Najniţšie čerpanie bolo dosiahnuté v rámci Trnavského kraja (3 143 124,15 EUR), čo predstavuje 3,9 

% z indikatívnej alokácie z ŠF a KF na región. 
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Tabuľka č. 13: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 
2011 (v tabuľke sú uvedené projekty, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých regiónoch NUTS II 
Slovensko) 

  
Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF 

a KF  Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF  

        

Prioritná os  € 
% 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  434 766 903,24 76,62 %  231 455 443,47 40,79 %  

Prioritná os 2  108 201 343,30 57,62 %  6 608 022,40 3,52 %  

Prioritná os 3  N/A N/A  N/A N/A  

Prioritná os 4  48  407 165,49 59,22 %  15 101 062,78 18,48 %  

Prioritná os 5  24 505 039,42 90,61 %  16 857 021,83 62,33 %  

Spolu  615 880 451,45 69,84 %  270 021 550,48 30,62 %  

Zdroj: ITMS 

  
Vzhľadom na vyššie uvedené, je moţné konštatovať, ţe podpora ESF je cielená na regióny, kde je vysoká 

miera nezamestnanosti v rámci SR. Zároveň implementácia projektov prispieva k zmierňovaniu disparít 

v rámci jednotlivých regiónov. Čo sa týka projektov nezaradených do NUTS III tak najväčšiu časť z nich 

tvoria národné projekty a projekty technickej pomoci, ktoré väčšinou pôsobia vo všetkých krajoch SR. 

2.1.4 Finančná kontrola a audit  

 

Finančná kontrola a audit  

 

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi
1
. 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 2011 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií 

v 1. polroku 2011, pričom úroveň spoľahlivosti výberu vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti 

riadiaceho a kontrolného systému (3. stupeň uistenia - systém funguje čiastočne, je nutné vykonať podstatné 

zlepšenia) a korešpondujúcej úrovni spoľahlivosti systému operačného programu (80%), ktorý bol poskytnutý 

na základe záverov systémových auditov vykonávaných v II. polroku 2010. 

 

V období február - júl 2011 bol podľa plánu na rok 2011 vykonaný orgánom auditu (Ministerstvo financií SR) 

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

s.r.o.) vládny audit č. A394, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na 

vybranej vzorke operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia na úrovni RO a PJ (MPSVaR SR), na 

úrovni prijímateľa (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ďalej len „Ústredie PSVaR“) a na úrovni 

úradov práce (vybrané úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej len „Úrad PSVaR“) a na úrovni konečných 

uţívateľov (vybraní koneční uţívatelia, ďalej len „KÚ“).. 

 

Prehľad hlavných identifikovaných nedostatkov: 

                                                           
1
  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. 
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Systémové nedostatky 

 v internej norme (IN) Ústredia pre vybrané nástroje Aktívnej politiky trhu práce (APTP) nebola 

uvedená povinnosť overovať, či prijímateľ príspevku nie je podnikom v ťaţkostiach; 

 podmienky poskytovania príspevkov (podľa § 49 a § 57 v súčasne nastavených postupoch) 

nezabezpečovali dostatočný kontrolný mechanizmus pre Úrad PSVaR na uistenie sa o tom, ţe KÚ 

v priebehu realizácie dohody o poskytnutí príspevku plní všetky podmienky stanovené v dohode 

o poskytnutí príspevku; 

 nedostatočné zabezpečenie oprávnenosti príspevkov poskytovaných podľa podľa § 49 a § 57 zákona 

č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti z dôvodu nedostatočného nastavenia podmienok 

efektívnosti, účelnosti a tým aj účinnosti pouţitia týchto príspevkov na úrovni Ústredia PSVaR – 

nedodrţanie podmienok oprávnenosti stanovených schémou de minimis na podporu zamestnanosti; 

 nedostatočné zabezpečenie oprávnenosti príspevkov poskytovaných podľa podľa § 49 a § 57 zákona 

č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti z dôvodu nedostatočného nastavenia podmienok 

efektívnosti, účelnosti a tým aj účinnosti pouţitia týchto príspevkov. Nedostatočné nastavenie 

maximálneho limitu zmeny jednotkovej ceny poloţiek na úrovni Ústredia PSVaR; 

 nezabezpečenie archivácie dokumentácie na úrovni P ako aj KÚ v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

na Ústredí PSVaR; 

 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) na úrovni Úradu PSVaR Brezno, Úradu PSVaR Keţmarok, 

Úradu PSVaR Vranov nad Topľou  

 nezdokladovanie výdavkov vo výške poskytnutého príspevku v súlade s dohodou a poskytnutí 

príspevku na samostatne zárobkovú činnosť (SZČ); 

 nedodrţanie pomeru pri výpočte výšky oprávnených výdavkov na náradie a celkovú cenu práce 

koordinátora; 

 nepreukázanie vedenie účtovníctva zo strany končeného uţívateľa a tým nesplnenie povinnosti 

zaúčtovania výdavku vyplateného Úradom PSVaR, pričom Usmernenie RO k oprávnenosti výdavkov 

uvádza, ţe výdavok je oprávnený, ak je riadne zaúčtovaný.  

 

Nesystémové nedostatky (s nefinančným dopadom) na úrovni RO, Úradu PSVaR Stropkov, Úradu PSVaR 

Ţilina, Úradu PSVaR Levice 

 nedôsledný výkon administratívnej kontroly VO v rámci NPV-2 (národný projekt) a v rámci 

predbeţnej finančnej kontroly pri overení ŢoP; 

 nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov; 

 Ústredie PSVaR nedodrţiaval zákon č. 25/2006 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov pri určení predpokladanej hodnoty zákazky;  

 nedostatočné vedenie jednoduchého účtovníctva na Úrade PSVaR Stropkov; 

 neoznámenie nezrovnalostí z Úradu PSVaR Ţilina identifikovaných v rámci dohody o poskytnutí 

príspevku na RO.  

 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k všetkým nedostatkom zisteným auditom 

operácií vykonanom v 1. polroku 2011 bolo na úrovni RO, SORO SIA a Ústredia PSVaR predmetom 

systémového auditu v 2. polroku 2011 a na ostatných úrovniach bude predmetom auditu operácií v 1. polroku 

2012. 

 

Závery z uvedeného auditu operácií boli zaslané EK dňa 27.12.2011 ako súčasť výročnej kontrolnej správy 

a výročného stanoviska. 

 

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

 

Vládny audit č. A380 bol vykonaný v období august 2011 – január 2012 orgánom auditu (Ministerstvom 

financií SR), Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Správou finančnej kontroly Bratislava a 

externou audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie 
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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. 

 

V rámci uvedeného vládneho auditu č. A380 audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávaţnejšie 

systémové nedostatky: 

 chýbajúci popis vypracovania a aktualizácie opisu riadiacich a kontrolných systémov a 

nezabezpečenie aktualizácie opisu riadiacich a kontrolných systémov na RO; 

 neúčinnosť prijímania preventívnych a nápravných opatrení v prípade systémových chýb zistených 

auditom na úrovni RO; 

 nezabezpečenie včasnej informovanosti prijímateľov s osobitnými podmienkami stanovenými v 

príručke pre prijímateľa (príručka pre prijímateľa bola zverejnená aţ po podpise zmluvy) na SORO 

SIA; 

 nedostatočná lehota pre uchovávanie dokumentov SORO SIA v registratúrnom pláne SIA podľa 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; 

 

Overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní na odstránenia identifikovaných 

nedostatkov vládneho auditu č. A380 bude vykonané v 2. polroku 2012. 

 

Správa z uvedeného systémového auditu bola zaslaná EK dňa 02. 01. 2012. 

 

Na základe výsledkov vykonaného vládneho auditu audítori konštatovali, ţe riadiaci a kontrolný systém 

zavedený v rámci riadiaceho orgánu a platobnej jednotky OP ZaSI funguje čiastočne, je nevyhnutné vykonať 

podstatné zlepšenia (3. stupeň uistenia), čo znamená, ţe nedostatky, ktoré boli zistené, majú vplyv na efektívne 

fungovanie kľúčových prvkov systému, resp. orgánov.  

 

Na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v druhom polroku 2011 a po ukončení auditov 

operácií v prvom polroku 2012 bude zo strany orgánu auditu vydané stanovisko o efektívnosti fungovania 

riadiaceho a kontrolného systému operačných programov NSRR SR za referenčné obdobie 01. 07. 2011 – 30. 

06. 2012 v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré bude EK zaslané do 31. 12. 2012. 

 

Audit EK (A-REP 2010/1234) 

 

Základnou témou sledovaného obdobia bolo uzatvorenie auditu Európskej komisie (A-REP 2010/1234), ktorý 

sa uskutočnil v dňoch 25. – 26.10.2010; 22.11. – 2.12.2010 a 9.12.2010 na vzorke 8 projektov (z toho 4 

národné projekty /2 projekty zamerané na aktívnu politiku trhu práce realizované UPSVAR, 2 zamerané na 

budovanie kapacít/, 1 projekt technickej pomoci a 3 dopytovo orientované projekty) 

Počas auditu bolo zistených viacero porušení, ako napr. : 

• porušenie pravidiel  verejného obstarávania (zistené u 5 projektov) 

• chýbajúce spoľahlivé záznamy pre audit  (pracovné výkazy sú  v projektoch vypracovávané 

podľa schválených rozpočtov a nie podľa skutočného počtu hodín odpracovaných v rámci 

realizácie projektu) – zistené u 3 projektov 

• schválenie  neoprávnených alebo nesúvisiacich výdavkov – zistené u 4 projektov 

• vybraté projekty neboli náleţite posúdené najmä s ohľadom na prevádzkovú, finančnú 

a administratívnu kapacitu ţiadateľa – zistené u 2 projektov.  

Audítori EK po ukončení auditných misií v decembri 2010 skonštatovali zlyhanie kľúčového prvku 2 (výber 

operácií, teda i výber projektov) a kľúčového prvku 4 (prvostupňová kontrola, teda nedostatočnú kontrolu 

výdavkov vrátane kontroly VO) a v predbeţnej správe z auditu OP ZaSI označili známkou 3, čo znamená 

„systém funguje čiastočne, sú potrebné podstatné zlepšenia“. 

Riadiaci orgán na predbeţnú správu auditu reagoval 28.9.2011 (v riadnom termíne) a audítorov EK na základe 

jasných argumentov a dôkazov presvedčil, ţe v období medzi vykonaním auditných misií a odoslaním 

oficiálnej reakcie bolo prijatých niekoľko opatrení, ktoré majú zásadný a pozitívny vplyv na celkové 

fungovanie systému. 

Po analýze všetkých informácií, ktoré predloţili slovenské orgány a so zreteľom na deklarovaný záväzok 

uplatniť individuálne a paušálne finančné opravy, EK rozhodla, ţe úroveň uistenia o predmetnej pomoci sa 
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môţe zvýšiť na kategóriu 2 (t. j . funguje, ale sú potrebné určité zlepšenia), pod podmienkou včasného a 

účinného vykonania finančných opráv. 

EK zároveň informovala, ţe na základe vykonania finančných opráv bude môcť povaţovať závaţné 

nedostatky v systéme riadenia a kontroly predmetnej pomoci za odstránené a výdavky v certifikovanom 

výkaze výdavkov za opravené. Zároveň informovala, ţe v tejto súvislosti nebude pokračovať v postupe 

(čiastočného) pozastavenia na základe ustanovení článku 92 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a bude pokračovať 

vo vyplácaní priebeţných platieb. V záverečnej správe o audite však EK nevyjadrila stanovisko týkajúce sa 

účinnosti systémových úprav. 

 

Medzi opatrenia, ktoré riadiaci orgán prijal, patrí najmä: 

• dôkladná prvostupňová kontrola výdavkov a uplatňovanie výkladového stanoviska pre primeranosť 

personálnych výdavkov a výdavkov na vzdelávacie aktivity. 

(Uplatňovanie výkladového stanoviska má fatálny vplyv na viacero výziev, ktoré vykazovali vysoké percento 

nadhodnotených výdavkov, napr. v rámci výzvy DOP SIA 2009/1.2.1/02 je priemerné percento krátenia 

prijímateľmi nárokovaných výdavkov 65,76%)    

• kontrola obsahu jednotlivých štúdií a analytických dokumentov v nadväznosti na ciele a obsah 

projektu a uplatňovanie princípu primeranosti výdavkov štúdií a analýz v schválených projektoch OP 

ZaSI 

(Od mája 2011 sú výdavky spojené s tvorbou teoretických dokumentov posudzované Komisiou pre 

posudzovanie dokumentov vypracovaných v rámci projektov OP ZaSI. Od svojho vzniku Komisia 

posudzovala 101 dokumentov) 

• spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní 

(Počas sledovaného obdobia boli na sekciu riadenia prijatí dvaja bývalí vyšetrovatelia Úradu boja proti 

korupcii, ktorí sa špecializujú na identifikáciu rizikových projektov v rámci OP ZaSI a prípravu trestných 

oznámení. 

Silným momentom bola aj spolupráca s Úradom boja proti korupcii v kauze odhalenia manipulácie výberu 

v rámci výziev DOP - SIA - 2010/1.2/REGPO, DOP - SIA - 2010/1.2/REGKE a DOP - SIA - 

2010/1.2/REGPP) 

 

• prijatie finančnej opravy  na národnej úrovni 
Projekty  Ex-post oprava Ex-ante oprava 

10 DOP výziev (extrémne rizikové výzvy) 25% 5% 

Národné projekty realizované Centrom vzdelávania 25% 2% 

20 DOP výziev (menej rizikové výzvy) 5% 2% 

Národné projekty okrem APTP a CV 5% 2% 

APTP výdavky a NP XXIV 0% 0% 

Projekty TSP 0% 0% 

Projekty  TA 0% 0% 

 

Výška finančnej opravy je podmienená závaţnosťou zistení. V kategórii projektov s najvyššou mierou 

finančnej opravy boli vyjadrené jasné podozrenia na manipuláciu výberového procesu a ovplyvňovanie 

pravidiel prvostupňovej kontroly.  

 

2.1.5 Vyuţívanie fondov podľa kategórii 

 

Súhrnné členenie príspevku Spoločenstva podľa kategórii je uvedené v prílohe č. 5. 

Tabuľka v prílohe hovorí o prepojení viacerých kategórii (prioritná téma, forma financovania, územie, 

hospodárska činnosť a umiestnenie) a ich kombinácii prepojenej vo finančnom vyjadrení podľa schválených 

projektov v jednotlivých prioritných osiach. Z tabuľky je vidieť, ţe pri programe Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia boli schválené projekty v rámci trinástich prioritných tém, ako forma financovania sa vţdy vyuţívala 

nenávratná pomoc (Nenávratný finančný príspevok), hospodárska činnosť bola uplatňovaná zo štyroch 

kategórií a podľa umiestnenia pomoci boli schválené projekty vo všetkých krajoch SR. 
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2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu/stratégii Európa 2020 

 

RO OP ZaSI  venuje veľkú pozornosť príspevku operačného programu k Lisabonskému procesu, vrátane jeho 

príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č.  1083/2006.  

Oblasť zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov patrí k prioritám stratégie od začiatku jej vzniku v r. 2000.  

Platí to aj pre ďalšiu dekádu do r. 2020. 

 

Stratégia EURÓPA 2020 je pokračovaním Lisabonskej stratégie s rovnakým zameraním: efektívnou 

koordináciou  hospodárskych politík a politík zamestnanosti v EÚ zabezpečiť trvalo udrţateľný rast  vrátane 

prekonania ekonomickej krízy a tvorbu pracovných miest.  

 

Hlavnými prioritami stratégie sú inteligentný, udrţateľný a inkluzívny rast. Stratégia má päť cieľov, na 

ktorých dosiahnutie bolo sformulovaných sedem hlavných iniciatív. Kľúčovým nástrojom stratégie je desať 

integrovaných usmernení. Na národnej úrovni je základným dokumentom stratégie národný program reforiem, 

ktorý sa kaţdoročne vyhodnocuje, aktualizuje a predkladá EK spolu s programom stability spravidla v apríli. 

Na základe zhodnotenia národného programu môţe EÚ formulovať špecifické odporúčania, ktoré sú 

zverejňované spravidla v júni / júli.  

 

Z pohľadu charakteristík stratégie Európa 2020 moţno konštatovať, ţe OP ZaSI  svojimi prioritnými osami 

(ďalej aj „PO“) prispieva  hlavne k inkluzívnemu a k inteligentnému rastu, k dvom cieľom smerujúcim k 

vyššej  zamestnanosti (PO 1 a PO 3) a ku podpore sociálneho začleňovania a boju proti chudobe (PO 2 a PO 

3), k iniciatívam Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Mládeţ v pohybe a Európska platforma 

na boj proti chudobe. OP a jeho prioritné osi prispievajú k napĺňaniu integrovaných usmernení pre stratégiu 

Európa 2020 č. 7: Zvyšovanie účasti na trhu práce a zniţovanie štrukturálnej nezamestnanosti, č. 8: Rozvoj 

kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a 

celoţivotného vzdelávania, č.10: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.   

Z hľadiska Odporúčaní Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka Národného programu reforiem SR na r.2011 

a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému Programu stability Slovenska na roky 2011-2014 

(2011/C272/01), OP ZaSI prispieva aj k odporúčaniu č.4: Prijať opatrenia na zvýšenie zamestnanosti (PO 1 

a PO 3) a podporu dopytu na trhu práce po nízkokvalifikovaných nezamestnaných pracovníkoch zníţením 

daňovo-odvodového zaťaţenia pracovníkov s nízkymi mzdami.  

 

Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy, ktoré OP ZaSI pokrýva, dokumentuje nasledovná 

tabuľka:  

 

Tabuľka č.14: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy v € 

Kód Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006) 

Indikatívna 

alokácia na L .A: 

pre roky 2007 - 

2013 

Zazmluvnené 

finančné 

prostriedky (EÚ 

zdroje) 

% z alokácie 

na L. A. 

  Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov 

63 

Navrhovanie a šírenie inovačných a 

produktívnejších spôsobov organizácie práce  
13 382 647,00 1 894 126,09 14,15% 

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  

103 900 000,00 103 028 922,11 99,16% 

  Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a trvalá udrţateľnosť 

65 Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce  28 005 086,00 11 987 850,77 42,81% 

66 

Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na 

trhu práce  
60 871 658,00 378 749 642,11 622,21% 

67 

Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho 

pracovného  ţivota  
134 130 190,00 0,00 0,00% 
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68 

Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a 

zakladania podnikov  
117 282 642,00 22 339 058,56 19,05% 

69 

Opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu a 

zvýšenie udrţateľnej účasti a pokroku ţien v oblasti 

zamestnanosti na zníţenie segregácie na základe 

pohlavia na trhu práce a zosúladenie pracovného a 

súkromného ţivota, ako napr. opatrenia uľahčujúce 

prístup k starostlivosti o dieťa a starostlivosti o 

závislé osoby  

157 446 767,00 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 

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 

107 999 308,00 149 393 419,45 138,33% 

  Zlepšenie 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% 

     

 
SPOLU: 

811 750 945,00 

 

709 432 668,58 

 
87% 

Zdroj: ITMS  

 

Nerovnomernosť v plnení indikatívnej alokácie na L.A. v rámci jednotlivých tém  je spôsobená faktom, ţe 

v monitorovacom systéme ITMS je moţné prideliť ku kaţdému projektu iba jednu prioritnú tému.  Pri 

národných projektoch (v prioritnej osi č.1), ktoré sú zazmluvnené na veľké sumy, mohla byť pridelená iba 

jedna hlavná prioritná téma, aj keď v skutočnosti pokrývajú viac prioritných tém. Tieto disproporcie sa 

vyskytujú a budú vyskytovať vo viacerých témach aj naďalej. Celkové zazmluvnenie finančných prostriedkov  

je vo výške 87,4% z celkovej alokácie na lisabonské aktivity,  čo vzhľadom na obdobie implementácie a ešte 

plánované aktivity OP povaţujeme za primeraný stav. 

 

Implementácia stratégie EURÓPA 2020 v SR na národnej úrovni 

 

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

programu reforiem (ďalej aj „NPR“). Medzi priority štrukturálnych politík v SR patrí aj:   

 dostatok pracovných príleţitostí, ktoré zniţujú sociálne riziká. 

Vláda SR v rámci toho predĺţila účinnosť protikrízového príspevku zamestnávateľovi a zamestnancovi na 

podporu udrţania zamestnanosti do konca roku 2011 a zaviedla nový príspevok na podporu regionálnej a 

miestnej zamestnanosti.   

Vláda SR ďalej podporila zamestnávanie rodičov v období výchovy maloletých detí umoţnením poberania 

rodičovského príspevku počas vykonávania zárobkovej činnosti a úpravou príspevku na starostlivosť o dieťa 

od začiatku roka 2011. Dĺţka trvania materskej dovolenky sa predĺţila o 6 týţdňov na 34 týţdňov a zlepšilo sa 

postavenie zamestnancov pri návrate po materskej a rodičovskej dovolenke.  

Zvýšila sa adresnosť a spravodlivosť systému predčasného dôchodku. Poberať predčasný dôchodok môţu od 

1. januára 2011 iba tí občania, ktorí nemajú príjem z výkonu zárobkovej činnosti (s výnimkou príjmu na 

základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), resp. nemajú povinné dôchodkové 

poistenie. Predčasný dôchodok je tak vyplácaný najmä tým, ktorí nemajú moţnosť sa ďalej zamestnať 
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a zvyšovať svoj príjem prácou. Uvedená zmena sa vzťahuje aj na predčasné starobné dôchodky priznané do 

konca roku 2010. Zvýši sa tým motivácia starších ľudí zotrvať na trhu práce do dovŕšenia dôchodkového 

veku.  

S uvedenou prioritou úzko súvisí aj posilnenie sociálnej ochrany najrizikovejších skupín v zdravotníctve 

zavedením obmedzenia na maximálnu výšku doplatkov za lieky pre vybrané skupiny poistencov, dôchodcov 

a fyzické osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím, ktoré sa zaviedlo od apríla 2011. Zdravotná poisťovňa 

kompenzuje týmto pacientom do 90 dní od skončenia štvrťroka sumu, o ktorú doplatky za ich lieky prekročili 

limit doplatkov. Do limitu sa započítava najlacnejšia generická alternatíva. Pre dôchodcov predstavuje limit 

45 eur a pre ťaţko zdravotne postihnutých  30 eur štvrťročne. Zabráni sa tým vysokým doplatkom na 

zdravotnú starostlivosť u týchto sociálne slabších skupín. 

 

 

1. Národný cieľ stratégie EURÓPA 2020 – ZAMESTNANOSŤ 

Na národnej úrovni boli stanovené dva základné ciele:  

 Zvýšenie miery zamestnanosti ţien a muţov vo veku 20 – 64 rokov do roku 2020 na 72% (cieľ na úrovni 

EÚ – zvýšenie miery zamestnanosti do roku 2020 na 75%) 

 Zníţenie miery dlhodobej nezamestnanosti do roku 2020 na 3% 

 

Zrealizované zmeny a dosiahnuté výsledky v oblasti zamestnanosti:  

a) Zvýšenie flexibility Zákonníka práce 

Kľúčové opatrenia v oblasti zamestnanosti sú tie, ktoré smerujú k odstráneniu bariér rastu zamestnanosti 

a umoţnia pruţné formy pracovných úväzkov. Vyššia flexibilita Zákonníka práce má viesť k vytváraniu 

nových pracovných miest. Konkrétnymi nástrojmi, ktorými sa zabezpečí väčšia flexibilita zamestnávateľom 

a primeraná ochrana zamestnancom a ktoré budú stimulovať tvorbu pracovných miest, sú uskutočnené 

v novele Zákonníka práce účinnej od 01.09.2011. 

Na rokovaní vlády SR bol prerokúvaný Návrh projektov na podporu zvýšenia zamestnanosti na roky 2012 – 

2015, ktorých cieľom bolo vytvoriť priestor na zapojenie zainteresovaných subjektov verejnej správy 

i súkromného sektora. Návrhy by mohli prispieť svojou aktívnou účasťou k vytvoreniu, resp. k podpore 

udrţania cca 10 tis. pracovných miest. Rokovanie vlády však bolo prerušené a neskôr nebolo obnovené. 

b) Komplexná revízia aktívnych opatrení trhu práce, program medzitrhu práce  

Zmeny v aktívnych politikách trhu práce 

Vláda SR prijala viaceré zmeny v aktívnych politikách trhu práce, ktoré sa uplatňujú podľa zákona o sluţbách 

zamestnanosti: 

- zlepšenie prehľadnosti systému aktívnych opatrení 

- predĺţila sa účinnosť protikrízovného príspevku na podporu udrţania zamestnanosti 

- zavedený nový príspevok a síce príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na 

ochranu pred povodňami a na riešenie mimoriadnej situácie 

- zmena v príspevku na aktivačné práce (kde sa rozšírila moţnosť realizácie aktivačnej činnosti aj 

o formu menších sluţieb pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom, rozpočtovou 

alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj, 

rozšírili sa oblasti menších obecných alebo menších sluţieb pre samosprávny kraj a predĺţilo sa 

obdobie na opakované vykonávanie menších obecných sluţieb pre obec alebo formou menších 

sluţieb pre samosprávny kraj zo šiestich kalendárnych mesiacov na dvanásť). Príspevok na aktivačné 

práce je jedným z najvyuţívanejších opatrení v rámci APTP; 

- vytvorenie legislatívnych podmienok pre zakladanie agentúr neštátnych sluţieb zamestnanosti – 

„zavedenie konkurencie verejným sluţbám zamestnanosti“, kde je cieľom rozšíriť okruh 

poskytovateľov sluţieb zamestnanosti so zámerom zníţenia najmä dlhodobej nezamestnanosti, 

podporiť zvýšenie prístupu k zamestnaniu najmä zraniteľnú skupinu dlhodobo nezamestnaných 

poberateľov dávky v hmotnej núdzi poskytovaním individuálneho prístupu k odstraňovaniu bariér  

brániacich ich vstupu a udrţaniu a na trhu práce a rozšíriť moţnosti vyhľadávania vhodných 

pracovných miest pre UoZ. 

 

Na podporu zvyšovania zamestnanosti, tvorby pracovných miest, ako aj na podporu a pomoc účastníkom na 

trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, uplatňovaní AOTP s osobitným zreteľom na 
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pracovné uplatnenie znevýhodnených UoZ, bolo pripravených zo strany MPSVR SR šesť noviel zákona 

o sluţbách zamestnanosti. 

 

Hodnotenie aktívnych opatrení na trhu práce 

MPSVR SR plánuje realizovať hodnotenie AOTP s polročnou periodicitou na základe údajov o účastníkoch 

jednotlivých aktívnych opatrení na trhu práce a výdavkoch vynaloţených na tieto opatrenia. Vykonávateľom 

hodnotenia je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré v súčasnosti nemá stanovený pevný termín na 

dokončenie takéhoto hodnotenia. V súvislosti s potrebou prehodnotiť komplexný systém hodnotenia AOTP 

bola vypracovaná Metodika hodnotenia efektívnosti opatrení APTP, ktorá je zaloţená na troch základných 

kvantitatívnych ukazovateľoch: 

- hodnotenie čistej účinnosti – zistenie účinnosti opatrenia prostredníctvom „contrafactual“ metódy; 

- nákladovosť – zistenie finančných nákladov na jedného účastníka APTP úspešného na trhu práce; 

- vplyv na rozpočet verejnej správy – zistenie návratnosti vynaloţených finančných zdrojov na dané 

aktívne opatrenie na trhu práce. 

Na základe tejto metodiky bude moţné vyhodnotiť jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce a následne 

prijímať rozhodnutia o prípadných zmenách za účelom zvýšenia efektívnosti vynakladaných finančných 

prostriedkov na jednotlivé opatrenia. 

 

Program medzitrhu práce 

K riešeniu dlhodobej nezamestnanosti má prispieť „medzitrh“ práce, ktorý ma predstavovať systém vzájomne 

previazaných aktivít, opatrení a sluţieb zameraných na prechod dlhodobo nezamestnaných UoZ a s nimi 

spoločne posudzovaných osôb na účely nároku na dávku v hmotnej núdzi, značne znevýhodnených UoZ 

a s nimi spoločne posudzovaných osôb na účely nároku na dávku v  hmotnej núdzi z evidencie úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny na pracovné miesta na otvorenom trhu práce. 

 

V roku 2011 bola vyhlásená Výzva na predloţenie návrhov - Program prepájania sluţieb zamestnanosti s 

poskytovaním sociálnych sluţieb pre dlhodobo nezamestnaných. V nadväznosti na pripravovanú novelu 

Zákona č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti, bol do pilotných projektov zakomponovaný aj prvok  „medzitrh“ 

práce.  Stalo sa tak v dvoch vybraných projektoch prijímateľa Člověk v tísni a Mesto Banská Bystrica. 

Začiatok realizácie projektov bol plánovaný na koniec roka 2011 a začiatok roka 2012. 

 

Najvýraznejším prínosom OP ZaSI v rámci zamestnanosti je poskytovanie finančnej podpory formou 

nenávratného finančného príspevku v rámci národných projektov realizovaných Ústredím práce, sociálnych 

vecí a rodiny (ďalej len  „UPSVAR), ktoré implementujú jednotlivé nástroje zákona č. 5/2004 o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Uvedený zákon predstavuje hlavný legislatívny rámec na podporu zamestnanosti a zamestnateľnosti, v rámci 

ktorého sú prostredníctvom OP ZaSI výrazne financované jednotlivé príspevky na podporu zamestnanosti. 

Touto formou sú preplácané nasledovné príspevky: 

 

 

Nástroj 
Počet podpísaných 

dohôd 

Počet vytvorených 

- obsadených PM 

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť  297 425* 

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ  25 25 

§ 50a 
Príspevok na podporu udrţania v zamestnaní zamestnancov s 

nízkymi mzdami  364 367 

§ 50c 
Príspevok na podporu vytvárania a udrţania pracovných miest v 

sociálnom podniku 4 30 

§ 50i Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 3510 3594 

§ 50j 

Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na 

ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej 

situácie 9445 9805 

§ 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 12583 * 
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§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou  43 * 

§ 53a Príspevok na presťahovanie za prácou  2 * 

§ 56 
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska  1748 1609 

§ 57 

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na 

prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej 

činnosti  377 352 

§ 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta  346 216 

        

§ 60 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu 

zamestnancov  

počet podporených 

zamestnávateľov 2896 

počet podporených 

PM 7362 

        

§ 56a 
Príspevok na udrţanie občana so zdravotným postihnutím v 

zamestnaní  
počet podporených 

zamestnávateľov 70 

počet podporených 

zamestnancov 190 

        

§ 52 
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných 

sluţieb pre obec  počet podpísaných 

dohôd 1623 

počet UoZ 

zúčastnených a 

aktivačných 

prácach 23 132 

§ 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej sluţby  

počet UoZ 

zúčastnených na 

aktivačných prácach 5 

744   

*počet osôb umiestnených na otvorenom trhu 

 

Najviac príspevkov v roku 2011 bolo poskytnutých na podporu: 

- vykonávania absolventskej praxe (najviac dohôd na vykonávanie absolventskej praxe bolo podpísaných 

v Košickom kraji (2 476) a najmenej v Bratislavskom kraji (210); 

- zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej 

situácie (najviac dohôd bolo podpísaných v Prešovskom kraji (2 704), najviac vytvorených – obsadených 

pracovných miest taktieţ v Prešovskom kraji (3 219) a najmenej dohôd a vytvorených – obsadených 

pracovných miest eviduje Bratislavský kraj); 

- regionálnej a miestnej zamestnanosti (najviac dohôd bolo podpísaných v Prešovskom kraji (795) kde 

zároveň bolo aj najviac vytvorených – obsadených PM (737), najmenej v Trnavskom kraji ( 326) a tu 

bolo aj najmenej vytvorených – obsadených PM (360). 

 

Dôleţitým prínosom je aj podpora projektov realizovaných Centrom vzdelávania MPSVR SR napr.: 

- „Národná sústava povolaní v SR“, ktorej výstup bude uceleným informačným systémom opisu 

štandardných nárokov na trhu práce na jednotlivé pracovné miesta (aktuálne a budúce potreby 

zamestnávateľov, popis povolaní a poţiadaviek na ich vykonávanie – vedomosti, zručnosti 

a spôsobilosti). 

 

Za zmienku stoja aj nasledujúce národné projekty  

 projekt prijímateľa „Človek v tísni, o.p.s“, s názvom „PIN - Komplexný program integrácie 

obyvateľov Sociálne vylúčených rómskych lokalít na trh práce“ ktorý je zameraný na prepájanie 

sluţieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych sluţieb pre dlhodobo nezamestnaných. V projekte 

bol zavedený medzitrh práce ako nástroj na riešenie dlhodobej nezamestnanosti.  

 projekt prijímateľa Mesto  Banská Bystrica projekt s názvom „Od dávok k platenej práci“, ktorý bol 

k 31.12.2011 v štádiu prípravy. Projekt bude mať v sebe zakomponovaný medzitrh práce. 

 projekt „Terénnej sociálnej práce“, v ktorom je sociálna inklúzia podporená prostredníctvom 

zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity sluţieb starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym 

vylúčením alebo vylúčené osoby so zameraním na zvyšovanie ich zamestnateľnosti, a to 
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prostredníctvom realizácie TSP v obciach a permanentným zvyšovaním počtu obcí, v ktorých sa 

vykonáva TSP. Projekt terénnej sociálnej práce prispieva aj ku zvyšovaniu zamestnanosti. 

 

Ďalším prínosom k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 je aj realizácia dopytovo- orientovaných projektov, 

podporených SORO SIA zameraných na podporu zamestnanosti. 

 

Príkladom výzvy, prostredníctvom ktorej boli napĺňané spomínané ciele je výzva DOP – SIA – 2010/1.2.1/01, 

ktorej cieľom bola podpora tvorby a udrţanie pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania. Výzvou bolo podporených 63 projektov. Výzva DOP2010 – 

SIP005, vyhlásená spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR mala za cieľ podporiť vznik, udrţanie a rozvoj 

samozamestnávania – samostatne zárobkovo činných osôb, rast a udrţanie zamestnanosti u mikropodnikov, 

malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu, posilnenie úlohy zamestnávateľov – mikro, malých 

a stredných podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, podpora ďalšieho vzdelávania a zvýšenie, resp. udrţanie 

zamestnanosti. Výzvou bolo podporených 53 projektov. 

 

2. Národný cieľ stratégie EURÓPA 2020 – SOCIÁLNA INKLÚZIA, kde na národnej úrovni bol 

nastavený cieľ, a to podporiť sociálne začlenenie, najmä prostredníctvom zniţovania chudoby so 

zámerom vymaniť najmenej 170 tisíc ľudí z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia (cieľ na 

úrovni EÚ – vymaniť aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo sociálneho vylúčenia) 

 

Zrealizované zmeny a dosiahnuté výsledky v oblasti sociálnej inklúzie:  

a) Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov pomoci v hmotnej núdzi 

Boli zavedené opatrenia na zníţenie administratívnej náročnosti v súvislosti s výplatou dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi  účinnou od 

01.07.2011. Druhou novelou sa rozšírili moţnosti pre získanie aktivačného príspevku u občana v hmotnej 

núdzi v prípade účasti na vykonávaní menších sluţieb pre samosprávny kraj. V priebehu roka boli 

vypracované návrhy zákona o pomoci v hmotnej núdzi a zákona o príspevku na bývanie, ale legislatívny 

proces bol zastavený.  

b) Podpora sociálne vylúčených spoločenstiev 

V priebehu roka bol vypracovaný vecný zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, ale legislatívny 

proces k tomuto materiálu bol zastavený pred rokovaním vlády.  

V súvislosti s dobudovaním siete funkčných komunitných centier, ktoré budú spĺňať minimálne štandardy, 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja pripravilo národný 

projekt Štandardizácia sluţieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske 

komunity. Fond sociálneho rozvoja sa stal v roku 2011 prijímateľom NFP formou národného projektu 

zameraného na terénnu sociálnu prácu, ktorý prinesie mnohé zjednodušenia oproti súčasnému stavu, kedy sa 

terénna sociálna práca vykonáva prostredníctvom individuálnych dopytovo orientovaných projektov. 

c) Zabezpečenie dostupnosti a kvality sociálnych sluţieb 

V oblasti sociálnych sluţieb boli v roku 2011 prijaté viaceré opatrenia za účelom  zlepšenia dostupnosti 

sociálnych sluţieb a zabezpečenia finančnej udrţateľnosti sociálnych sluţieb. Novela zákona o sociálnych 

sluţbách (účinnosť od marca 2011) zabezpečila najmä vykonateľnosť práva klienta na výber poskytovateľa 

sociálnej sluţby, a to odstránením rozdielu medzi právnym postavením verejných a neverejných 

poskytovateľov sociálnej sluţby. 

V decembri 2011 NR SR schválila ďalšiu novelu zákona o sociálnych sluţbách zameranú na úpravu právnych 

vzťahov v oblasti financovania sociálnych sluţieb, v záujme zabezpečenia finančnej udrţateľnosti sociálnych 

sluţieb a ich dostupnosti. 

 

V novembri 2011 schválila vláda SR návrh stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb 

a náhradnej starostlivosti. Cieľom stratégie je náhrada inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí 

v špecializovaných zariadeniach alternatívnym modelom siete spolupracujúcich a navzájom prepojených 

sociálnych sluţieb poskytovaných v integrovaných podmienkach miestnych komunít. Ide o potrebu 

implementácie takých sociálnych slueb, ktoré zabezpečujú jednotlivcovi nezávislý ţivot, aktivitu a sociálnu 

participáciu. 
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V zmysle schváleného Časového harmonogramu národných projektov je plánovaná v oblasti 

deinštitucionalizácie realizácia národných projektov v oblastiach: 

 Podpora deinštuticionalizácie starostlivosti (systém sociálnych sluţieb), v opatreniach 3.3 a 4.1 

s alokáciou spolu vo výške 1 050 000 € 

 Podpora deinštitucionalizácie náhradnej  starostlivosti (sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately), v opatreniach 2.1 a 3.2 s alokáciou vo výške 5 720 000 €. Zároveň prebiehali intenzívne 

rokovania so zástupcami Regionálneho operačného programu za účelom dosiahnutia synergie 

operačných programov.   

 

V rámci príspevku OP ZaSI k sociálnej inklúzii boli podporované projekty, ktorých prioritným cieľom bolo 

riešenie sociálnej inklúzie prostredníctvom tvorby pracovných miest, zvyšovanie udrţateľnosti existujúcich 

pracovných miest a zvyšovanie dostupnosti sluţieb starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota. 

 

Prioritne túto problematiku riešia projekty implementované prostredníctvom SORO FSR.V roku 2011 boli 

vyhlásené nasledovné výzvy s príspevkom k riešeniu sociálnej inklúzie. 

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 bola zameraná najmä osamostatnenie sa mladých dospelých po 

odchode z detského domova a prípravu na osamostatnenie sa detí v detskom domove. Zároveň boli 

podporované, okrem iného aj programy, činnosti a metódy zamerané na schopnosť plnoletých osôb po 

odchode z detského domova samostatne sa ţiviť, získať  udrţať si samostatné bývanie, nové inovatívne 

programy pre deti a mladých dospelých. Uzávierka výzvy bola 29.02.2012. Bliţšie informácie budú 

poskytnuté vo Výročnej správe o vykonávaní OP ZaSI za rok 2012. 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 bola zameraná na podporu podmienok 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. 

Uzávierka výzvy bola 29.02.2012. Bliţšie informácie budú poskytnuté vo Výročnej správe o vykonávaní OP 

ZaSI za rok 2012. 

Výzva OP ZaSI – FSR - 2010/2.1/02 bola zameraná na zlepšenie ţivotnej situácie a integráciu sociálne 

vylúčených skupín, integráciu cieľovej skupiny na trh práce, zníţenie sociálnej deprivácie prostredníctvom 

permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom prostredí, zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, 

rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej 

situácie. V rámci tejto výzvy bolo podporených 73 projektov (podpora výkonu TSP). 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 bola zameraná na zvyšovanie moţností prístupu na trh práce pre všetky 

skupiny obyvateľstva. Boli podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzali na 

trhu práce (t.j. nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky, ktoré 

vytvárali pracovné miesta týmto osobám. Do uvedenej výzvy sa mohli zapojiť ţiadatelia, ktorým boli 

schválené lokálne stratégie komplexného prístupu. V rámci tejto výzvy boli podporené zatiaľ tri projekty. 

 

Ďalším príspevkom k sociálnemu začleňovaniu sú národné projekty implementované UPSVAR-om.  

 

Projekt „Zvýšenie zamestnanosti profesionálnych rodičov“, prostredníctvom ktorého je  realizovaná 

podpora zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Implementácia projektu vytvára podmienky na 

zamestnanie nových profesionálnych rodičov, pre skvalitnenie výkonu profesionálneho rodičovstva 

prostredníctvom prípravy profesionálnych rodičov a vzdelávania ďalších zamestnancov detských domovov 

a zamestnancov úradov PSVR. K 30.11.2011 bolo vyškolených 813 osôb cieľovej skupiny (zamestnanci 

detských domovov, profesionálny rodičia) a bolo novovytvorených512 pracovných miest pre profesionálnych 

rodičov. 

Projekt „Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa“, ktorého cieľom je podporiť rodičov formou príspevku 

pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa, pri návrate do zamestnania, pri vzdelávacích aktivitách na strednej 
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alebo vysokej škole a zároveň eliminovanie prekáţok zastúpenia rodičov s rodičovskými povinnosťami na 

trhu práce. K 31.08.2011 bolo poskytnutých 12 127 príspevkov na starostlivosť o dieťa.  

Projekt „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených UoZ“ je zameraný na zvýšenie 

zamestnanosti a zamestnateľnosti poskytovaním odborných poradenských sluţieb a vzdelávania a prípravy 

pre trh práce pre znevýhodnených UoZ, a to poskytovaním odborných poradenských  sluţieb zameraných na 

riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením znevýhodnených UoZ a vzdelávania s cieľom 

uplatnenia sa na trhu práce. K 30.11.2011 bolo vyškolených 1 611 znevýhodnených UoZ 

 

Ďalším realizátorom projektov prispievajúcich k sociálnemu začleňovaniu je Centrum vzdelávania MPSVR 

SR. 

Projekt „Stratégia aktívneho starnutia“, ktorého úlohou je vypracovať návrh strategických opatrení na 

politiku zvyšovania a zlepšovania zamestnateľnosti starších vo veku 55 – 64 rokov, by mal dopomôcť zvýšiť 

mieru zamestnanosti a zníţiť mieru nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov. 

Projekt „Inštitút rodovej rovnosti“, ktorého cieľom je vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje 

implementácie rodovej rovnosti a eliminácia rodovej nerovnosti na trhu práce a to zlepšením informovanosti, 

poradenstva a zvýšenia právneho povedomia v oblasti diskriminácie, zvýšenia odborných znalostí aktérov na 

prevenciu a elimináciu diskriminácie a zlepšením databázy informácií a monitorovania situácie v oblasti 

rodovej rovnosti na trhu práce. 

 

OP ZaSI a budovanie kapacít 

Jedným zo špecifických odporúčaní EÚ pre SR, ktoré boli zverejnené v júli 2010, bolo zaviesť opatrenia na 

zvýšenie administratívnej kapacity verejných sluţieb zamestnanosti s cieľom zlepšiť zameranie, navrhovanie 

a hodnotenie aktívnych politík trhu práce, najmä pre mládeţ a dlhodobo nezamestnaných. 

Toto odporúčanie sa napĺňa cez PO 3 a PO 4  podporou projektov „budovania kapacít“, ktoré spravidla 

realizujú organizácie poskytujúce sluţby, alebo sluţby, ktoré majú verejný charakter. Cieľovou skupinou sú 

zamestnanci týchto inštitúcií. Podporou sa plánuje postupné zlepšenie kvality poskytovaných verejných 

sluţieb a ich postupné zlepšovanie na základe procesného riadenia organizácie. 

Realizácia týchto projektov nie je prioritne zameraná na podporu rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie, ale 

vedie k udrţaniu zamestnanosti a k príprave kvalitnejších administratívnych kapacít. 

 

Záver 

Národný cieľ stratégie Európa 2020 dosiahnuť 72% zamestnanosť do roku 2020 je napĺňaný hlavne 

prostredníctvom  opatrení realizovaných v rámci národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny zameraných na podporu zamestnanosti a zamestnateľnosti. Sú to napríklad tieto národné projekty 

realizované v rámci prioritnej osi 1 a 3, opatreniach  1.1 a 3.1: Podpora zamestnanosti UoZ, Podpora 

zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, Aktivácia UoZ, Podpora zamestnanosti v období 

globálnej finančnej a hospodárskej krízy , Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, 

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce na podporu zamestnanosti UoZ, Absolventská prax a Príspevok na 

podporu  zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie mimoriadnej situácie.  

Dôleţitým prínosom je aj podpora projektov realizovaných Centrom vzdelávania MPSVR SR napr. Národná 

sústava povolaní v SR.  

Ďalšie národné projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu zamestnanosti boli projekt prijímateľa Človek v tísni, 

o.p.s, s  názvom projektu PIN - Komplexný program integrácie obyvateľov Sociálne vylúčených rómskych 

lokalít na trh práce, projekt prijímateľa Mesto  Banská Bystrica, projekt s názvom  Od dávok k platenej práci, 

projekt Terénnej sociálnej práce prijímateľa Fond sociálneho rozvoja realizovaný v rámci prioritnej osi 2, 

opatrenia 2.1. 

Príkladom výzvy, prostredníctvom ktorej bol napĺňaný cieľ Stratégie Európa 2020Zamstnanosť je výzva DOP 

– SIA – 2010/1.2.1/01, ktorej cieľom bola podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom 

zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikova podpory podnikania (podpora prostredníctvom 63 projektov) a 

výzva DOP2010 – SIP005, vyhlásená spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR, ktorá mala  za cieľ 

podporiť vznik, udrţanie a rozvoj samozamestnávania (podpora prostredníctvom 53 projektov).  

 

Národný cieľ zníţenia chudoby o 170 000 ľudí do roku 2020 je prioritne napĺňaný prostredníctvom  projektov 

implementovaných SORO FSR a to v opatreniach 2.1,2.2,3.2.V roku 2011 boli vyhlásené výzvy s príspevkom 

k riešeniu sociálnej inklúzie t.j. Výzva OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 zameraná najmä osamostatnenie sa 
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mladých dospelých po odchode z detského domova a prípravu na osamostatnenie sa detí v detskom domove, 

Výzva OP ZaSI – FSR - 2010/2.1/02  zameraná na podporu výkonu TSP, Výzva OP ZaSI – FSR – 

2010/2.2/04 zameraná na zvyšovanie moţností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. 

Ďalším príspevkom k sociálnemu začleňovaniu sú národné projekty implementované UPSVAR Zvýšenie 

zamestnanosti profesionálnych rodičov, projekt Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa, Zvyšovanie 

zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených UoZ. 

Ďalším realizátorom projektov prispievajúcich k sociálnemu začleňovaniu je Centrum vzdelávania MPSVR 

SR a to realizáciou projektov Stratégia aktívneho starnutia, Inštitút rodovej rovnosti. 

 

Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy, ktoré OP ZaSI pokrýva vo väzbe na aktivity 

Lisabonskej stratégie a Stratégie Európa 2020 dokumentuje tabuľka č.14.  

 

Informácie uvedené v predchádzajúcom texte v časti 2.1.6  Príspevok k Lisabonskému procesu a dosiahnuté 

hodnoty najpodstatnejších merateľných ukazovateľov uvedené v grafoch  niţšie potvrdzujú, ţe doterajšia 

implementácia OP ZaSI úspešne prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti a tvorbe pracovných miest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ITMS 

 

 

2.1.7 Opis partnerských dohôd 

 

Pracovná skupina pre horizontálnu prioritu Trvalo udrţateľný rozvoj (ďalej „PS HP TUR“) a Pracovnú 

skupinu pre horizontálnu prioritu Informačná spoločnosť (ďalej „PS HP IS“): 

Vzhľadom k tomu, ţe inštitucionálnym koordinátorom obidvoch horizontálnych priorít je Úrad vlády SR, aj 

pracovné skupiny k vyššie spomenutým horizontálnym prioritám zasadajú spoločne. 

Dňa 16.02.2011  sa konalo rozhodovanie per-rollam 2/2011 z dôvodu schválenia Dodatkov č. 3 Štatútu PS HP 

TUR a PS HP IS v znení Dodatkov č. 1 účinných od 25. 05. 2009 a Dodatkov č. 2 účinných od 23. 08. 2010.  

Dňa 15.03.2011 sa konali  stretnutia PS HP TUR a PS HP IS z dôvodu aktualizácie Systému koordinácie 

implementácie HP TUR (ďalej „SKI HP TUR“), verzia 6.0 ako aj aktualizácie Systému koordinácie 
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implementácie HP IS (ďalej „SKI HP IS“), verzia 6.0. Zároveň boli na zasadnutí prerokované problémové 

okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP. Predloţené verzie aktualizácie dokumentov SKI HP, 

ver. 6.0 neboli členmi HP na danom zasadnutí schválené. 

Na základe rozhodovania per–rollam 3/2011 dňa 24.03.2011 boli odstránené problémové časti 

v aktualizovaných dokumentoch SKI HP, ver. 6.0 a uvedené dokumenty boli schválené s účinnosťou od 

01.04.2011.  

Dňa 22.08.2011 boli procedúrou per-rollam 4/2011 schválené Dodatky č. 4 Štatútu PS HP TUR a PS HP IS 

v znení Dodatkov č. 1 účinných od 25.mája 2009, Dodatkov č. 2 účinných od 23.augusta 2010 a Dodatkov č. 

3 účinných od 16.02.2011.  

Dňa 16.11.2011 bol procedúrou per-rollam 5/2011 schválený SKI HP IS, ver. 6.1 s účinnosťou od 01.12.2011 

a SKI HP TUR, ver. 6.1 s účinnosťou od 01.12.2011. 

RO sa aktívne podieľa na pripomienkovaní SKI HP TUR a SKI HP IS, ktoré predstavujú strategické 

dokumenty pri implementácii uvedených horizontálnych priorít, ako aj poskytovalo poţadovanú súčinnosť zo 

strany koordinátora HP. 

 

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 

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“), CO, OA 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 2011 zasadala pracovná skupina 19.04.2011. Predmetom zasadnutia bolo prerokovanie a schválenie 

Systému koordinácie implementácie HP RP, verzia 6.0 a prorokovanie zmien a schválenie Dodatku č. 2 

Štatútu Pracovnej skupiny pre HP RP z dôvodu organizačných a personálnych zmien na Odbore rodovej 

rovnosti a rovnosti príleţitostí, delimitácie a zmeny názvov relevantných ministerstiev.  

 

Spolupráca  RO pre OP ZaSI s RO pre ROP 

MPSVR SR spolupracovalo s RO ROP najmä pri tvorbe novej verzie Programového manuálu, hodnotiacich 

kritérií a výzvy ROP-2.1b-2012/01 Podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej 

inklúzie. V súlade so Správou Ad-hoc expertnej skupiny o prechode z inštitucionálnej na komunitnú 

starostlivosť vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stratégiu deinštitucionalizácie 

systému sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, ktorú schválila Vláda Slovenskej 

republiky uznesením č. 761/2011     z 30. novembra 2011. Následne bol vypracovaný Národný akčný plán 

prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych sluţieb na roky 2012 – 2015 

a bola vypracovaná Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 

2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 (plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti). 

V nadväznosti na tieto dokumenty a za účelom zabezpečenia synergie s Regionálnym operačným programom 

MPSVR SR opakovane navrhovalo a ţiadalo zapracovať vyhlásenie výzvy na podporu deinštitucionalizácie 

sociálnej infraštruktúry do Harmonogramu výziev ROP na rok 2012.  Zároveň MPSVR SR participovalo na 

príprave dokumentov zameraných na podporu infraštruktúry bývania.  

 

Spolupráca  RO pre OP ZaSI s RO pre OP BK 

V roku 2011 RO pre OP BK úzko spolupracoval so socioekonomickými partnermi vrátane MPSVR SR pri 

vypracovaní  novej verzie Programového manuálu a príprave odborných podkladov na predkladanie 

Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Predmetom spolupráce bola najmä špecifikácia vybraných 

zariadení sociálnych sluţieb, komunitných centier a dohoda konkrétnej participácie MPSVR SR (príslušných 

sekcií) formou vydávania vyjadrení k súladu projektu so zámermi rezortu, resp. zámermi stanovenými 

príslušnou legislatívou.   

 

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 
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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 2011 sa konali dve zasadnutia Riadiaceho výboru.  

V termíne od 11.-12.5.2011 sa konalo v Prahe, ČR  9. zasadnutie MC EURoma, v rámci ktorého boli 

prediskutované :  

 

o rámce EÚ pre národné stratégie sociálnej inklúzie Rómov; 

o nové iniciatívy v zmysle čl. 7.2 Nariadenia ERDF v oblasti bývania znevýhodnených skupín;  

o koordinácia fondov ESF a ERDF pre programové obdobie 2014 - 2020. 

 

P. B. Harvey prezentoval Príručku pre miestne a regionálne samosprávy pre účel vyuţívania štrukturálnych 

fondov pre sociálnu inklúziu Rómov, ktorá  bola zostavená v rámci spolupráce s členskými krajinami siete 

„EURoma“. 

 

V termíne od 9. - 11.11.2011 sa konalo v Budapešti, Maďarsko 10. zasadnutie MC EURoma. Zasadnutie bolo 

zamerané na odbornú diskusiu  k návrhu  Manuálu pre Operačné programy 2014 – 2020 v oblasti sociálnej 

inklúzie marginalizovaných komunít a komunít ohrozených sociálnym vylúčením.  

 

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 a vzájomnou výmenou 

skúseností v téme implementácie stratégií komplexného prístupu.  

 

Členstvo v Monitorovacej skupine komplexného prístupu: 

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

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

poradnú funkciu voči predsedovi vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a riadiacim 

orgánom. MSKxP má kontrolnú funkciu voči prijímateľom podpory schválených lokálnych stratégií 

komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP). 

 

Riadne zasadnutie MSKxP sa v priebehu roka  neuskutočnilo. K 31. 07. 2011 pripomienkovala MSKxP 

procedúrou per rollam Výročnú správu HP MRK za rok 2010. V priebehu roka 2011 boli procedúrou per 

rollam pripomienkované nasledovné materiály: 

- ad hoc hodnotenie HP MRK v roku 2011; 

- aktualizácia Plánu hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013. 

 

Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP  

Dňa 28. 07. 2011 sa uskutočnilo prvé zasadnutie MHaVK LSKxP v roku 2011, na ktorom členovia komisie 

schválili znenie a prílohy „Výzvy na predkladanie Ţiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej 

Ţiadosti o poskytnutie podpory LSKxP“. Výberové a hodnotiace kritéria k Ţiadostiam na doplnenie 

projektových zámerov z OP KaHR k schválenej Ţiadosti o poskytnutie podpory LSKxP  boli následne 

schválené MHaVK LSKxP procedúrou per rollam. 

Dňa 21. 12. 2011 sa uskutočnilo druhé zasadnutie MHaVK LSKxP v roku 2011, na ktorom členovia schválili 

ţiadosti na doplnenie schválených LSKxP o projektové zámery z OP KaHR, ktoré prešli odborným 

hodnotením. Schvaľovací proces bol ukončený zverejnením zoznamu vybraných a schválených ţiadostí dňa 

30. 12. 2011 na stránke webového sídla koordinátora HP MRK www.romovia.vlada.gov.sk.   

Zástupca RO pre OP ZaSI plnil v r. 2011 v uvedenej komisii funkciu nominovaného náhradníka, riadnym 

členom bol zástupca Fondu sociálneho rozvoja ako SORO. 

 

V sledovanom období od 01. 01.  2011 do 31. 12. 2011 sa v záujme urýchlenia implementácie LSKxP značne 

zintenzívnila spolupráca tak s Európskou komisiou,  ako aj s CKO a s riadiacimi orgánmi  ostatných OP 

relevantných k LSKxP. 

 

 

http://www.romovia.vlada.gov.sk/
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Členstvo v Pracovnej skupine 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“).  

Dňa 31. 03. 2011 sa konalo prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP MRK (ďalej len „PS pre HP MRK“) 

v roku 2011, na ktorom bola schválená aktualizovaná Príručka pre hodnotiteľa LSKxP.  

Dňa 15. 04. 2011 PS pre HP MRK schválila procedúrou per rollam Systém koordinácie implementácie 

horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, verziu 4.0, vrátane jeho príloh. 

Dňa 28. 04. 2011 sa konalo druhé zasadnutie PS pre HP MRK, na ktorom bol schválený návrh 

Komunikačného plánu, verzia 3.0 a Štatút a rokovací poriadok PS pre HP MRK. Zároveň PS pre HP MRK 

zobrala na vedomie prípravu Správy z vykonanej analýzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest 

a obcí k implementácii LSKxP.  

Dňa 06. 05. 2011 sa konalo tretie zasadnutie PS pre HP MRK, na ktorom PS pre HP MRK zobrala na vedomie 

Správu z vykonanej analýzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest a obcí k implementácii LSKxP, 

vykonanej v zmysle uznesenia vlády SR č. 41/2011 a odpočet Akčného plánu implementácie LSKxP. Zároveň 

bol PS pre HP MRK predloţený návrh aktualizovaného Akčného plánu implementácie LSKxP na rok 2011. 

Dňa 13. 05. 2011 PS pre HP MRK schválila procedúrou per rollam návrh Akčného plánu implementácie 

LSKxP pre rok 2011.  

Dňa 26. 07. 2011 PS pre HP MRK schválila procedúrou per rollam nasledovné dokumenty: 

- výberové kritériá pre výber ţiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej ţiadosti o 

poskytnutie podpory LSKxP a ţiadostí na započítanie realizovaných projektov k schválenej ţiadosti o 

poskytnutie podpory LSKxP, 

- príručku pre hodnotiteľa ţiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej ţiadosti o 

poskytnutie podpory LSKxP a ţiadosti na započítanie realizovaných projektov k schválenej ţiadosti o 

poskytnutie podpory LSKxP 

- prílohy príručky pre hodnotiteľa ţiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej ţiadosti o 

poskytnutie podpory LSKxP a ţiadosti na započítanie realizovaných projektov k schválenej ţiadosti o 

poskytnutie podpory LSKxP 

 

Dňa 25. 11. 2011 PS pre HP MRK schválila procedúrou per rollam návrh Štatútu PS pre HP MRK, verzia 2. 

 

Pracovná skupina k oprávnenosti výdavkov 

Pracovná skupina zasadala v roku 2011 jeden krát, dňa 05.04.2011, kde bol schválený návrh úpravy Štatútu 

a rokovacieho poriadku Pracovnej skupiny k procesu schvaľovania ţiadostí o NFP. Ďalej boli predmetom 

rokovania témy kontroly hospodárnosti výdavkov, kontroly neprekrývania výdavkov, minimalizovanie 

neopodstatnených obmedzení pri oprávnenosti výdavkov. Zároveň bola vznesená potreba zadefinovania 

problematiky partnerských projektov v štrukturálnych fondoch. 

 

Členstvo v Riadiacom výbore NET@work – siete pre zamestnanosť 

Medzinárodná sieť zaloţená na podnet Európskej komisie v roku 2010 v Taliansku, zdruţuje zástupcov 

riadiacich orgánov ESF a zástupcov inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou zamestnanosti. RO pre OP ZaSI 

participuje na činnosti siete na základe Letter of Commitment, ktorým MPSVR SR vyjadrilo záväzok na 

činnosti RO pre OP ZaSI v sieti Net@work v programovom období 2007 – 2013. 

 

V apríli 2011 sa konalo v Turíne prvé stretnutie, v rámci ktorého sa členovia riadiaceho výboru dohodli na 

pláne činností, ktoré budú vykonávané v priebehu roku 2011 – 2012. 

Na základe schváleného plánu činností zorganizovalo fínske Ministerstvo zamestnanosti a hospodárstva 

študijný pobyt, ktorý sa uskutočnil 20. – 21. júna v Turku. Jeho cieľom bolo oboznámiť účastníkov (účasť 

z krajín: Litva, Taliansko, Slovensko) so situáciou na trhu práce vo Fínsku, ako aj v oblasti juhozápadného 

Fínska, uskutočnenými administratívnymi reformami a aktivitami ESF a implementáciou programov ESF, 

vrátane procesu úhrad ESF. 

Sekcia riadenia ESF prispela k činnosti siete Net@work zorganizovaním študijného pobytu v dňoch 24. – 25. 

11. 2011 v Bratislave, na tému „Národné sluţby zamestnanosti – systémy hodnotenia a monitorovania 
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aktívnej politiky trhu práce“. Študijného pobytu sa zúčastnili zástupcovia EK, Českej republiky, Bulharska, 

Fínska, Talianska, Litvy, Slovenska. Prizvaný bol aj zástupca Veľkej Británie, ktorá nie je členom siete. 

Prezentácie členských štátov siete Net@work a Veľkej Británie poskytli prehľad o činnosti inštitúcií 

verejných sluţieb zamestnanosti a nimi poskytovaných sluţbách. Boli prezentované zaujímavé prístupy 

a príklady dobrej praxe v oblasti APTP, napr. poukáţkový systém v Bulharsku, Centrum sluţieb pracovných 

síl vo Fínsku, dohoda medzi štátom a regiónmi o integrácii medzi aktívnou a pasívnou politikou trhu práce 

v Taliansku, ako aj pracovný program vo Veľkej Británii. Uvedené podujatie bolo zároveň významnou 

príleţitosťou pre výmenu informácií a skúseností v oblasti systémov hodnotenia a monitorovania APTP 

vykonávaných v partnerských krajinách siete vo Veľkej Británii. 

 

2.1.8 Špecifiká pre programy ESF 

 

V nadväznosti na údaje poskytnuté vo Výročnej správe o vykonávaní OP ZaSI za rok 2010 môţeme 

konštatovať, ţe implementáciou projektov bola zabezpečená rôznorodosť podpory  cieľových skupín.  

 

 

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 príleţitostí“. 

 

b) Posilnenie 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. 

Prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja boli implementované projekty, v ktorých oprávnenou cieľovou 

skupinou (okrem iných) boli práve azylanti, imigranti a migrujúci občania. Realizovanými projektmi sa majú 

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 2011 sa zúčastnilo na aktivitách projektov cca 92 účastníkov 

migrantov. 
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c) Posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín a zlepšenie ich sociálnej inklúzia 

 

OP ZaSI sa snaţí prostredníctvom výziev posilniť aj integráciu pri zamestnávaní menšín a tým zlepšiť ich 

sociálnu inklúziu. 

Uvedené aktivity sú podporované predovšetkým prostredníctvom výziev Fondu sociálneho rozvoja, ktorých 

cieľom je (okrem iného) aj posilnenie integrácie pri zamestnávaní menším. Všetky výzvy vyhlásené v roku 

2010 svojimi aktivitami podporujú ich integráciu na trh práce, ich integráciu do majoritnej spoločnosti, 

poskytovanie osobitej pomoci a iné aj v roku 2011. V rámci výziev vyhlásených v roku 2011 neboli zatiaľ 

zazmluvnené ţiadne projekty. 

Opäť je moţné konštatovať, ţe OP ZaSI svojimi aktivitami a činnosťami prispieva k integrácii pri 

zamestnávaní osôb z menšín, nakoľko ku koncu roka 2011 sa zúčastnilo na aktivitách projektov cca 41 223 

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  a vyzvaní na národné projekty. 

Prostredníctvom národných projektov bola osobám so zdravotným postihnutím poskytovaná podpora formou 

poskytovania príspevkov na podporu vytrvávania pracovných miest v chránených dielňach a chránených 

pracoviskách, príspevky na udrţanie pracovných miest a na prípravu na ich pracovné uplatnenie  formou 

zaškolenia a prípravy na prácu. Táto podpora bola poskytnutá prostredníctvom projektov realizovaných 

prijímateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

To ţe OP ZaSI svojimi aktivitami podporuje iné znevýhodnené osoby ako aj osoby so zdravotným 

postihnutím svedčí fakt, ţe doposiaľ sa na aktivitách zúčastnilo 149 134 znevýhodnených osôb a cca 21 101 

osôb so zdravotným postihnutím.  

 

e) Inovačné činnosti 

 

Neuplatnené v roku 2011. 

 

f) Nadnárodné a medzinárodné aktivity 

 

Členstvo v riadiacom výbore Európskej siete pre marginalizované rómske komunity a sociálnu inklúziu. 

Bliţšie informácie v časti 7. „Opis partnerských dohôd“. 
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Pomoc podľa cieľových skupín  

Pomoc podľa cieľových skupín je uvedená v tabuľke č. 15. 

 

Tabuľka č. 15: Sledovanie cieľových skupín 

Rozdelenie účastníkov projektu  

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2011 

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 
468 844 221 611 171 178 81 957 383 157 178 736 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 
51 909 25 088 51 194 24 591 67 629 30 324 

z toho samostatne zárobkovo činné 

osoby 

3 341 955 9 599 3 145 30 650 9 841 

Nezamestnaní 
364 461 170 163 115 993 54 869 263 358 125 117 

z toho dlhodobo nezamestnaní 
93 494 44 580 43 715 22 103 54 800 28 489 

Neaktívne osoby 
52 159 26 107 3 890 2 445 52 110 23 272 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 

4 438 2 209 1 386 743 2 256 1 200 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 
135 874 62 166 37 531 21 972 117 967 51 620 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 
43 748 18 699 14 144 6 285 26 453 10 589 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 
92 19 25 12 27 14 

Menšiny 
41 223 21 831 6 225 3 128 30 534 16 837 

Zdravotne postihnutí 
21 101 10 640 4 031 2 166 9 639 4 864 

Iné znevýhodnené osoby 
149 134 68 185 36 889 17 455 93 780 44 621 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 

220 318 93 468 73 293 32 221 168 862 73 275 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 

139 979 71 809 47 841 23 256 27 388 11 670 

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 

8 457 5 568 4 916 2 500 32 892 13 221 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 

42 489 23 415 23 912 13 531 66 035 39 330 

Zdroj: ITMS 

 

Na základe vyššie uvedeného je moţné konštatovať, ţe OP ZaSI svojimi aktivitami podporuje široké 

spektrum znevýhodnených osôb a marginalizovaných skupín, bez rozdielu veku, vzdelania či pohlavia.  
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Údaje o účastníkoch projektov boli pre potreby tejto výročnej správy získané po prvý krát ako zostava zo 

systému ITMS.  Vo Výročnej správe za rok 2010 boli údaje sumarizované ručne (započítavaním údajov za 

jednotlivé projekty zamestnancami RO/SORO), čo prinášalo vysoké riziko chybovosti. Napriek skutočnosti, 

ţe údaje nie sú sumarizované ručne, čím sa eliminovalo riziko chybovosti môţeme konštatovať, ţe údaje 

obsiahnuté v tabuľke „Rozdelenie účastníkov projektu“ nebudú nikdy na 100% presné, pretoţe konkrétne 

osoby (cieľová skupina) nemusia vţdy dáta poskytnúť, vzhľadom na ich osobný charakter. Jednotlivé projekty 

ESF nikdy svojím zameraním nepokrývajú všetky skupiny sledované v tabuľke rozdelenia účastníkov 

projektov. 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.  

 

 

2.2 Informácia o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 

 

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.  

 

V programovom období 2007-2013 v roku 2011 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 

 

Štátna pomoc v zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti (X 754/2009) bola poskytnutá 

v celkovom objeme 0,99 mil. EUR, a to 259 oprávneným prijímateľom pomoci z toho pre 146 

mikropodnikov, 59 malých podnikov, 53 stredných podnikov a 1 veľký podnik. 

 

Štátna pomoc v roku 2011 na podporu zamestnanosti podľa tejto schémy bola poskytovaná z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Národných projektov Ústredia PSVR,  pričom 

podpora bola poskytnutá v rámci uvedenej schémy podľa článku 42 „Pomoc na kompenzáciu dodatočných 

nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím“, podľa článku 41 „Pomoc na 

zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií“ a podľa článku 40 

„Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií“.  

 

Pomoc na podporu zamestnanosti bola v roku 2011 poskytnutá aj v podmienkach dočasnej štátnej pomoci 

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 
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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 vyuţil v roku 2011 uţ len 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom – Sociálna implementačná agentúra v rámci realizácie 

dopytovo orientovaných projektov, kde ţiadosti o pomoc boli predloţené v roku 2010, pričom celková pomoc 

v rámci všeobecnej schémy bola v roku 2011 poskytnutá v celkovom objeme 4,54 mil. EUR. Pomoc bola 

poskytnutá celkom 107 oprávneným prijímateľom pomoci.  

 

Pomoc v rámci všeobecnej schémy v roku 2011 nebola poskytnutá Ústredím PSVR, a Sprostredkovateľským 

orgánom pod Riadiacim orgánom – Fondom sociálneho rozvoja. 

 

 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 2011 MPSVR SR neposkytlo štátnu pomoc v rámci uvedenej schémy. Dôvodom bolo, ţe Ústredie 

PSVR v roku 2011 nerealizovalo príspevky na vzdelávanie zamestnancov u zamestnávateľa v zmysle zákona 

o sluţbách zamestnanosti v rámci Národného projektu (§ 47 zákona). 

 

 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: SORO 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 2011 MPSVR SR poskytlo štátnu pomoc na podporu vzdelávania v rámci uvedenej schémy len 

v rámci dopytovo orientovaných projektov SORO/ Sociálnej implementačnej agentúry v celkovom objeme 

7,79 mil. EUR. Pomoc bola poskytnutá podľa tejto schémy 191 oprávneným prijímateľom pomoci. 

 

V programovom období 2007-2013 v roku 2011 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 zníţenej 

produktivity pracovníkov so zdravotným postihnutím a to v rámci podmienok pomoci „de minimis“. 

 

Celková pomoc v rámci tejto schémy bola v roku 2011 poskytnutá v celkovom objeme       89 mil. EUR, 

pričom pomoc bola poskytnutá 23 076 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: SORO 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. 

 

V roku 2011 SORO neposkytol minimálnu pomoc podľa tejto schémy v rámci dopytovo orientovaných 

projektov. 

 

 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: SORO Sociálna implementačná agentúra 

Schéma bola aplikovaná v rámci dopytovo orientovaných projektov na základe výziev. 

 

Cieľom pomoci je podporiť vznik, udrţanie a rozvoj samozamestnávania – samostatne zárobkovo činných 

osôb, rast a udrţanie 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. udrţanie zamestnanosti. 

 

Celková pomoc v rámci tejto schémy bola v roku 2011 zo strany SORO poskytnutá v celkovom objeme 10,92 

mil. EUR, pričom pomoc bola poskytnutá 223 oprávneným prijímateľom pomoci. 

 

 V rámci opatrenia 2.2 bola uplatniteľná: 

 

 Schéma na podporu zamestnanosti (č. Schéma DM 3/2009) 

 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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Vykonávateľ schémy: SORO 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. 

 

V roku 2011 SORO FSR neposkytol minimálnu pomoc podľa tejto schémy v rámci dopytovo orientovaných 

projektov. 

 

 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: SORO 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 sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity;  podpora vytvárania rovnosti príleţitostí 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 ţivota. 

 

V roku 2011 SORO FSR neposkytol minimálnu pomoc podľa tejto schémy v rámci dopytovo orientovaných 

projektov. 

 

2.3 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Aj v roku 2011 pokračovala realizácia opatrení prijímaných za účelom odstránenia zistení auditu EK, ktorý sa 

uskutočnil v roku 2009 (A-REP 2009-1054) a v roku 2010 (A-REP 2010-1234) a Systémového auditu 

zameraného na preskúmanie spoľahlivosti Orgánu auditu pri posudzovaní fungovania vnútroštátnych 

systémov riadenia a kontroly (A-REP 2011-1297).  

 

Audit A-REP 2010-1234 - Systémový audit vrátane overenia na mieste,  týkajúci sa overenia splnenia opatrení 

prijatých v Akčnom pláne opatrení za účelom odstránenia nedostatkov identifikovaných systémovým auditom 

pre  OP ZaSI uskutočnenom v dňoch 23. – 27.11.2009 a 14. – 18.12.2009 (A-REP 2009-1054) bol zameraný 

na overenie troch kľúčových prvkov. Výsledkom  tohto auditu boli zistenia systémového charakteru v oblasti 

riadenia a kontroly OP ZaSI vo všetkých  troch kľúčových prvkoch: 

 

1) primeranosť postupov výberu projektov; 

2) primeranosť overovania prvého stupňa kontroly (kontrola efektívnosti a hospodárnosti); 

3) primeranosť audit trailu. 

 

Na základe  dôkazov a prijatie ex-post a ex-ante finančnej opravy, audítori EK svoj názor na fungovanie 

nášho operačného programu  pozmenili a v záverečnej správe z auditu, ktorú RO prijal dňa 12.12.2011 bola 

upravená konečná známka z 3 na 2, čo znamená, ţe systém funguje, sú ale potrebné čiastočné zlepšenia. 

Zlepšenie celkovej známky zabezpečilo i obnovenie platieb zo strany EK a bolo zabezpečené plynulé 

financovanie nášho operačného programu zo strany EK. Finančná oprava bola stanovená na základe 

vzájomnej dohody členského štátu a EK. Finančná oprava ex post bola uplatnená na odsúhlasenú základňu 

výdavkov schválených CO pred 31.08.2011 a bola odpočítaná z výkazu výdavkov k ŢoP na EK č. 

2711100702 v celkovej výške 5 531 094,36 EUR. Finančná oprava ex ante bola uplatnená na odsúhlasenú 
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základňu výdavkov schválených CO po 31.08.2011 a bola odpočítaná z výkazu výdavkov k ŢoP na EK č. 

2711200701 vo výške 848 027,83 EUR a z výkazu výdavkov k ŢoP na EK č. 2711200702 v celkovej výške  

3 921 906,95 EUR. Finančná oprava ex ante sa bude v budúcnosti uplatňovať na odsúhlasenú základňu 

výdavkov schválených CO v rámci projektov, resp. výziev na predkladanie ŢoNFP  uvedených v tabuľke pri 

nasledujúcich ŢoP na EK. 

 

Tabuľka č. 16: Vybrané identifikované problémy, prijaté opatrenia a odpočet prijatých opatrení 
Identifikované problémy Prijaté opatrenia k 31.12.2011 Odpočet prijatých opatrení 

Absencia metodiky primeranosti 

výdavkov na vzdelávacie aktivity 

Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov 

na vzdelávacie aktivity „Výkladové 

stanovisko pre odborné aktivity v oblasti 

vzdelávania cieľových skupín v projektoch 

OP ZaSI 

Výkladové stanovisko pre odborné 

aktivity v oblasti vzdelávania 

cieľových skupín v projektoch OP 

ZaSI  vydané 31.03.2011 

s účinnosťou od 1.6.2011. 

Absencia úrovne primeranosti 

výdavkov na personálne výdavky 

Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov 

na personálne výdavky  „Postup overovania 

primeranosti úrovne miezd a odmien v OP 

ZaSI 

v realizácii od 1.3.2011 

Nadhodnotené štúdie a analýzy 

v schválených projektoch OP ZaSI 

Vytvorený kontrolný mechanizmus pre 

prelácanie výdavkov pre nadhodnotené 

štúdie (vznik pracovnej skupiny v rámci 

Sekcie riadenia ESF - Komisia pre 

posudzovanie dokumentov vypracovaných 

v rámci projektov OP ZaSI). 

v realizácii od mája 2011. V roku 

2011 sa uskutočnilo 25 zasadnutí 

Komisie, na ktorých sa určila 

výška oprávneného výdavku pre 

101 posudzovaných dokumentov. 

Chýbajúci mechanizmus na kontrolu 

neprekrývania výdavkov 

Elektronické predkladanie pracovných 

hárkov zamedzujúce prekrývaniu výdavkov 

v rámci ESF 

Plánované spustenie v marci 2012. 

V roku 2011 prebiehalo 

nastavovanie systému a bola 

vykonaná kontrola aplikácie na 

projektoch Centra vzdelávania 

Chýbajúca objektivita výberového 

procesu 

a) Zadefinovanie jasného výkladu 

konfliktu záujmov v rámci OP 

ZaSI (na základe Nariadenia rady 

1605/2002) s určením sankčného 

mechanizmu 

b) Vytvorenie aplikácie FONDUE, 

ktorá slúţi pri odhaľovaní 

konfliktu záujmov 

a) v štádiu prípravy 

b) v realizácii 

Neposudzovanie administratívnych, 

finančných a prevádzkových kapacít 

pred schválením operácií  

Zavedenie inštitútu návštevy u ţiadateľa 

o NFP a overenie jeho kapacity a moţnosti 

realizovať projekt priamo na mieste 

v štádiu prípravy 

Komplikované pravidlá pri 

uplatňovaní výdavkov nízkej 

hodnoty 

Zavedenie sumarizačného hárku pre 

uplatňovanie výdavkov nízkej hodnoty 

Od 15.12.2011 uplatňované na 

FSR 
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 Anonymné párovanie projektov 

s hodnotiteľmi; 

 Preskúmanie konfliktu záujmov; 

 Limity na konkrétne typy 

výdavkov; 

 Posilnenie sekcie riadenia ESF 

bývalými zamestnancami Úradu 

boja proti korupcii; 

 Zniţovanie administratívnej 

náročnosti a zjednodušenie 

systému; 

 „Mapa projektov“; 

 Informovanie RO  pred 

plánovaným zverejnením 

poţiadavky na obstaranie 

poţadovaného tovaru, sluţieb 

alebo stavebných prác. 

Realizované zjednodušenia v administrácii projektov financovaných z OP ZaSI: 

 

 Zavedenie vzorkovej kontroly a tzv. sumarizačných 

hárkov 

na základe posúdenia rizikovosti projektu, budú mať projekty, 

ktoré sú realizované správne, moţnosť predkladať mnoţstvo 

výdavkov len prostredníctvom tzv. sumarizačných hárkov 

(nebudú poţadované kópie všetkých účtovných dokladov, ale 

len tých účtovných dokladov na ktoré sa sumarizačné hárky 

naďalej vzťahovať nebudú). Sumarizačný hárok sa zavedie pre 

výdavky v sume do 332€ za poloţku. FSR začal zaviedol 

uplatňovanie sumarizačných hárkov od 15.12.2011, kedy bol 

vypracovaný Dodatok č. 2 k Príručke pre prijímateľa. 

 

 Zjednodušenie preukazovania výdavkov pri národných 

projektoch 

vďaka zavedeniu jasnej metodiky implementácie 

multicieľových projektov, nemusia prijímatelia umelo 

rozdeľovať faktúry na dve 

 

 Predkladanie pracovných výkazov prostredníctvom pre 

tieto účely špeciálne vytvoreného softwaru 

 od 15. 9.2011 prebiehalo pilotné overenie v rámci projektov 

implementovaných Centrom vzdelávania. 

 

 Pilotné overenie systému jednotkových cien v rámci 

pripravovaného projektu Terénnej sociálnej práce 

finálne znenie štandardnej stupnice jednotkových výdavkov pre 

výkon terénnej sociálnej práce, bol  zaslaný na vedomie EK, 

CKO a CO dňa 16.11.2011. 

 

 Sprehľadnenie a zjednodušenie Opisu projektu ako prílohy 

ŢoNFP 

platí len pre nové projekty, vyhlásené v rámci nových výziev a vyzvaní po októbri 2011 

 

 Nový systém hodnotenia projektov, v ktorom bude zavedená aj návšteva u ţiadateľa, zjednodušené 

hodnotenie projektov. Uvedený návrh bol súčasťou  

nového návrhu hodnotiacich a výberových kritérií. 

RO predloţil návrh hodnotiacich a výberových kritérií na 

zasadnutie MV v júni 2011. MV odporučil dopracovať 

kritériá v spolupráci s CKO a OA. K 31.12.2011 bolo 

opatrenie štádiu prípravy. 

 Zjednodušené pracovné výkazy pre zamestnancov 

prijímateľa na trvalý pracovný pomer – uplatňované na FSR 

od 1.3.2011 

Realizované opatrenia na zvýšenie transparentnosti OP ZaSI 

 

 Anonymné párovanie projektov s hodnotiteľmi 

párovanie projektov s hodnotiteľmi sa vykonáva anonymne na 

základe ţrebovania. Hodnotitelia i projekty sú anonymné 

a zakódované, aţ v deň hodnotenia sa kódy zmenia na konkrétne 

 Zavedenie vzorkovej kontroly a tzv. 

sumarizačných hárkov; 

 Zjednodušenie preukazovania 

výdavkov pri národných 

projektoch; 

 Predkladanie pracovných výkazov 

prostredníctvom pre tieto účely 

špeciálne vytvoreného softwaru; 

 Pilotné overenie systému 

jednotkových cien v rámci 

pripravovaného projektu Terénnej 

sociálnej správe; 

 Sprehľadnenie a zjednodušenie 

Opisu projektu ako prílohy ŢoNFP; 

 Nový systém hodnotenia projektov, 

v ktorom bude zavedená aj návšteva 

u ţiadateľa, zjednodušené 

hodnotenie projektov, 

 zjednodušené pracovné výkazy pre 

zamestnancov prijímateľa na trvalý 

pracovný pomer 
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mená. Ţrebovanie sa koná za účasti notára a je zaznamenávané na kameru. 

 

 Preskúmanie konfliktu záujmov 

kladie sa veľký dôraz na preskúmanie konfliktu záujmov v hodnotiacom procese. Kaţdý hodnotiteľ je 

preverený prostredníctvom sociálnej siete OP ZaSI s názvom „FONDUE“, ktorá prepája informácie verejných 

databáz (napr. obchodný register) a ITMS, ktorý obsahuje všetky informácie o realizovaných projektoch. 

K termínu 31.12.2011 bola realizácia opatrenia v plnení, zmluva s úspešným uchádzačom bola uzavretá dňa 

13.10.2011. 

 

 Limity na konkrétne typy výdavkov -  

viď tabuľka č. 16. „Identifikované problémy, prijaté opatrenia a odpočet prijatých opatrení“. Zavedené limity 

odráţajú reálne ceny na trhu a sú podloţené štatistickými údajmi. 

 

 Posilnenie sekcie riadenia ESF bývalými zamestnancami Úradu boja proti korupcii 

úlohou týchto zamestnancov je zbierať dôkazové materiály a spracovávať ich do podoby, ktoré vyţaduje 

polícia alebo prokuratúra, čím sa celý proces trestných konaní urýchľuje. 

 

 Zniţovanie administratívnej náročnosti a zjednodušenie systému 

kľúčovou podmienkou pre zvyšovanie transparentnosti a zniţovanie moţností pre zneuţívanie finančných 

prostriedkov ESF je zniţovanie administratívnej náročnosti a zjednodušenie systému. 

 

 „Mapa projektov“ 

z dôvodu identifikácie potreby zo strany VÚC a samospráv 

o nedostatku informácii o realizácii projektov na ich území, 

bola vytvorená aplikácia „Mapa projektov“. 

Informácie, ktoré boli o podporených projektoch 

k dispozícii a boli zverejňované, sa zuţovali len na názov 

projektu, názov podporeného subjektu a výšku NFP. 

Akékoľvek iné informácie napr. o podporených aktivitách, 

dĺţke trvania implementovaného projektu,  stanovených 

ukazovateľoch ako výstupoch z projektu neboli zo strany 

RO zverejňované. 

Zmenu priniesla „Mapa projektov“, vytvorená počas I. 

polroka 2011. Táto podáva bliţšie informácie o všetkých 

podporených projektoch. Po „priblíţení“ na konkrétny 

projekt je kliknutím moţné získať informácie o aktivitách 

projektu, stanovených cieľoch alebo podporenej organizácii 

o rozpočte projektu. Pre lepšiu prehľadnosť je moţné 

vyuţiť rôzne filtre, ktoré vedia projekty selektovať 

napríklad na základe regiónov, výšky podpory, typu projektu a pod.. 

Mapa projektov je verejne dostupná na stránke http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2853. 

 

 Informovanie RO  pred plánovaným zverejnením poţiadavky na obstaranie poţadovaného tovaru, 

sluţieb alebo stavebných prác 

Na základe článku 5 Zmluvy o poskytnutí NFP sú prijímatelia povinní zasielať riadiacemu orgánu pre OP 

ZaSI informáciu v elektronickej forme, minimálne  tri pracovné dni pred plánovaným zverejnením 

poţiadavky na obstaranie poţadovaného tovaru, sluţieb alebo stavebných prác. Uvedené informácie 

(Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk), ako aj predmetnú Výzvu na predkladanie 

ponúk,  je potrebné zasielať na adresu vo.esf@employment.gov.sk podľa vzoru, ktorý je prílohou č. 8 

Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít 

tretím subjektom, aktualizácia č. 5, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.10.2011. 

 

 

 

 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2853
mailto:vo.esf@employment.gov.sk
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?id=2860
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Revízia Operačného programu 

 

Počas konania Monitorovacieho výboru, ktorý sa uskutočnil dňa 17.06.2011 v Povaţskej Bystrici bol členmi 

monitorovacieho výboru udelený mandát pre RO OP ZaSI na začatie negociácií s EK ohľadom revízie OP 

ZaSI. Návrh revízie bol zaslaný na schválenie EK v novembri 2011. Revízia OP ZaSI bola schválená EK vo 

februári 2012. 

 

Návrh revízie OP ZaSI sa opiera o analýzy čerpania a potreby technickej pomoci, výsledky priebeţného 

hodnotenia OP ZaSI vykonaného v roku 2010, návrh Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych 

sluţieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike a výsledky hodnotenia kvantifikovateľných cieľov 

OP ZaSI s väzbou na projektové merateľné ukazovatele a ciele prioritných osí OP ZaSI.  

 

Na základe schválenej revízie bude moţné: 

 upraviť merateľné ukazovatele OP ZaSI a upraviť metodiku ich vykazovania, čo zabezpečí lepšiu 

orientáciu na meranie dopadov; 

 realokovať finančné prostriedky z prioritnej osi 4 do prioritnej osi 5, čím budú zabezpečené finančné 

prostriedky na implementáciu OP; 

 doplniť zoznam oprávnených aktivít, na základe čoho bude moţné financovať cez OP ZaSI viacero 

iniciatív, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády alebo z medzinárodných dohovorov 

(napr. program deinštitucionalizácie sociálnych sluţieb). 

 

 

2.4 Zmeny v kontexte realizácie operačného programu 

 

Na podporu zvyšovania zamestnanosti, tvorby nových pracovných miest, ako aj  na podporu a pomoc 

účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania,  zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest 

a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie bolo v tomto volebnom období prijatých šesť noviel 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“).  

 

S účinnosťou od 23. septembra 2010 bol zákonom č. 373/2010 Z. z.  z 9. septembra 2010, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zavedený Príspevok na podporu 

zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej 

situácie (§ 50j).  

Súčasne sa týmto zákonom s  účinnosťou od 1. januára 2011 do konca roku 2011   zabezpečilo  predĺţenie 

účinnosti jedného z hlavných dočasných opatrení na zmiernenie dôsledkov globálnej ekonomickej krízy na 

zamestnanosť, ktorým bol Príspevok na podporu udrţania zamestnanosti (§ 50d)  s progresívnym 

mechanizmom zníţeného odvodového zaťaţenia pre zamestnávateľov. Príspevok sa poskytoval 

zamestnávateľovi, ktorý zachoval pracovné miesta aj v prípade váţnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré 

nemohol zamestnancom prideľovať prácu a ktorý v záujme predísť alebo obmedziť prepúšťanie zamestnancov 

po dohode s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „úrad“) za určených podmienok obmedzil na 

prechodné obdobie svoju prevádzkovú činnosť. Implementáciou tohto nástroja aktívnej politiky trhu práce 

(ďalej len „APTP“) bolo v roku 2010 podporených 30 140 a v roku 2011   (k 30. septembru) 532 pracovných 

miest. 

 

Na základe poznatkov z aplikačnej praxe boli s účinnosťou od 1. januára 2012 upravené niektoré 

podmienky poskytovania Príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred 

povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, a to prostredníctvom zákona č. 468/2011 Z. z. z 

30. novembra 2011, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku 

rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov 

opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. Pomocou tohto príspevku sa od jeho účinnosti do konca roka 2011 systémovo 

podporilo vytvorenie 10 578 pracovných miest. Príspevkom sa  vytvorilo aj východisko na uplatňovanie 
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programu revitalizácie krajiny a integrovaného manaţmentu povodí a krajiny, ktorý schválila vláda SR 

v októbri 2010. Príspevok sa poskytuje: 

- zamestnávateľovi (obec alebo samosprávny kraj, právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo 

zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky 

významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných tokov, a jej vnútorné organizačné 

jednotky,  právnická osoba, ktorá je správcom odvodňovacích systémov), ktorý na vytvorené 

pracovné miesto príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu 

ustanoveného týţdenného pracovného času, 

- na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením 

následkov mimoriadnej situácie, 

- za kalendárne mesiace, počas ktorých sa na vytvorenom pracovnom mieste vykonáva dohodnutý druh 

prác, 

- mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce 

vypočítanej zo sumy dvojnásobku ţivotného minima,  

- zamestnávateľovi, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je 

obec, ktorý vytvorí pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti 

vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, 

ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda o poskytnutí 

príspevku, je vyššia ako 25 %, sa príspevok poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov, 

- obci alebo samosprávnemu kraju sa jednorazovo poskytuje príspevok aj príspevok na úhradu časti 

nákladov na pracovné náradie vo výške 95 % preukázaných nákladov, najviac vo výške 40 eur na 

jedno vytvorené pracovné miesto.  

 

S účinnosťou od  1. júla 2011 sa zákonom č. 120/2011 Z. z. z 29. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zmenil právny stav v oblasti aktivačnej činnosti tak, ţe bol zavedený Príspevok na aktivačnú 

činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec alebo formou menších sluţieb pre samosprávny 

kraji (§ 52). Uvedenou novelou zákona o sluţbách zamestnanosti sa  

- upravili podmienky organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb pre obec 

podľa § 52 rozšírením moţnosti poskytnutia príspevku formou menších sluţieb pre samosprávny kraj 

organizované samosprávnym krajom, rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej 

zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj, 

- rozšírili oblasti vykonávania menších obecných alebo menších sluţieb pre samosprávny kraj (napr. 

pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov), 

- predĺţilo obdobie na opakované vykonávanie menších obecných sluţieb pre obec alebo formou 

menších sluţieb pre samosprávny kraj zo šiestich kalendárnych mesiacov na dvanásť, 

- zmenila miestna príslušnosť úradu na poskytnutie príspevku; príspevok poskytuje úrad, v ktorého 

územnom obvode má dlhodobo nezamestnaný občan trvalý pobyt.  

- Zároveň sa týmto zákonom zvýšila veková hranica uchádzačov o zamestnanie z 25 rokov na 26 rokov 

pri poskytovaní príspevku na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51.  

V roku 2011 poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec 

alebo formou menších sluţieb pre samosprávny kraj bolo dohodnuté pre 23 132 uchádzačov 

o zamestnanie, čo je najvyšší počet podporených v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce. 

S účinnosťou od 20. júla 2011 sa zákonom č. 223/2011 Z. z. z 29. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene   a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vytvoril právny 

rámec moţnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému 

zamestnaniu, štátnym príslušníkom tretej krajiny (modré karty). Uvedenou novelou zákona o sluţbách 

zamestnanosti sa  

- transponovala smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu 

a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného 

zamestnania, 

- na účely zákona o sluţbách zamestnanosti v súlade so smernicou 2009/50/ES vymedzil 

pojem štátny príslušník tretej krajiny, 
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- doplnila nová kompetencia ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredia“) 

a to vydávať potvrdenie o moţnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré 

zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, štátnym príslušníkom tretej krajiny, 

- spresnila kompetencia ústredia vo veci prejednávania priestupkov a rozhodovania 

o uloţení dodatočnej platby podľa zákona č. 82/2005 Z. z., 

- upravila povinnosť ústredia v oblasti vedenia evidencií o vykonávaní 

zamestnania občanov členských štátov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín na území 

SR, 

- doplnila kompetencia úradu, a to rozhodovať o uloţení dodatočnej platby podľa zákona 

č.82/2005 Z. z., 

- upravili povinnosti úradu poskytovať ústrediu informácie na účely vydávania potvrdení 

o moţnosti obsadenia pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému 

zamestnaniu, štátnym príslušníkom tretej krajiny, plniť povinnosti podľa zákona 

č.82/2005 Z. z., v oblasti vedenia evidencií o vykonávaní zamestnania občanov EÚ 

a štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR, 

- spresnila kompetencia úradu vo veci prejednávania priestupkov,  

- upravilo, ţe rovnaké právne postavenie ako občan SR na účely zákona o sluţbách 

zamestnanosti má aj štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola udelená modrá karta 

Európskej únie, 

- upravili podmienky pre vydanie potvrdenia o moţnosti obsadenia pracovného miesta, 

ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, štátnym príslušníkom tretej 

krajiny,  

- rozšírili dôvody zániku platnosti povolenia na zamestnanie; ide o prípady, ak štátny 

príslušník tretej krajiny s platným povolením na zamestnanie poţiada o vydanie modrej 

karty Európskej únie (v prípade vydania modrej karty EÚ zaniká platnosť povolenia na 

zamestnanie), 

- upravili povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov členských štátov EÚ a 

štátnych príslušníkov tretích krajín, 

- upravilo, ţe podnety na pozastavenie alebo zrušenie činnosti agentúry dočasného 

zamestnávania alebo agentúry podporovaného zamestnávania môţe podať príslušný 

inšpektorát práce,  

- upravil jeden zo zamestnávateľov na účely poskytovania príspevku na podporu 

zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov 

mimoriadnej situácie podľa § 50j; a to právnická osoba, ktorá je správcom odvodňovacích 

systémov, 

- rozšírila moţnosť získavania informácii z informačného systému ústredia  a úradu   

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, útvarom Policajného zboru a inšpektorátom 

práce, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rozsahu ich pôsobnosti. Ide napr. o informácie 

o vydaných, zaniknutých, zrušených alebo predĺţených povoleniach na zamestnanie 

štátnych príslušníkov tretích krajín a informácie o začatí zamestnania a skončení 

zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, 

- spresnili dôvody, na ktoré sa prihliada pri ukladaní pokút ústredím a úradom, 

- upravil rozsah a podmienky pri poskytovaní príspevku podľa zákona o sluţbách 

zamestnanosti, ktorý predstavuje pomoc podľa Zmluvy o fungovaní EÚ. 

 

S účinnosťou od 1. augusta 2011 sa zákonom 231/2011 Z. z. z 30. Júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony upravili podmienky 

- pri poskytovaní príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta (§ 53d) nadväzne 

na rozčlenenie okresov podľa výšky miery nezamestnanosti pre poskytnutie investičnej 

pomoci. 

 

S účinnosťou od 1. septembra 2011 sa zákonom č. 257/2011 Z. z. z 13. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
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zákony sa spresnil právny rámec agentúr dočasného zamestnávania a ich povinností. Uvedenou novelou 

zákona o sluţbách zamestnanosti sa 

- dokončila transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 

o dočasnej agentúrnej práci, podľa ktorého dočasný agentúrny zamestnanec pracuje pod dohľadom 

a vedením uţívateľského zamestnávateľa, ku ktorému je dočasne pridelený na výkon práce. Zároveň 

sa upravila terminológia v zmysle smernice, 

- ustanovil zákaz vyberania poplatku agentúrou dočasného zamestnávania od dočasného agentúrneho 

zamestnanca za pridelenie alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s uţívateľským zamestnávateľom 

po skončení tohto pridelenia, 

- ustanovila povinnosť ústredia viesť register agentúr dočasného zamestnávania, 

- rozšírila povinnosť agentúry dočasného zamestnávania umoţniť prístup dočasnému agentúrnemu 

zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo získaniu odborných zručností aj v období medzi jeho 

prideleniami a umoţnil prístup dočasných agentúr zamestnancov k zariadeniam starostlivosti o deti, 

- stanovil termín, do ktorého je agentúra dočasného zamestnávania povinná ústrediu predkladať ročnú 

správu o svojej činnosti. 

 

V súvislosti s riešením dopadov globálnej hospodárskej krízy a úsilím o zmiernenie jej dôsledkov na 

zamestnanosť mladých ľudí sa s  účinnosťou od 1. novembra 2009 na prechodné obdobie do 31. decembra 

2010 novelou vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., 

ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvoľnila podmienka trojmesačnej dĺţky vedenia 

uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na 

vykonávanie absolventskej praxe s cieľom vytvoriť priaznivejšie právne prostredie pre operatívne zaradenie 

na absolventskú prax, a tým uľahčiť prístup absolventov škôl k ich vstupu na trh práce. 

 

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 

 

Úpravy podľa čl. 57 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.07.2006, ktorými sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 

a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999 neboli v sledovanom období v rámci projektov OP ZaSI 

vykonané. 

 

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 

 

V súlade s článkom 34 (2) všeobecného nariadenia sa v rámci všetkých prioritných osí OP ZaSI predpokladá 

financovanie akcií patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej 

len „ERDF“) komplementárnym spôsobom. Percentuálne vymedzenie výšky kríţového spolufinancovania na 

projekt je uvádzané vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní. Vyuţitie kríţového financovania sa v rámci OP 

ZaSI predpokladá na kapitálové výdavky, ktoré nie sú oprávnené z ESF (najmä tie, ktoré si Prijímatelia 

nemôţu uplatňovať vo forme odpisov).  

V roku 2011 nebola realizovaná ţiadna synergia medzi OP ZaSI a inými OP. 

V rámci implementácie OP ZaSI nie sú vyuţívané nástroje finančného inţinierstva. 

 

2.7 Monitorovanie a hodnotenie 

 

2.7.1 Monitorovanie 

 

Na základe článku 66 všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je RO zodpovedný za účinnosť, 

správnosť riadenia a vykonávania pomoci, najmä za zavedenie systému pre zhromaţďovanie spoľahlivých 

finančných a štatistických informácií o vykonávaní pomoci pre ukazovatele monitorovania, za odovzdávanie 

týchto údajov v súlade s mechanizmami dohodnutými medzi členským štátom a Komisiou tak, ako ich 

stanovuje článok 103 ods. 3 všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

Výstupy z monitorovania zabezpečujú pre RO vstupy pre rozhodovanie za účelom zlepšenia implementácie 

OP ZaSI, vypracovanie výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OP ZaSI a podklady pre 

rozhodovanie monitorovacích výborov. 
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Základom kvalitného a účelného systému monitorovania je správne vykazovanie monitorovacích 

ukazovateľov. RO OP ZaSI začiatkom roka 2011 uskutočnil interné ad hoc hodnotenie (bliţšie informácie 

v časti „Hodnotenie“), ktoré navrhlo pre jednotlivé projektové ukazovatele viaceré odporúčania, čo sa týka ich 

vymedzenia. V decembri 2011 bol zo strany RO vypracovaný všeobecný „Výklad najpoţívanejších 

merateľných ukazovateľov OP ZaSI“, ktorého účelom je jednoznačne vymedziť pouţívané projektové 

merateľné ukazovatele a dosiahnuť jednotné chápanie a vykazovanie projektových ukazovateľov na rôznych úrovniach 

(RO, SORO, Prijímateľ), ktoré vyuţívajú tieto ukazovatele na monitorovanie, či následné hodnotenie. Dokument je 

dostupný na http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=284&sID=54d5e2df44aa2d38e0fbc37f5318ad2a. 

 

Monitorovanie na úrovni projektu 

Základným prvkom monitorovania je projekt. Do procesu monitorovania na úrovni projektov sú zapojení 

zamestnanci RO a SORO, ktorí agregujú údaje z úrovne projektov. Monitorovanie na úrovni projektov sa 

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. 

 
ITMS v procese monitorovania 

 

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúţi na evidenciu a následné spracovávanie a export 

a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. ITMS má 

zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, projektového riadenia a finančného riadenia 

programov financovaných zo ŠF a KF.  

 

Monitorovanie na úrovni programu 

 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI - v zmysle čl. 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je 

riadiaci orgán povinný predkladať EK kaţdoročne do 30. júna kalendárneho roku za predchádzajúci 

rok. Výročná spáva poskytuje informácie o fyzickom aj finančnom pokroku v implementácii OP 

 Odhad očakávaných výdavkov – v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové 

obdobie 2007 – 2013, je zasielaný v štvrťročných intervaloch na CO pre potrebu odhadov 

očakávaných výdavkov na roky „n“ a „n+1“ EK v súlade so všeobecným nariadením a pre potrebu 

prípravy a aktualizácie štátneho rozpočtu pre rok „n+1“, „n+2“, „n+3“. 

 Výhľadový plán kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov – je zasielaný na CKO štvrťročne 

spolu s odpočtom za predchádzajúce sledované obdobie. Plán obsahuje informácie o plánovanom 

a reálnom stave zazmluvnenia a čerpania prostriedkov OP ZaSI, identifikované problémové oblasti, 

ako aj opatrenia prijaté zo strany RO na ich odstránenie. 

 

 

Monitorovací výbor 

 

V roku 2011 sa uskutočnilo v poradí siedme zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI dňa 

17.06.2011. 

Hlavnými bodmi zasadnutia boli: 

- Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2010 

- Revízia OP ZaSI 

- Hodnotiace kritéria a výberové kritéria OP ZaSI 

Zároveň boli členom monitorovacieho výboru predloţené informácie o dosiahnutom pokroku OP ZaSI, 

o časovom harmonograme písomných vyzvaní na národné projekty, o časovom harmonograme výziev 

a o zmenách v Programovom manuáli OP ZaSI. 

Závery zo siedmeho zasadnutia monitorovacieho výboru: 

- schválenie Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2010; 

- schválenie Mandátu pre RO pre OP ZaSI na začatie vyjednávania s EK ohľadom revízie OP ZaSI; 

- dopracovať v spolupráci s CKO a CO revíziu hodnotiacich kritérií a výberových kritérií OP ZaSI 

a predloţiť členom MV per rollam na schválenie; 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=284&sID=54d5e2df44aa2d38e0fbc37f5318ad2a
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- členovia MV zobrali na vedomie informáciu o Časovom harmonograme vyzvaní národných a 

pilotných projektov OP ZaSI na rok 2011 Informáciu o Časovom harmonograme výziev OP ZaSI na 

rok 2011 a Informáciu o zmenách Programového manuálu OP ZaSI.  

 

Interný dozorný monitorovací výbor 

 

Je poradným orgánom ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom je zabezpečenie monitorovania 

odborného dozoru nad prípravou a následnou implementáciou OP ZaSI. V roku 2011 sa uskutočnilo 14 

zasadnutí, na ktorých boli riešené najmä otázky schvaľovania harmonogramu výziev, harmonogramu 

písomných vyzvaní na národné projekty, ich znenia, alokácie, vyhodnocovanie správ z overenia hodnotiacich 

a výberových postupov na SORO, atď.. 

 

Výročné stretnutie 

 

V roku 2011 sa uskutočnili dve výročné stretnutia zástupcov Generálneho riaditeľstva pre Zamestnanosť 

a sociálnu inklúziu Európskej komisie so zástupcami RO pre OP ZaSI. 

Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 28. januára 2011 bol predmetom diskusie aktuálny stav OP ZaSI, 

otázka strategických priorít, informácie o manaţmente a kontrolných systémoch, aktuálny stav v oblasti 

hodnotenia a informácie o aktivitách z oblasti publicity, komunikácie a príkladov dobrej praxe. 

Druhé výročné stretnutie sa uskutočnilo 28. októbra 2011. V rámci programu zasadnutia sa diskutovalo 

o fyzickom a finančnom pokroku v implementácii OP ZaSI, o návrhu revízie operačného programu, za účasti 

zástupcov Splnomocnenca vlády pre rómske komunity aj o výzvach vyhlásených v rámci riešenia Lokálnych 

stratégii komplexného prístupu, manaţmente a kontrolných systémoch a tieţ o uzatváraní programového 

obdobia 2004 – 2006. 

 

Spoločná cestovná mapa (Joint Road Map, JRM)  

 

Joint Road Map sa primárne vzťahuje na implementáciu Európskeho fondu regionálneho rozvoja  

a Kohézneho fondu, avšak isté úlohy plnia aj riadiace orgány  pre ESF. Cieľom JRM v oblasti štrukturálnych 

fondov je facilitácia implementácie prostredníctvom riadenej diskusie ohľadom kľúčových úloh, ktoré sú 

zásadné pre efektívnu implementáciu ŠF. Pravidelný monitoring pokroku by mal zabezpečiť, aby boli prijaté 

bezodkladné kroky na riešenie problémov  prostredníctvom spolupráce  EK a slovenských orgánov verejnej 

správy.  

Prostredníctvom odpočtu tzv. monitorovacej tabuľky JRM 2011 sledovala Európska Komisia ( komisár pre 

regionálnu politiku ) pokrok v plnení úloh v týchto oblastiach: 

1. veľké projekty 

2. riadiace a kontrolné systémy 

3. marginalizované rómske komunity 

4. nezrovnalosti 

5. nástroje finančného inţinierstva ( JEREMIE, JESSICA ) 

6. Dunajská stratégia 

7. komunikačné aktivity 

 

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia predkladal periodicky stav úloh v bodoch 

relevantných pre Európsky sociálny fond, t.j. bod 2 (riadiace a kontrolné systémy), 3(marginalizované rómske 

komunity) a 7 (komunikačné aktivity). Ide o úlohy, ktoré sú v zodpovednosti riadiacich orgánov, súčasne 

monitorovacia tabuľka sumarizuje aj plnenie úloh, za ktoré zodpovedá :  orgán auditu, CKO, Európska 

komisia – DG REGIO, DG Enviro, zastúpenie EÚ v Slovenskej republike, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity a MF SR.   

Na odpočte za RO OP ZaSI priebeţne participoval odbor kontroly a odbor metodiky sekcie riadenia ESF. 

Odpočet bol v r. 2011 vypracúvaný v zmysle pokynu sekcie koordinácie fondov EÚ   (Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja) v 1. polroku 2011 na štvrťročnej báze, počnúc septembrom 2011 na báze 

mesačnej (na r. 2012 bol po konzultácii s komisárom Johannesom Hahnom dňa 16.12.2011 v Bruseli 

odsúhlasený návrat ku štvrťročnému odpočtu).  Monitorovacia tabuľka bola predkladaná v r . 2011 

prostredníctvom GR SR ESF sekcii koordinácie fondov EÚ v anglickom a slovenskom jazyku. 
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2.7.2 Hodnotenie 

 

Na prelome rokov 2010 a 2011 bola na sekcii riadenia ESF uskutočnená organizačná zmena, ktorá sa dotkla 

oddelenia evaluácie a odboru implementácie projektov. Na základe tejto zmeny neexistoval v roku 2011 

osobitný útvar, ktorý by riešil agendu hodnotenia. Na sekcii pracoval jeden zamestnanec, ktorý sa zaoberal 

hodnotením operačného programu. 

V roku 2011 bolo uskutočnené jedno interné ad hoc hodnotenie, uvedené v tabuľke č. 17. 

 

Tabuľka č. 17: Hodnotenia vykonané v roku 2011 

Názov hodnotenia 
Suma 

(vrátane 
Doba realizácie 
hodnotenia Typ hodnotenia 

 DPH) v €   

Hodnotenie kvantifikovateľných cieľov OP 

ZaSI s väzbou na projektové merateľné 

ukazovatele a ciele prioritných osí OP ZaSI 0,- EUR 

01.03.2011 –  

31.03.2011 operatívne ad hoc hodnotenie interné 

Závery z hodnotenia a opatrenia   

Na základe ad hoc hodnotenia boli ako rizikové oblasti identifikované „Hodnotenie a monitorovanie OP ZaSI“ 

 Na základe hodnotenia bolo predloţených viacero odporúčaní, na ktoré RO zároveň prijal opatrenia. 

 

Odporúčanie č. 1: Na základe posúdenia moţností rozšírenia, či zúţenia sledovanej škály programových 

merateľných ukazovateľov v rámci jednotlivých opatrení OP ZaSI v intenciách Usmernenia RO č. N1/2010 

a aktivitami a cieľmi jednotlivých opatrení v rámci prioritných osí OP ZaSI je moţné odporučiť, aby  riadiaci orgán 

pristúpil k doplneniu niektorých nových merateľných ukazovateľov v rámci určitých prioritných osí, rozšíreniu 

sledovaných opatrení v rámci daných programových merateľných ukazovateľov, či naopak odstráneniu určitých 

programových merateľných ukazovateľov, pri ktorých nie je moţné zaznamenať ţiadny fyzický pokrok, a pri 

ktorých riadiaci orgán ani nepredpokladá ich naplnenie, či akýkoľvek posun.  

Vykonané opatrenia: RO pre OP ZaSI pripravil návrh pre zmenu vykazovanej štruktúry programových merateľných 

ukazovateľov v novembri 2011. RO ţiadal najmä o zmenu znenia, vymazanie, či začlenenie nových merateľných 

ukazovateľov v zmysle predmetného odporúčania. V súčasnosti sú zmeny prijaté a je schválený Európskou komisiou 

nový OP ZaSI.  

 

Odporúčanie č. 2: Na základe posúdenia znenia programových merateľných ukazovateľov je potrebné odporučiť 

riadiacemu orgánu zmenu znenia niektorých programových ukazovateľov, tak aby bola zabezpečená jednoznačnosť 

ich znenia a transparentnosť prepojenia projektovej, programovej úrovne s kľúčovými merateľnými ukazovateľmi 

s väzbou na globálny cieľ. V súčasnej podobe nie je moţné jednoznačne identifikovať výkony OP ZaSI. Avšak 

navrhované riešenie nie je jediným krokom, ktorým je potrebné zabezpečiť transparentnosť a jednoznačnosť znenia 

kvantifikovateľných cieľov/merateľných ukazovateľov. V neposlednom rade je moţné odporučiť riadiacemu orgánu 

kodifikovať význam a vecnú podstatu projektových merateľných ukazovateľov. Riadiaci orgán by mal vytvoriť 

príručku projektových merateľných ukazovateľov, ktorá by mala svoje uplatnenie nie len pre účely kodifikovanej 

koordinácie ţiadateľov, ale bola by vyuţívaná aj samotnými zamestnancami RO a SORO, ktorí sú zodpovední za 

implementáciu a monitoring, či hodnotenie OP ZaSI. 

Vykonané opatrenia: RO pre OP ZaSI vytvoril ad hoc pracovnú skupinu (RO, SORO, CKO pripomienkovalo) pre 

vypracovanie nového výkladového stanoviska, ktoré je súčasťou Príručky pre ţiadateľa, príloha č. 6. Výkladom 

najpouţívanejších merateľných ukazovateľov projektov OP ZaSI by RO rád jednoznačne deklaroval pravidlá 

a chápanie kľúčových merateľných ukazovateľov. 

Tento dokument je zverejnený na stránke:  

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=56 

pod textom: Všeobecne platné výkladové stanovisko RO OP ZaSI k pouţívaným projektovým merateľným 

ukazovateľom s účinnosťou od 30. novembra 2011. 

 

Odporúčanie č. 3: Na základe posúdenia dimenzovania cieľových hodnôt so zreteľom na faktor času, zostávajúcich 

finančných prostriedkov alokovaných na jednotlivých opatreniach OP ZaSI je moţné odporučiť riadiacemu orgánu 

uskutočniť zmenu cieľových hodnôt programových a kľúčových merateľných ukazovateľov s väzbou na globálny 

cieľ.  

Vykonané opatrenia: RO vypracoval návrh na zmenu cieľových hodnôt ako súčasť revidovaného operačného 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=56
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programu v novembri 2011. RO pre OP ZaSI dostal odporúčanie do EK uvádzať navrhované cieľové hodnoty pre 

rok 2015 v tandeme s cieľovými hodnotami pre rok 2013 (schválené v rámci OP ZaSI). Nakoľko bolo uvedené 

odporučenie (riešenie) neprípustné z dôvodu nelogického uvádzania vyšších cieľov pre rok 2013 v tandeme 

z poníţenými hodnotami pre rok 2015, RO pre OP ZaSI ponechal cieľové hodnoty nezmenené.  

 

Hodnotenie bolo zverejnené 9.1.2012 na webovom sídle: 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095 

 

Uskutočnené zmeny plánovaných hodnotení v roku 2011: 

 

Plánované hodnotenia v roku 2011 Stav plnenia v roku 2011 

Metodológia merania dopadov v rámci OP 

ZaSI 

Hodnotenie bolo vypracované, v súčasnosti je v schvaľovacom 

procese vedenia sekcia riadenia ESF 

Vytvorenie (prehodnotenia) merateľných 

ukazovateľov tak, aby boli relevantné pre 

marenia dopadov OP ZaSI na jednotlivé 

cieľové skupiny 

Uskutočnené ad hoc operatívne hodnotenie kvantifikovateľných 

cieľov OP ZaSI s väzbou na projektové merateľné ukazovatele 

a ciele prioritných osí OP ZaSI 

Hodnotenie dopadov ESF na mimovládny 

sektor 

Predmetné hodnotenie dopadu nebolo vykované, nakoľko bol 

ukončený len malý počet projektov prispievajúcich k budovaniu 

a rozvoju mimovládneho sektora (cca tri projekty). Toto 

hodnotenie bolo presunuté na rok 2012. 

Hodnotenia zamerané na podporu zosúladenia 

pracovného a rodinného ţivota s cieľom 

vyhodnotiť príspevok OP ZaSI k podpore 

zosúladenia pracovného a rodinného ţivota 

Rovnako ako pri vyššie uvedenom hodnotení RO evidoval príliš 

malé mnoţstvo projektov, ktoré by mohli byť predmetom 

uvedeného hodnotenia. RO pre OP ZaSI nepredpokladá vykonať 

uvedené tematické hodnotenie. 

 

Pracovná skupina pre hodnotenie OP ZaSI 

 

V priebehu roku 2011 došlo k personálnym zmenám v rámci Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP ZaSI. 

Došlo k rozšíreniu odborníkov, ktorí sa vyjadrovali k problematike hodnotenia z oblasti verejnej správy, ale aj 

tretieho sektoru, či akademickej obce. Týmto krokom plánuje RO pre OP ZaSI zvýšiť úroveň plánovaných 

hodnotení.  

V priebehu roku 2011 členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP ZaSI pripomienkovali dva kľúčové 

dokumenty: 

- Metodika hodnotenia dopadov v rámci OP ZaSI 

- Vymedzenie najpouţívanejších merateľných ukazovateľov v rámci OP ZaSI. 

 

 

2.8 Národná výkonnostná rezerva 

 

Pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť nebola v rámci OP ZaSI 

vytvorená výkonnostná rezerva v zmysle článku 50 nariadenia Rady ES č. 1083/2006. 

 

2.9 Administratívne kapacity 

 

Riadiaci orgán 

 
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 Odboru kontroly a monitorovania 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.  

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095
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V roku 2011 bolo realizovaných spolu 49 vzdelávacích aktivít (vrátane teambuildingu), v rámci ktorých bolo 

vyškolených 277 zamestnancov (z toho 41 angličtina a 41 teambuilding).Vyškolených jednotlivcov vrátane 

zamestnancov platobnej jednotky vrátane účasti na jazykovom vzdelávaní a teambuildingu bolo 80 

jednotlivcov. Do vzdelávania bolo investovaných  3.661,- €, do anglického jazyka bolo investovaných  

3.644,- €, teambuilding stál  13.517,66 € (vzdelávanie, doprava, ubytovanie, strava, poistenie). Celkovo bola 

investovaná do vzdelávania za rok 2011 suma 21.164,84 €. 

V dňoch 12.-13.9.2012 sa konal Teambuilding v účelovom zariadení Častá - Papiernička, ktorého sa 

zúčastnilo 41 zamestnancov a 10 lektorov. 

Anglický jazyk je školenie, ktoré sa stretlo s pozitívnym ohlasom zo strany zamestnancov. Účastníci sú 

rozdelení do 4 skupín. Spolu navštevovalo anglický jazyk najskôr 49 zamestnancov, v priebehu roka sa ustálili 

skupiny v počte spolu 41 zamestnancov vrátane zamestnancov platobnej jednotky.  

Francúzsky jazyk navštevujú 2 zamestnankyne. 

Školenia s najväčšou účasťou sú uvedené v tabuľke č. 18. 

 

 

Tabuľka č. 18: Školenia s najväčšou účasťou 

Názov školenia 

 Počet 

účastníkov 

spolu 

Projektové riadenie -ITMS  23 

Monitorovanie projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ  15 

Verejné obstarávanie a zákon č.25/2006 Z.z. o VO 13 

Finančné riadenie -ITMS  12 

Systém riadenia ŠF a KF na roky 2007 - 2013  11 

Aplikovanie auditov vo vnútorných postupoch a zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite  
10 

Nezrovnalosti  10 

Ochrana finančných záujmov ES v podmienkach SR  9 

Systém finančného riadenia ŠF a KF na roky 2007 – 2013 7 

Excel  7 

Zákonník práce 6 

Zdroj: RO 

 

 

Administratívne kapacity riadiaceho orgánu sú uvedené v tabuľke č. 19.  

 
Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity RO 

Pozícia 
Stav k 

31.12.2010 

Plánovaný 

stav k 

31.12.2011 

Stav k 

31.12.2011 

% plánovaného 

stavu 

Potrebné 

prijať 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 4 3 3 100 0 

vedúci oddelenia 9 6 6 100 0 

asistentka odboru/sekcie 5 5 5 100 0 

manaţér programovania 10 9 9 100 0 

projektový manaţér 0 22 21 + 1 MD 100 0 

manaţér monitorovania a 

hodnotenia 
10 0 0 0 0 

manaţér informovanosti a 

publicity 
2 0,5 0 0 0,5 
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manaţér kontroly 8 13 13 100 0 

manaţér ITMS 1 1,5 1,5 100 0 

finančný manaţér 19 0 0 0 0 

manaţér pre technickú pomoc 2 1,5 1,5 100 0 

metodik 4 5 5 100 0 

manaţér pre verejné 

obstarávanie 
2 1 1 100 0 

manaţér pre vzdelávanie 1 0,5 0 0 0,5 

Iné (vodiči, manaţér pre 

nezrovnalosť, manaţéri 

overovania kvality) 

5 10 10 100 0 

Spolu 83 79 78 98,73 1 

Zdroj: RO 
 

 

Fond sociálneho rozvoja 

 

Listom č. č.2701/11-I/81 zo dňa 23.03.2011 MPSVR SR rozpísalo FSR na rok 2011 limit počtu  

zamestnancov celkom 89, z toho  15 zamestnancov financovaných zo zdroja ŠR a 74 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.  

Plánovaný stav administratívnych kapacít FSR k 31.12.2011 bol 89. Skutočný stav administratívnych kapacít 

k 31.12.2011 bol 87.   

Plánovanie administratívnych kapacít FSR bolo v roku 2011 naviazané na procesy súvisiace s implementáciou 

OP ZaSI. Jednotlivé pracovné pozície boli priebeţne obsadzované v súlade s platnou organizačnou štruktúrou 

FSR. V roku 2011 do pracovného pomeru nastúpilo 40 zamestnancov a pracovný pomer ukončilo 25. 

Fluktuácia zamestnancov sa  v 2. polroku  

zníţila. Medzi dôvody odchodu zamestnancov patrilo aj nájdenie vhodnejšieho zamestnania predovšetkým  z 

hľadiska predchádzajúcej praxe, alebo s vyšším finančným ohodnotením. Zvýšený počet novoprijatých 

zamestnancov súvisel s úpravou limitu počtu zamestnancov. 

 

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, 

 zákon o pomoci a podpore z fondov EÚ 

 monitorovanie  a hodnotenie v oblasti štrukturálnych fondov 

 politiku súdrţnosti po roku 2013 

 audity a ich aplikáciu pri postupoch implementácie fondov EÚ 

 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. 20. 
 

 

Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity SORO – Fond sociálneho rozvoja 
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Pozícia 
Stav k 

31.12.2010 

Plánovaný 

stav k 

31.12.2011 

Stav k 

31.12.2011 

% plánovaného 

stavu 
Potrebné prijať 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 5 5 5 100 0 

vedúci oddelenia 4 8 8 100 0 

asistentka odboru/sekcie 4 5 5 100 0 

manaţér programovania 2 6 6 100 0 

manaţér monitorovania a 

hodnotenia 6 6 6 100 0 

manaţér informovanosti a 

publicity 1 1 1 100 0 

manaţér kontroly 2 2 2 100 0 

projektový manaţér 35 39 38 97,4 1 

manaţér pre technickú pomoc 3 2 2 100 0 

Iné (právničky, účtovníčky, 

personalistka, registratúra, 

vodiči, referent IT, odborní 

asistenti) 11 14 13 92,9 1 

Spolu 74 89 87 97,8 2 

Zdroj: SORO FSR 

 

Z dôvodu zvyšovania kvalifikácie a odbornosti a podpory profesijného rastu zamestnancov a zamestnankýň 

FSR sa zamestnanci v priebehu roku 2011  zúčastnili spolu na 97 školeniach, medzi ktorými bolo aj 

vzdelávanie v rámci ITMS. FSR v roku 2011 organizoval jazykové kurzy – anglický jazyk a rómsky jazyk a 

školenie k Zákonu 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

K jednotlivým procesom implementácie sa priebeţne uskutočňujú interné školenia zamestnancov FSR (s 

vyuţitím vlastných kapacít), napríklad ku kontrole na mieste, k verejnému obstarávaniu, ku kontrole 

formálnej správnosti ŢoNFP a pod. 

V pravidelných intervaloch sa na FSR uskutočňujú stretnutia zamestnancov FSR, v rámci ktorých sú 

prenášané poznatky medzi zamestnancami, diskutuje sa o problémoch,  

ktoré sa vyskytli pri implementácii, zamestnanci sú oboznamovaní s novými postupmi, pravidlami, zákonmi 

a pod. 

FSR s cieľom rozvíjania, upevňovania a aktualizácie profesionálnych vedomostí svojich zamestnancov zvolil 

formu elektronického testovania zamestnancov -  zamestnanci  

sú v určitých časových intervaloch interne testovaní z jednotlivých oblastí výkonu svojej práce. Koncom roku 

2011 sa systém elektronického testovania spúšťal, testovanie  

sa uskutočnilo dvakrát. 

 

Sociálna implementačná agentúra 

 
Administratívne kapacity  Sociálnej implementačnej agentúry sú uvedené v tabuľke č. 21. 

 
Tabuľka č. 21: Administratívne kapacity SORO – Sociálna implementačná agentúra 

  Plánovaný    

Pozícia Stav stav Stav k  % plánovaného Potrebné 

 

k 

31.12.2010 

k 31. 12. 

2011 

31.12.20

11 stavu prijať 

      

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 3 3 3 100 0 

vedúci oddelenia 9 10 10 100 0 
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asistentka odboru/sekcie 3 3 3 100 0 

manaţér programovania 0 0 0  0 

manaţér monitorovania 0 0 0  0 

manaţér informovanosti a publicity 1 1 1 100 0 

manaţér kontroly   5 5 5 100 0 

koordinátor 3 3 3  0 

manaţér ITMS 1 1 1 100 0 

finančný manaţér 36 44 45 100 0 

projektový manaţér 25 37 34 92 3 

manaţér pre technickú pomoc 1 1 1 100 0 

Iné (účtovníčka, pokladníčka, mzdová 

účtovníčka, referent hospodárskej správy, 

referent autodoprava, manaţér poskytovania 

právneho poradenstva v oblasti projektového 

a finančného riadenia, personálny manaţér, 

správca registratúry),  8 8 8 100 0 

Spolu 96 117 115 98 3 

Zdroj: SORO SIA 

 

Celkový stav administratívnych  kapacít v rámci SIA bol k 31.12.2011 v počte 115 zamestnancov,  

pričom plánovaný počet bol 117 zamestnancov, čo predstavuje celkové naplnenie plánovaného stavu  

administratívnych kapacít na 98%. V rámci SIA došlo v roku 2011 k nárastu počtu zamestnancov  

podieľajúcich sa na implementácii projektov operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, a to na 

základe rozpočtového opatrenia MPSVR SR č.j.: 2701/11-I/ 81, ktoré zvýšilo limit z pôvodného  počtu  97 na 

117 osôb. V sledovanom období bola zaznamená fluktuácia v počte 18 zamestnancov, čo oproti roku 2010 

predstavuje 58% zníţenie. 

 

Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov  SIA bolo realizované  v súlade s ročným plánom 

vzdelávania na rok 2011. V sledovanom období absolvovalo 109 zamestnancov SIA  v rámci oprávnených 

aktivít 39 školení, z toho tri sa konali mimo Slovenska v Nemecku (Berlín), Belgicku (Brusel) a v Litve 

(Vilnius). Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov bolo zamerané hlavne  na odborné vzdelávanie t.j. 

prehlbovanie kvalifikácie v odbore, napr. oboznámenie sa so zmenami v legislatíve (zákon o verejnom 

obstarávaní, zákon o ochrane osobných údajov, zákon o cestovných náhradách, Zákonník práce,  zákon 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ, aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, faktúr 

a objednávok etc. );   jazykové vzdelávanie (kurz anglického jazyka);  manaţérske vzdelávanie ( time 

management); projektový a finančný manaţment ( systém riadenia, systém finančného riadenia ŠF a KF na 

PO 2007 – 2013 pre novoprijatých zamestnancov, skúsenosti z praxe,  nezrovnalosti v podmienkach ŠF a KF, 

audity a ich aplikovanie vo vnútorných postupoch orgánov implementujúcich fondy EÚ, hodnotenie v oblasti 

štrukturálnych fondov etc.); školenia zamerané na ITMS (finančné riadenie – začiatočníci, pokročilí, 

projektové riadenie – začiatočníci, pokročilí).  

Platobná jednotka 

 

Administratívne kapacity platobnej jednotky sú uvedené v tabuľke č. 22. 

 

Tabuľka č. 22: Administratívne kapacity Platobnej jednotky 

Pozícia 
Stav k 31. 12. 

2010 

Plánovaný stav 

k 31.12.2011 

Stav 

k 31.12.2011 

%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 
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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    

Tabuľka. č. 23: Porovnanie so stavom v roku 2010 

   

  

Plánovaný 

stav k 

31.12.2010 

Stav k 

31.12.2010 

% plánovaného 

stavu 

Plánovaný 

stav k 

31.12.2011 

Stav k 

31.12.2011 

% 

plánovaného 

stavu 

RO 84 83 99 79 78 99 

SIA 97 95 98 117 115 98 

FSR 75 74 99 87 87 100 

PJ 19 19 100 19 19 100 

Spolu 275 271 99 302 299 99 

 

 

Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2011 je za RO, PJ a SORO uvedená v tabuľke č. 24. 

 

Tabuľka. č. 24: Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán 

od 01.01.2011 do 31.12.2011  

počet nástupov 

od 01.01.2011 do 31.12.2011  

počet výstupov 

FSR 40 25 

SIA 38 18 

RO 7 8 

PJ 0 1 

 

Pristúpením k zjednodušeniu systému nastavenia OP ZaSI sa zefektívnilo pracovné prostredie na RO a SORO, 

čím sa dosiahla väčšia stabilizácia pracovníkov a došlo k zmierneniu fluktuácie.  

V porovnaní s rokom 2010 sa rozdiel v nástupoch na SORO zníţil o 2 pracovníkov, na RO sa počet nástupov 

zníţil o 5 pracovníkov.  Pokiaľ ide o výstupy na SORO sa počet výstupov zníţil o 14 pracovníkov a na RO 

došlo k výraznému poklesu výstupov, zníţenie o 39 pracovníkov. Na platobnej jednotke sa počet výstupov 

zníţil o 2 pracovníkov. 

 
3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ  

 

3.1 Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti 

 

Prioritná os 1 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

 

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

a dlhodobej nezamestnanosti“. Opatrenie je zamerané na riešenie významných problémov SR na trhu 

práce najmä nástrojmi aktívnej politiky trhu práce a to najmä na nízku mieru zamestnanosti, vysokú 

mieru nezamestnanosti so zreteľom na dlhodobo nezamestnaných, mladých nezamestnaných 

a absolventov. 

 Opatrenie 1.2 „Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania“. Opatrenie je zamerané na riešenie významných 

problémov SR na trhu práce a to najmä na nízku mieru zamestnanosti, vysokú mieru nezamestnanosti 

a osobitne na dlhodobú nezamestnanosť. 
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Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a prostredníctvom 

SORO SIA cez dopytovo – orientované projekty. 

 
3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 
Popis dosiahnutého pokroku je uvedený v celej podkapitole 3.1.1 a v záverečnej časti je uvedené zhrnutie 

najdôleţitejších výsledkov a pokroku dosiahnutého  v rámci prioritnej osi. 

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi od začiatku implementácie programu k 31.12.2011 je uvedený 

v tabuľke č. 25. 

 

Tabuľka č. 25: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 1 k 31.12.2011 

Opatrenie 

Počet 

prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnut

ých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

1.1. 27 2 22 22 20 2 

1.2 1 763 994 606 588 455 133 

Celkom 1 790 996 628 610 475 135 

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. 586 381 619,93 24 055 027,39 561 414 581,94 492 834 164,65 1 122 756,01 16 942 960,00 

1.2 383 979 701,02 186 893 778,10 149 576 602,00 147 041 918,35 608 892,47 28 711 347,45 

Celkom 970 361 320,9 210 948 805,49 710 991 183,94 639 876 083,00 1 731 648,48 45 654 307,45 

Zdroj: ITMS 

 

Zhodnotenie za rok 2011 

 

Prehľad vyhlásených výziev a vyzvaní v roku 2011 v rozdelení na NP a DOP je uvedený v tabuľke č. 26. 

 

Tabuľka č. 26: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní od 01.01.2011 - 31.12.2011 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 0 0 0 0 0 0 

NP 8 8 5 5 5 0 

Spolu 8 8 8 8 8 0 

Finančné 

vyčíslenie v 

EUR             

Typ 

projektov 

Alokovaná suma 

na 

výzvy/vyzvania 

Výška ţiadaného 

príspevku 

Výška 

schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov   

DOP 0,00 0,00 0,00 0,00   

NP 108 661 210,60 108 661 201,60 107 779 850,00 107 779 850,00   

Spolu 108 661 210,60 108 661 201,60 107 779 850,00 107 779 850,00   

Zdroj: ITMS       
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V roku 2011 nebola v rámci prioritnej osi 1vyhlásená ţiadna výzva na dopytovo – orientované projekty. 

 

V roku 2011 bolo vyhlásených 8 písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 108 661 210, 60 

€. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 27.  

 

Tabuľka č. 27: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 1 od 01.01.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 

prijímania ţiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

1.1 

 

Priame vyzvanie 15.2.2011 16.4.2011 27 971 632,00 

1.1 Priame vyzvanie 14.3.2011 12.5.2011 10 000 000,00 

1.1 Priame vyzvanie 19.8.2011 13.10.2011 195 818,00 

1.1 Priame vyzvanie 22.11.2011 23.1.2012 40 000 000,00 

1.1 Priame vyzvanie 25.11.2011 24.1.2012 299 250,00 

1.1 Priame vyzvanie 23.11.2011 24.1.2012 284 907,85 

1.1 Priame vyzvanie 7.12.2011 5.2.2012 297 202,75 

1.1 Priame vyzvanie 23.11.2011 24.1.2012 29 612 400,00 

Spolu za prioritu  108 661 210,60 

  

  

Zdroj: RO 

V rámci vyššie uvedených písomných vyzvaní na národné projekty bolo zazmluvnených 5 národných 

projektov v celkovej výške 107 799 850 €. 

 

Prehľad týchto projektov je uvedený v tabuľke č. 28. 

 

 Tabuľka č. 28: Prehľad projektov zazmluvených v roku 2011 (v rámci vyzvaní vyhlásených v roku 2011) 

Vyzvanie Prijímateľ 
ITMS kód 

projektu 

Zazmluvnenie 

projektu 
Názov projektu 

OP ZaSI NP 2011/1.1/01 UPSVAR 27110130018 2011 

Podpora zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím 

OP ZaSI NP 2011/1.1/02 UPSVAR 27110130019 2011 Vzdelávanie a príprava pre trh práce 

OP ZaSI NP 2011/1.1/03 UPSVAR 27110130020 2011 

Pilotný projekt zapojenia 

nezamestnaných do záchrany kultúrneho 

dedičstva – slovenských hradov 

OP ZaSI NP 2011/1.1/04 UPSVAR 27110130022 2011 

Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na 

podporu zamestnanosti 

OP ZaSI NP 2011/1.1/08 UPSVAR 27110130021 2011 

Podpora zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím 

 

V rámci vyzvaní na národné projekty vyhlásených v roku 2010, boli dva projekty, ktoré boli zazmluvnené 

v roku 2011 v celkovej sume 60 904 557 €. 
 

Prehľad týchto projektov je uvedený v tabuľke č. 29.  
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Tabuľka č. 29: Prehľad projektov zazmluvených v roku 2011 (v rámci vyzvaní vyhlásených v roku 2010) 

Vyzvanie Prijímateľ 
ITMS kód 

projektu 

Zazmluvnenie 

projektu 
Názov projektu 

OP ZaSI NP 2010/1.1/04 UPSVAR 27110130016 2011 

Príspevok na podporu zamestnanosti na 

realizáciu opatrení na ochranu pred 

povodňami a na riešenie následkov 

mimoriadnej situácie 

OP ZaSI NP 2010/1.1/05 UPSVAR 27110130017 2011 Absolventská prax 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2011, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 11 „Stav 

implementácie národných projektov“. 

 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 30: Prioritná os 1: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených* 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 38 58 N/A N/A N/A N/A 58 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 913 N/A N/A 3 913 

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

            

Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených 

do podporených 

projektov(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 5119 

210 

476 
254302 881045 N/A N/A N/A N/A 881 045 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 496 314 N/A N/A 496 314 

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

            

Počet 

podporovaných osôb 

cieľovej skupiny 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A 6326 41754 N/A N/A N/A N/A 41 754 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 29 500 N/A N/A 29 500 

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 42429 N/A N/A N/A N/A 42 429 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 95 300 N/A N/A 95 300 

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

            

Počet úspešne 

umiestnených osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1902 7424 25 025 43179 N/A N/A N/A N/A 43179 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120 000 N/A N/A 120 000 

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

            

Počet osôb, ktoré si 

udrţali pracovné 

miesto (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 250 161 N/A N/A N/A N/A 161 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 61 000 N/A N/A 61 000 

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

            

Miera 
Dosiahnutý 

výsledok 
11,1 9,5 12,1 14,4 13,5 N/A N/A N/A N/A 13,5 
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nezamestnanosti 

(%)** 
Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A 8 

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

            

Miera 

nezamestnanosti – 

muţi (%)** 

Dosiahnutý 
výsledok 

9,9 8,4 11,4 14,2 13,5 N/A N/A N/A N/A 13,5 

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

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

            

Miera 

nezamestnanosti – 

ţeny (%)** 

Dosiahnutý 

výsledok 
12,7 10,9 12,9 14,6 13,6 N/A N/A N/A N/A 13,6 

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

Východisko 14,7* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14,7 

            

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb 

na trh práce (%) 

 Dosiahnutý 

výsledok 
41,75 8,89 37,16 3,5 15,61 N/A N/A N/A N/A 15,61 

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 37,64 N/A N/A N/A N/A 37,64 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 52 N/A N/A 52 

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

[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 

 

Namerané hodnoty za ukončené projekty, plánované hodnoty, či počty ukončených projektov sú uvedené 

v prílohe č. 10: „Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni OP“. 
 

Počet osôb cieľových skupín, ktoré participovali na realizácii niektorých z projektových aktivít sa 

medziročne zvýšil o viac ako dvojnásobok. Tento stav je spôsobený  najmä príspevkom národných projektov 

ÚPSVR-u realizujúcich APTP. Národné projekty v rámci ÚPSVR-u majú síce veľký príspevok k napĺňaniu 

tohto výstupového merateľného ukazovateľa, ale jedna osoba je zahrňovaná do súčtov pri vstupe do kaţdej 

novej aktivity. Tieto podvojnosti spôsobujú výraznejšie plnenie merateľného ukazovateľa. Na konci 

programového obdobia je moţné predpokladať takmer 2- násobné presiahnutie cieľovej hodnoty merateľného 

ukazovateľa na úrovni PO. 

Počet úspešne podporovaných osôb cieľových skupín medziročne vzrástol takmer 7-násobne (presne 6,6 x). 

Výrazný príspevok k naplneniu tohto výsledkového merateľného ukazovateľa majú projekty realizované 

v rámci Sociálnej implementačnej agentúry, z výziev zameraných na tvorbu a udrţanie pracovných miest 

prostredníctvom vzdelávania zamestnancov. Len pribliţne 20%-ný podiel na súčasnom stave nameranej 

hodnoty tvoria národné projekty zamerané na APTP. V prípade zachovania súčasného trendu napĺňania 

merateľných ukazovateľov, naplnenia cieľových hodnôt projektových merateľných ukazovateľov a vyčerpaní 

zvyšnej alokácie na prioritnú os 1, je moţné predpokladať presiahnutie cieľovej hodnoty na úrovni PO o viac 

ako 3-násobok. 

V roku 2011  sa vytvorilo o 85% viac pracovných miest, ako v roku 2010. Pribliţne 98% pracovných miest 

bolo vytvorených v rámci národných projektov APTP, zvyšné 2% nameranej hodnoty sú vytvorené vplyvom 

realizovaných projektov v rámci Sociálnej implementačnej agentúry. Počet novovytvorených pracovných 



 Strana | 71  

 

miest v rámci prioritnej osi 1 bude pravdepodobne naplnený pri konci programového obdobia na 52% 

z cieľovej hodnoty na úrovni PO. 

Počet osôb, ktoré boli úspešne umiestnené na trhu práce prostredníctvom projektov financovaných 

z prostriedkov ESF medziročne vzrástol o viac ako o ¾. Popísaná situácia je dôsledkom realizovaných 

národných projektov v rámci APTP. Súčasné odhady na základe zazmluvnených cieľových hodnôt projektov 

a zostávajúcich finančných prostriedkov v rámci Podpory rastu zamestnanosti hovoria o presiahnutí cieľa o 70 

% plánovanej hodnoty na úrovni PO. 

Počet osôb, ktoré si udrţali pracovné miesto po ukončení projektov sa medziročne zníţil vplyvom 

odstúpenia od Zmlúv o NFP v prípadoch sociálnych podnikov. Aj napriek tomu, ţe súčasný stav tomu 

nenasvedčuje je vysoká pravdepodobnosť presiahnutia (o 40%) cieľa prioritnej osi v oblasti udrţania 

podporených osôb na trhu práce. Vzhľadom na charakter merateľného ukazovateľa, nie je moţné očakávať 

výraznejší pokrok pred ukončením väčšieho počtu projektov, ktoré majú príspevok k tomuto merateľnému 

ukazovateľu.  

Úspešnosť s akou sa jednotliví uchádzači o zamestnanie umiestňovali na trhu práce sa medziročne 

výraznejšie zvýšila, tento fakt do určitej miery súvisí s prebúdzaním národnej ekonomiky. Naopak miera 

udrţania umiestnených uchádzačov o zamestnanie je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac ako 20% 

niţšia.  

 

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 

 

Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2011 je uvedený v tabuľke č. 31. 

Tabuľka č. 31: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2011 

  

Záväzok Čerpanie prostriedkov v roku 2011  Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

k 31.12.2011 (EU zdroje) v € 2007-2013 (EU zdroje) v € 

 za EÚ zdroje v € 

Celkom 

% zo záväzku  

Celkom 

% zo záväzku  

  2007 - 2013 2007 – 2013 

Prioritná os 1 567 422 200 107 243 898,77 18,90% 250 159 715,28 44,09% 

Opatrenie 1.1 397 195 540 88 645 504,37 22,32% 227 706 317,64 57,33% 

Opatrenie 1.2 170 226 660 18 598 394,40 10,93% 22 453 397,64 13,19% 

Zdroj CO 

V rámci prioritnej osi 1 sa zvýšilo čerpanie oproti roku 2010 o 100 mil. € (za EÚ zdroje), čo predstavuje 18,90 

% z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

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

výdavky je 10 % (66,7 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2011 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 je moţné povaţovať za primerané.  

 

Ako jeden z projektov vyuţívajúcich   kríţové financovanie v rámci prioritnej osi 1 uvádzame projekt s 

názvom  „Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti“, informácie  o projekte  sú uvedené 

v prílohe č. 11 VS „Stav implementácie národných projektov k 31.12.2011“.   

3.1.1.3 Špecifiká pre programy ESF 

 

Z pohľadu cieľa prioritnej osi č. 1 sú aktivity osi zamerané na tvorbu pracovných miest a umiestnenie 

nezamestnaných osôb na voľné pracovné miesta. Z toho dôvodu najpočetnejšou skupinu v rámci rozdelenia 

účastníkov projektu budú účastníci podľa postavenia na trhu práce. V členení podľa rozdelenia postavenia na 

trhu práce bola najpočetnejšou cieľovou skupinou zúčastňujúcou sa na realizácii podporovaných projektov 

cieľová skupina „Nezamestnaní“ (ako aj podskupina „Dlhodobo nezamestnaní“).  Uvedené hodnoty za OP 

ZaSI  ovplyvňuje najmä realizácia projektov v rámci prioritnej osi č. 1 Podpora rastu zamestnanosti, a to 

najmä podpora realizácie projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré realizáciou národných 
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projektov implementujú jednotlivé opatrenia zákona č. 5/2004 o Sluţbách zamestnanosti a o znení a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o sluţbách zamestnanosti“). V súvislosti s 

implementovaných projektov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, je nevyhnutné zdôrazniť 

„obligatórnosť“ podpory cieľovej skupiny pri splnení poţadovaných podmienok v zmysle Zákona o sluţbách 

zamestnanosti.  

 

Pomoc podľa cieľových skupín pre programy ESF 

 

Tabuľka č. 32: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 1 

Rozdelenie účastníkov projektu  

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2011 

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 
392 555 177 559 140 739 62 070 335 551 150 065 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 
30 019 12 230 34 091 12 305 54 120 20 731 

z toho samostatne zárobkovo činné 

osoby 

2 225 548 8 638 2 741 29 049 9 293 

Nezamestnaní 
331 779 152 337 106 594 49 732 243 548 114 027 

z toho dlhodobo nezamestnaní 
69 852 32 006 37 771 18 875 39 071 19 965 

Neaktívne osoby 
30 726 12 970 23 11 37 852 15 285 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 

9 6 2 2 4 2 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 
123 232 55 514 33 671 19 889 111 098 48 099 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 
31 948 11 635 8 890 3 232 21 207 7 592 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 
5 2 10 4 6 3 

Menšiny 
41 22 62 30 46 12 

Zdravotne postihnutí 
17 500 8 878 2 628 1 323 8 055 4 025 

Iné znevýhodnené osoby 
135 275 60 969 32 572 15 196 88 504 41 908 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 

177 662 70 326 62 227 25 860 142 890 59 024 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 

127 689 64 787 40 370 18 417 22 748 8 752 

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 

7 353 4 852 3 879 1 747 32 354 12 802 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 

35 390 19 288 17 408 9 027 60 106 34 705 

Zdroj: ITMS 
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3.1.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Uvedené v kapitole „Prehľad realizácie operačného programu“ časti 2.3 „Závaţné problémy, ktoré sa 

vyskytli  a opatrenia prijaté na ich odstránenie“. 

 

Zhrnutie vývoja implementácie osi 1 za rok 2011 

 nebola vyhlásená ţiadna dopytovo – orientovaná výzva; 

 vyhlásených 8 písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 108 661 210,60 €; 

 z vyhlásených vyzvaní v roku 2011 bolo zazmluvnených 5 národných projektov v celkovej sume 

107 779 850 €; 

 z vyhlásených vyzvaní v roku 2010 boli zazmluvnené 2 projekty v roku 2011 v celkovej sume 60 

904 557 €; 

 čerpanie 18,90 % zo záväzku na roky 2007 – 2013; 

 dvojnásobný nárast počtu osôb zapojených do realizácie projektov. 

 

3.2 Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie  

 

Prioritná os 2 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

 

 Opatrenie 2.1 „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity“. Opatrenie je zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom 

poskytovania sociálneho poradenstva. Opatrenie zároveň podporuje zlepšenie povedomia verejnosti 

vo vzťahu k marginalizovaným komunitám a iným marginalizovaným skupinám populácie. 

 Opatrenie 2.2 „Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 

znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. 

Opatrenie je cielené na všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce 

(nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky, ktoré vytvárajú 

pracovné miesta týmto osobám. 

 Opatrenie 2.3 „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného 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 

SORO FSR cez dopytovo – orientované projekty. 

 
3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Popis dosiahnutého pokroku je uvedený v celej podkapitole 3.2.1 a v záverečnej časti je uvedené zhrnutie 

najdôleţitejších výsledkov a pokroku dosiahnutého  v rámci prioritnej osi. 

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi od začiatku implementácie programu k 31.12.2011 je uvedený 

v tabuľke č. 33. 

 

Tabuľka č. 33: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 2 k 31.12.2011 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

2.1. 930 386 515 495 265 230 

2.2 379 251 111 111 108 3 

2.3 150 126 12 12 12 0 

Celkom 1 459 763 638 618 385 233 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €   
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Opatrenie 

Výška 

ţiadaného 

príspevku 

(NFP)  

Výška 

neschváleného 

ţiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Výška 

schváleného 

príspevku (NFP)  

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP)  

Výška 

vrátených 

prostriedkov  

Výška 

ukončených 

projektov 

2.1. 101 825 775,78 31 348 296,16 61 682 283,02 60 192 616,13 359 567,37 11 938 157,56 

2.2 135 384 825,16 56 432 426,34 73 209 234,09 71 731 522,87 414 468,73 22 543 634,93 

2.3 58 330 619,17 11 019 033,31 46 100 615,78 46 100 615,78 19 738,54 0,00 

Celkom 295 541 220,11 98 799 755,81 180 992 132,89 178 024 754,78 793 774,64 34 481 792,49 

Zdroj: ITMS 

 

Zhodnotenie za rok 2011 

 

Prehľad vyhlásených výziev a vyzvaní v roku 2011 v rozdelení na NP a DOP je uvedený v tabuľke č. 34. 

 

Tabuľka č. 34: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní od 01.01.2011 - 31.12.2011 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  1 0 0 0 0 0 

NP  3 3 3 3 3 0 

Spolu 4 3 3 3 3 0 

Finančné 

vyčíslenie v 

EUR             

Typ projektov 

Alokovaná suma 

na 

výzvy/vyzvania 

Výška ţiadaného 

príspevku 

Výška 

schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov    

DOP  1 500 000,00 0,00 0,00 0,00    

NP  50 869 999,46 50 827 975,00 50 827 675,00 50 827 675,00    

Spolu 52 369 999,46 50 827 975,00 50 827 675,00 50 827 675,00    

 

 

V roku 2011 vyhlásil SORO FSR v rámci prioritnej osi 2 nasledujúcu výzvu: 

 

Kód výzvy  Uzávierka výzvy Alokácia na výzvu 

OP ZaSI - FSR - 2011/2.1/01 29.2.2012 1 500 000 EUR 

 

Zameraním vyššie spomenutej výzvy bola podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity sluţieb starostlivosti 

(sociálnych sluţieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených skupín 

na trh práce. 

Výzva podporuje  najmä osamostatnenie sa mladých dospelých po odchode z detského domova a prípravu na 

osamostatnenie sa detí v detskom domove. Zároveň budú podporované, okrem iného aj programy, činnosti 

a metódy zamerané na schopnosť plnoletých osôb po odchode z detského domova samostatne sa ţiviť, získať  

udrţať si samostatné bývanie, nové inovatívne programy pre deti a mladých dospelých. 

Vyhláseniu výzvy predchádzalo zverejnenie on-line dotazníka na webovom sídle FSR. Dotazník bol 

vytvorený s cieľom čo najpresnejšieho nastavenia podmienok výziev. O jeho zverejnení boli e-mailom 

informované všetky VÚC, ÚPSVaR, Zdruţenie zástupcov neštátnych detských domovov a oznam 

o zverejnení dotazníka bol zverejnený aj na stránke www.changenet.sk. 

 

http://www.changenet.sk/
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FSR plánoval prispôsobiť aktivity, cieľové skupiny a niektoré ďalšie podmienky výzvy poţiadavkám 

verejnosti, ktorá sa zapojila do vypĺňania dotazníka. Po následnom pripomienkovom konaní na úrovni rezortu 

MPSVR SR boli niektoré poţiadavky odbornej verejnosti prispôsobené zámerom MPSVR SR.  

 

Vo výzve bolo stanovených niekoľko podmienok hodných osobitného zreteľa:  

- oprávnené výdavky si môţu na FSR uplatniť nielen ţiadatelia,  

ale aj partneri ţiadateľov;  

- ţiadateľ spolu s partnerom sú povinní uskutočniť minimálne 50% výdavkov (po odpočítaní 

výdavkov na kríţové financovanie) vo vlastnej réţii, tzn. nie dodávateľsky;  

- školenia v informačno – komunikačných technológiách nie sú povaţované za oprávnené aktivity; 

- prijímateľ bude povinný po ukončení projektu vyhodnotiť jeho úspešnosť podľa stanovených 

pravidiel; 

- minimálna výška NFP je uţ od 20 000 €.   

 

 

Ďalšie výzvy SORO FSR, ktoré boli vyhlásené v roku 2010 s termínom uzávierky v roku 2011 

 

Kód výzvy  Uzávierka výzvy Alokácia na výzvu 

OP ZASI - FSR - 2010/2.1/02 31.1.2012 8 037 000 EUR 

OP ZASI - FSR - 2010/2.1/03 zrušená zrušená 

OP ZASI - FSR - 2010/2.2/04 30.6.2011 8 000 000 EUR 

 

OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 

Ţiadatelia o NFP na podporu výkonu terénnej sociálnej práce sa mohli uchádzať o podporu v troch kolách 

výzvy v roku 2011 a v štvrtom, poslednom kole, uzavretom 31.1.2012. Celková alokácia pre výzvu bola 8 037 

000 €. V prvom kole bolo z 83 prijatých ţiadostí schválených 66 v celkovom objeme 3 434 167,49 

€.V druhom kole bolo z celkového počtu 32 prijatých ŢoNFP schválených 20 v celkovom objeme finančných 

prostriedkov 999 403,69 €. V treťom kole výzvy bolo z celkového počtu 45 prijatých ŢoNFP schválených 26 

v celkovom objeme finančných prostriedkov 1 293 733,95 €. 

 

OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03  

v rámci schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu bola Riadiacim orgánom pre Operačný 

program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zrušená. ŢoNFP predloţené v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 

2010/2.1/03 vrátil FSR ţiadateľom. 

Ţiadosť o zrušenie výzvy navrhol FSR na základe konzultácií s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej 

republiky pre rómske komunity. Cieľom zrušenia výzvy bolo zlepšiť proces implementácie aktivít a zlepšiť 

kvalitu poskytovaných sluţieb pre osoby z cieľových skupín.  

Aktivity z výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 sú zapracované najmä do dvoch národných projektov: 

Národný projekt Terénna sociálna práca 

Národný projekt  Štandardizácia sluţieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske 

komunity  

 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04  

v rámci schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu bola vyhlásená 11.11.2010, termín uzavretia 

výzvy bol 30.6.2011.  

Celková finančná alokácia: 8 000 000 €. 

V prvom kole výzvy OP ZaSI – FSR - 2010/2.2/04 boli odporučené na schválenie tri ŢoNFP v celkovom 

objeme finančných prostriedkov vo výške 351 671,28 €. 

Po skončení hodnotiaceho a výberového procesu bolo na základe uznesenia výberovej komisie 7 648 328,72 € 

presunutých do II. kola. V druhom kole bolo z 38 prijatých ţiadostí o NFP schválených 14 v celkovom 

objeme finančných prostriedkov 1 941 847, 56 €. Prostriedky neprerozdelené v druhom kole sa pouţijú na 

vyhlásenie ďalšej výzvy zameranej na lokálne stratégie komplexného prístupu.  

 



 Strana | 76  

 

Zmena podmienok poskytnutia pomoci u výziev OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02, OP ZaSI – FSR – 

2010/2.1/03 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 

 

SORO FSR predĺţil pôvodný dátum uzavretia prvého kola výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 z 30.12.2010 

na 31.1.2011. Okrem toho FSR upravil niektoré ďalšie podmienky poskytnutia pomoci (telekomunikačné 

výdavky, vzdelanie ATSP, kód merateľného ukazovateľa a kontakt na FSR). Následne bol upravený pôvodný 

termín uzavretia výzvy na 31.1.2012. 

V prípade výziev OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 ÚSVRK zaslal dňa 

30.12.2010 Riadiacemu orgánu pre OP ZaSI list so ţiadosťou o pozastavenie výziev. Dôvodom bola analýza, 

ktorú vykonával ÚSVRK za účelom overenia opodstatnenosti schválených lokálnych stratégií komplexného 

prístupu. 

Z dôvodu pozastavenia výziev sa zmenili v texte uvedených výziev termín uzavretia 1. kola hodnotenia 

ŢoNFP na 29.4.2011 a dátum uzavretia výziev na 30.6.2011. 

 

 

V roku 2011 boli vyhlásené 3 písomné vyzvania na národné projekty. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 

35. 

 

Tabuľka č. 35: Stav vyhlasovania písomných vyzvaní prioritnej osi 2 od 01.01.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 

prijímania ţiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

2.1 

 

Priame vyzvanie 23.11.2011 10.2.2012 29 999 999,46 

2.2 Priame vyzvanie 14.3.2011 12.5.2011 15 000 000,00 

2.2 Priame vyzvanie 3.6.2011 5.8.2011 5 870 000,00 

Spolu za prioritu 50 869 999,46  

  
Zdroj: RO 

V rámci vyššie uvedených písomných vyzvaní na národné projekty boli zazmluvnené 3 národné projekty 

v celkovej výške 50 827 675,29 €. 

 

Prehľad týchto projektov je uvedený v tabuľke č. 36. 

 

 Tabuľka č. 36: Prehľad projektov zazmluvených v roku 2011 (v rámci vyzvaní vyhlásených v roku 2011) 

Vyzvanie Prijímateľ 
ITMS kód 

projektu 

Zazmluvnenie 

projektu 
Názov projektu 

OP ZaSI NP 2011/2.1/01 FSR 27120130525 2011 Terénna sociálna práca v obciach 

OP ZaSI NP 2011/2.2/01 UPSVAR 27120230111 2011 

Zvyšovanie zamestnanosti a 

zamestnateľnosti znevýhodnených 

uchádzačov 

OP ZaSI NP 2011/2.2/02 UPSVAR 27120230112 2011 

Podpora občanov ohrozených a 

dotknutých hromadným prepúšťaním 

pri ich uplatnení sa na trhu práce 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2011, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 11 „Stav 

implementácie národných projektov“. 

 

Príklady dobrej praxe 

 

V rámci príkladov dobrej praxe, môţeme poukázať na projekt: „Vytvárame nové príleţitosti pre 

marginalizované komunity v obci Tuhrina“, kde prijímateľom je Obec Tuhrina. Motivačné vzdelávacie 
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aktivity realizované v rámci projektu, mali prispieť k osvojeniu si a rozvoju pracovných návykov a zručností a 

ich účastníci sú motivovaní, aby si začali uvedomovať potrebu byť zamestnaní. Projekt realizovaný vo 

východoslovenskej obci Tuhrina v rámci OP ZaSI ocenili ako príklad dobrej praxe aj komisári EÚ László 

Andor (MR) a Maroš Šefčovič (SR).  

Bliţšie informácie o projekte sú uvedené v prílohe č. 12 „Príklady dobrej praxe“. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 37: Prioritná os 2: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených * 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 28 219 N/A N/A N/A N/A 219 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1280 N/A N/A 1280 

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

            

Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

realizovaných 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 122 219 150 239 255 265 N/A N/A N/A N/A 255 265 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 496 700 N/A N/A 496 700 

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

            

Počet oblastí výkonu so 

zavedeným  systémom 

prehlbovania kvalifikácie 

(počet)  

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 29 N/A N/A N/A N/A 29 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36 N/A N/A 36 

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

            

Počet podporovaných 

osôb cieľovej skupiny 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 483 9570 N/A N/A N/A N/A 9570 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 145 N/A N/A 26 145 

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

            

Počet zamestnancov 

v jednotlivých  oblastiach 

výkonov, ktorí 

absolvovali projekty 

ďalšieho vzdelávania 

zamerané na zvýšenie 

kvality sociálnych sluţieb 

a SPO a SK a iných 

opatrení  sociálnej 

inklúzie (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 0 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 



 Strana | 78  

 

            

Počet úspešne 

umiestnených osôb 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 33200 N/A N/A 33200 

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 1201 N/A N/A N/A N/A 1201 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1805 N/A N/A 1805 

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 0 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 9,2 9,2 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 9,3 N/A N/A N/A N/A 9,3 

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

Východisko 9,4
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 8,5 9 N/A N/A N/A N/A 9 

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

Východisko 11,2
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 12 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 12,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,2 

            

Miera rizika chudoby – 

muţi (%)*** 

Dosiahnutý 

výsledok 
9,8 10,1 10,1 11,7 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 12,3
5*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,3 

            

Miera rizika chudoby – 

ţeny (%)*** 

Dosiahnutý 
výsledok 

11,2 11,5 11,8 12,2 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 12,1
5*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,1 

            

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na trh 

práce (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A N/A 15,61 N/A N/A N/A N/A 15,61 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19,2 N/A N/A 19,2 
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Východisko 24
5*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 

            

Rodový mzdový rozdiel 

** v neupravenej forme 

(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
23,15 21,12 20,71 23,9 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 22 N/A N/A 22 

Východisko 25,8
5*

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25,8 

Zdroj: monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR Poznámka: Viď. bod 3.2.1.2 posledný odsek 

* V zmysle vymedzenia merateľného ukazovateľa 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 

 

Namerané hodnoty za ukončené projekty, plánované hodnoty, či počty ukončených projektov sú uvedené 

v prílohe č. 10: „Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni OP“. 

 

Počet osôb cieľových skupín zúčastnených v realizovaných projektoch medziročne vzrástol o takmer 70%. 

Aj napriek skutočnosti, ţe počet osôb cieľových skupín v rámci projektov prispievajúcich k sociálnej inklúzii 

je v súčasnosti naplnený na viac ako 50% z pôvodne plánovanej hodnoty, je dôvodné očakávať pri konci 

súčasného programovacieho obdobia presiahnutie tohto cieľa o pribliţne 12%.  

V oblasti počtu vytvárania lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie bol prvý krát v priebehu roku 2011 

zaznamenaný fyzický pokrok, ktorý tvorí viac ako 80% z plánovanej hodnoty na úrovni PO. Dôvodom tohto 

stavu je pokročilý stav realizácie projektov v rámci podpory vytvárania rovnosti prístupu na trh s osobitným 

ohľadom na marginalizované cieľové skupiny. Na základe súčtu cieľových hodnôt zazmluvnených projektov 

a zostávajúcej alokácie je moţné očakávať presiahnutie cieľa na úrovni PO. 

V oblasti úspešne podporovaných osôb bol medziročne zaznamenaný enormný nárast najmä vplyvom 

realizácie projektov v rámci vytvárania rovností príleţitostí vstupu na trh marginalizovaných cieľových 

skupín. Z toho dôvodu je moţné v budúcnosti očakávať aj zvýšený nárast výsledkových merateľných 

ukazovateľov, nakoľko intervenčná logika projektov v rámci prioritnej osi 2 hovorí najmä o výsledkoch 

projektov v podobe umiestňovania osôb na trhu práce. Odhady na základe súčtu cieľových hodnôt 

projektových merateľných ukazovateľov vypovedajú o presiahnutí cieľa v počtoch vyškolených osôb o 75% 

z cieľa v rámci prioritnej osi 2 OP ZaSI. 

Rovnako počet vytvorených pracovných miest medziročne výraznejšie vzrástol najmä vplyvom pokročilosti 

v realizácii projektov zameraných na vytváranie rovnosti prístupu na trh práce marginalizovaných cieľových 

skupín. Na základe odhadov zo súčtu cieľových hodnôt zazmluvnených projektov je moţné odhadovať mierne 

presiahnutie cieľovej hodnoty na úrovni prioritnej osi 2 OP ZaSI.  

Merateľný ukazovateľ počet vyškolených zamestnancov pracujúcich v oblasti SPO a SK doposiaľ 

nedosiahol ţiadny fyzický pokrok nakoľko bol v priebehu roka 2010 zazmluvnený len jeden projekt v rámci 

tohto merateľného ukazovateľa. Nedielnou podmienkou zápočtu vyškoleného zamestnanca je povinnosť 

existencie minimálne ročného pracovného pomeru. Súčet cieľových hodnôt zazmluvnených projektov  

prezrádza pravdepodobné naplnenie cieľa na viac ako 30 % na úrovni PO. 

 

V prípade počtu lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich viac ako jeden rok po skončení 

projektu  a  počtu oblastí výkonu so zavedeným systémom prehlbovania kvalifikácie nebol zaznamenaný 

ţiadny fyzický pokrok, ani doposiaľ nebol zazmluvnený ţiadny projekt, ktorý by mal príspevok k tomuto 

merateľnému ukazovateľu presne pod týmto názvom. Aj napriek tomu, ţe merateľný ukazovateľ počet 

lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich viac ako jeden rok po skončení projektu nie je 

vykazovaný v projektoch pod týmto názvom, sú zazmluvnené projekty, ktoré budú mať príspevok k tomuto 

ukazovateľu.  (uvedené bude vedieť FSR vykázať prostredníctvom následných monitorovacích správ, ktoré 

LPSI fungujú viac ako 1 rok po skončení projektu). 
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V rámci merateľného ukazovateľa Počet úspešne umiestnených osôb nebol doposiaľ zaznamenaný fyzický 

pokrok najmä z dôvodu samotného charakteru merateľného ukazovateľa, ktorý je výsledkový na úrovni 

projektov. Napriek tomu v budúcnosti je moţné očakávať 50%-né naplnenie  cieľovej hodnoty OP ZaSI. 

Uvedený odhad je podloţený súčtom cieľových hodnôt v súčasnosti realizovaných projektov. 

 

3.2.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 2 

 

Čerpanie prostriedkov v prioritnej osi 2 k 31.12.2011 je uvedené v tabuľke č. 38. 

 

Tabuľka č. 38: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2011 

  

Záväzok Čerpanie prostriedkov v roku 2011  Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

k 31.12.2011 (EU zdroje) v € 2007-2013 (EU zdroje) v € 

 za EÚ zdroje v € 

Celkom 

% zo záväzku  

Celkom 

% zo záväzku  

  2007 - 2013 2007 – 2013 

Prioritná os 2 187 800 001 13 817 501,40 7,36% 20 162 788,82 10,74% 

Opatrenie 2.1 71 471 001 5 089 884,85 7,12% 9 384 980,44 13,13% 

Opatrenie 2.2 57 724 000 5 694 792,09 9,87% 6 473 498,06 11,21% 

Opatrenie 2.3 58 605 000 3 032 824,46 5,18% 4 304 310,32 7,34% 

Zdroj: CO 

 

V rámci prioritnej osi 2 sa zvýšilo čerpanie oproti roku 2010 o 6 mil. € (za EÚ zdroje), čo predstavuje 7,36 % 

z celkového záväzku na roky 2007 – 2013.  

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

výdavky je 15 % (33,1 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2011 boli v projektoch kontrahované 

prostriedky na kríţové financovanie v celkovej výške 305,17 tis. eur čo tvorí 0,92 % z limitu na 

prioritnú os č. 2. 
Čerpanie finančných prostriedkov je moţné povaţovať za primerané. 

 

Ako jeden z projektov vyuţívajúcich   kríţové financovanie v rámci prioritnej osi 2 uvádzame projekt s 

názvom  „SOVA – Stredoslovenská online vzdelávacia agentúra“, informácie  o projekte  sú uvedené 

v prílohe č. 12 VS „Príklady dobrej praxe“.   

3.2.1.3 Špecifiká pre programy ESF 

 

Z pohľadu cieľa prioritnej osi č. 2 sú aktivity osi zamerané na riešenie sociálnej exklúzie 

prostredníctvom tvorby pracovných miest, zvyšovania udrţateľnosti existujúcich pracovných miest 

a zvyšovanie dostupnosti sluţieb starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

Vzhľadom k špecifikám cieľu prioritnej osi č. 2 zameraných na oblasť sociálnej inklúzie je 

nevyhnutné zdôrazniť predovšetkým rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade 

s vnútornými predpismi. V členení účastníkov podľa skupín zraniteľnosti sú oproti ostaným 

prioritným osiam výrazne vyššie hodnoty pri účastníkoch zo skupiny menšín s podielom aţ 99% na 

celkovom počte za OP ZaSI. 

Najmä vo výzvach vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja boli podporené práve opatrenia 

orientované na zlepšenie rovnosti príleţitostí takých znevýhodnených skupín, akými sú zdravotne 

postihnuté osoby, migranti, marginalizované rómske komunity občania vo výkone a po výkone trestu 

odňatia slobody, nezamestnaní bez vzdelania, bezdomovci ako aj iné znevýhodnené skupiny 

účastnikov. 

V neposlednom rade aj v štruktúre účastníkov podľa postavenia na trhu práce ide o cieľové skupiny 

z radov predovšetkým nezamestnaných s vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných. 
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Pomoc podľa cieľových skupín pre programy ESF 
 

Tabuľka č. 39: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 2 

Rozdelenie účastníkov projektu  

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2011 

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 
62 079 35 721 17 590 10 982 37 568 21 377 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 
8 950 5 249 4 915 3 749 3 968 2 561 

z toho samostatne zárobkovo činné 

osoby 

800 286 362 182 348 102 

Nezamestnaní 
31 828 17 407 8 926 4 870 19 430 10 890 

z toho dlhodobo nezamestnaní 
23 259 12 408 5 916 3 215 15 560 8 464 

Neaktívne osoby 
21 301 13 065 3 749 2 363 14 170 7 924 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 

4 303 2 131 1 294 680 2 168 1 138 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 
11 357 5 904 2 584 1 298 6 591 3 336 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 
9 175 5 706 2 502 1 542 4 349 2 353 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 
87 17 14 7 21 11 

Menšiny 
40 966 21 653 6 023 3 011 30 458 16 803 

Zdravotne postihnutí 
3 497 1 694 1 273 757 1 448 732 

Iné znevýhodnené osoby 
13 547 7 051 4 286 2 243 5 107 2 604 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 

39 872 21 482 8 481 4 791 25 591 14 009 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 

8 512 5 097 4 368 2 679 2 745 1 452 

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 

348 189 273 209 167 120 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 

1 235 688 1 078 622 419 285 

Zdroj: ITMS 

 

 
3.2.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Uvedené v kapitole „Prehľad realizácie operačného programu“ časti 2.3 „Závaţné problémy, ktoré sa 

vyskytli  a opatrenia prijaté na ich odstránenie“. 
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Zhrnutie vývoja implementácie osi 2 za rok 2011 

 vyhlásená 1 dopytovo – orientovaná výzva s dátumom uzávierky 29.02.2012; 

 vyhlásené 3 písomné vyzvania na národné projekty v celkovej sume 50 869 999,46 €; 

 v rámci vyhlásených vyzvaní boli zazmluvnené tri národné projekty v celkovej sume 50 827 675,00 € 

 čerpanie 7, 36 % zo záväzku na roky 2007 – 2013; 

 medziročný nárast počtu osôb zapojených do realizácie projektov o 70 %. 

 

 

3.3 Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít BSK 

 

Prioritná os 3 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

 Opatrenie 3.1 „Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľov na 

vzdelanostnú spoločnosť“. Opatrenie je zamerané na riešenie problémov BSK na trhu práce a to najmä 

tvorbou vhodných podmienok na udrţanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti zamestnancov 

a zamestnávateľov. 

 Opatrenie 3.2 „Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného 

ţivota v BSK“. Zameraním tohto opatrenia je riešenie problémov v BSK na trhu práce so zámerom 

podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín 

viesť samostatný ţivot, podporovať integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym faktorom 

(strate bývania, odkázanosti na sluţby sociálnej starostlivosti). 

 Opatrenie 3.3 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK“. Zameraním tohto 

opatrenia je najmä riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy v BSK. 

 

Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a prostredníctvom 

oboch SORO cez dopytovo – orientované projekty. 

 

 
3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Popis dosiahnutého pokroku je uvedený v celej podkapitole 3.3.1 a v záverečnej časti je uvedené zhrnutie 

najdôleţitejších výsledkov a pokroku dosiahnutého  v rámci prioritnej osi. 

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 3 od začiatku implementácie programu k 31.12.2011 je uvedený 

v tabuľke č. 40. 

 

 

Tabuľka č. 40: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 k 31.12.2011 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

3.1. 95 61 34 33 19 14 

3.2 32 20 12 11 11 0 

3.3 25 1 22 21 11 10 

3.4 15 0 15 15 10 5 

Celkom 167 82 83 80 51 29 

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. 18 028 731,44 7 476 983,66 9 913 147,36 9 099 763,46 51 132,18 1 232 191,02 
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3.2 7 958 522,46 1 712 443,77 6 187 922,63 5 834 081,33 38 851,83 0,00 

3.3 4 306 204,07 188 588,00 3 842 734,12 3 378 331,70 81 356,18 1 110 350,23 

3.4 830 095,67 0,00 802 722,10 772 722,09 5 961,58 109 317,60 

Celkom 31 123 553,64 9 378 015,43 20 746 526,21 19 084 898,58 177 301,77 2 451 858,85 

Zdroj: ITMS 

 

 

Zhodnotenie za rok 2011 

 

V roku 2011 bolo vyhlásených 6 písomných vyzvaní na národné projekty a 1 výzva na dopytovo – 

orientované projekty v celkovej sume 1 718 409, 75 €. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 41.  

 

Tabuľka č. 41: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 3 od 01.01.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 

prijímania ţiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

3.2 

 

Priame vyzvanie 3.6.2011 5.8.2011 1 130 000,00 

3.2 DOP 30.11.2011 29.2.2012 214 700,00 

3.3 Priame vyzvanie 12.8.2011 13.10.2011 50 394,80 

3.3 Priame vyzvanie 12.8.2011 13.10.2011 30 753,86 

3.3 Priame vyzvanie 15.8.2011 14.10.2011 20 901,09 

3.3 Priame vyzvanie 27.10.2011 28.12.2011 211 660,00 

3.3 Priame vyzvanie 11.11.2011 10.1.2012 60 000,00 

Spolu za prioritu  1 718 409,75 

  

  

Zdroj: RO 

 

V roku 2011 vyhlásil SORO FSR v rámci prioritnej osi 3 nasledujúcu výzvu: 

 

Kód výzvy  Uzávierka výzvy Alokácia na výzvu 

OP ZaSI - FSR - 2011/3.2/02 29.2.2012 214 700 € 

 

Zameraním výzvy bola podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného 

ţivota v BSK  

Výzva bude podporovať najmä osamostatnenie sa mladých dospelých po odchode z detského domova 

a prípravu na osamostatnenie sa detí v detskom domove. Zároveň budú podporované, okrem iného aj 

programy, činnosti a metódy zamerané na schopnosť plnoletých osôb po odchode z detského domova 

samostatne sa ţiviť, získať  udrţať si samostatné bývanie, nové inovatívne programy pre deti a mladých 

dospelých. 

 

Uvedenej výzve predchádzalo zverejnenie online dotazníka na webovom sídle FSR a zároveň vo výzve bolo 

stanovených niekoľko podmienok hodných osobitného zreteľa (bliţšie informácie „Prioritná os 2. Podpora 

sociálnej inklúzie“, časť „Výzvy vyhlásené v roku 2011“, „OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01“). 

 

V roku 2011 bolo vyhlásených 6 písomných vyzvaní na národné projekty. Z týchto vyzvaní boli 3 projekty 

zazmluvnené v celkovej sume 1 161 607, 27 €. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 42. 
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Tabuľka č. 42:Prehľad projektov zazmluvených v roku 2011 (v rámci písomných vyzvaní vyhlásených v roku 

2011) 

Vyzvanie Prijímateľ 
ITMS kód 

projektu 

Zazmluvnenie 

projektu 
Názov projektu 

OP ZaSI NP 2011/3.3/03 

NIP 27130330021 2011 

Zvyšovanie kvality 

poskytovaných verejných sluţieb 

vzdelávaním zamestnancov 

inšpekcie práce v BSK 

OP ZaSI NP 2011/3.3/04 

MF SR 27130330020 2011 
Rozvoj ľudských zdrojov – 

prehlbovanie zručností a 

vedomostí zamestnancov MF SR 

OP ZaSI NP 2011/3.2/01 

UPSVAR 
27130230010 

 
2011 

Podpora občanov ohrozených a 

dotknutých hromadným 

prepúšťaním pri ich uplatnení sa 

na trhu práce - BSK 

 

 

V rámci písomných vyzvaní na národné projekty vyhlásené v roku 2010 bol jeden projekt v celkovej sume 

700 000 € zazmluvnený v roku 2011. Ide o nasledujúci projekt: 

  

Vyzvanie Prijímateľ 
ITMS kód 

projektu 

Zazmluvnenie 

projektu 
Názov projektu 

OP ZaSI NP 2010/3.1/01 UPSVAR 27130130032 2011 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce v BSK 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2011, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 11 „Stav 

implementácie národných projektov“. 

 

Príklady dobrej praxe 

 

V rámci príkladov dobrej praxe môţeme poukázať na nasledujúci projekt: 

 „Posilnenie sociálnych zručností a pracovných návykov mladých dospelých v kríze“, kde 

prijímateľom je Občianske zdruţenie Brána do ţivota. Aktivity tohto občianskeho zdruţenia sú cenné 

tým, ţe ponúkajú spôsob ako sociálne patologickým javom predchádzať, dokáţu previesť mladých 

ľudí zo ţivota v pasivite podpory rodiny alebo sociálneho systému do aktívneho ţivota. Aktivitu zo 

strany klienta totiţ vyţadujú uţ počas práce s ním na tréningoch a terapiách. Bliţšie informácie 

o projekte sú uvedené v príloha č. 12. „Príklady dobrej praxe“. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 43: Prioritná os 3: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených * 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 12 15 N/A N/A N/A N/A 15 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 277 N/A N/A 277 

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

            

Počet osôb cieľovej skupiny 

zapojených do podporených 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 28 4 658 9 340 9517 N/A N/A N/A N/A 9 517 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 040 N/A N/A 27 040 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet vytvorených lokálnych 

partnerstiev sociálnej inklúzie,  

vytvorených za účelom 

rozvoja marginalizovaných 

komunít (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 2 N/A N/A N/A N/A 2 

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

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

            

Počet úspešne podporovaných 

osôb  cieľovej skupiny(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 28 436 0 1378 N/A N/A N/A N/A 1378 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 400 N/A N/A 9 400 

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

            

Počet vytvorených pracovných 

miest (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2 458 5352* 5922* N/A N/A N/A N/A 592 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 620 N/A N/A 2 620 

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

              

Počet úspešne umiestnených 

osôb (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 842 870 N/A N/A N/A N/A 870 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 200 N/A N/A 5 200 

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

            

Počet vyškolených ţiadateľov 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 87 67 575 N/A N/A N/A N/A 575 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 200 N/A N/A 5 200 

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

            

Počet osôb, ktoré si udrţali 

pracovné miesto (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 2 N/A N/A N/A N/A 2 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A 4 

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

            

Počet získaných certifikátov 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 2 N/A N/A N/A N/A 2 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 N/A N/A 3 

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

            

Počet zamestnancov 

v jednotlivých  oblastiach 

výkonov, ktorí absolvovali 

projekty ďalšieho 

vzdelávania zamerané na 

zvýšenie kvality sociálnych 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 100 
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sluţieb a SPO a SK a iných 

opatrení  sociálnej inklúzie 

(počet) 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Miera nezamestnanosti (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

4,2 3,6 4,7 6,1 5,4 N/A N/A N/A N/A 5,4 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,6 N/A N/A 4,6 

Východisko 5,33* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,3 

            

Miera nezamestnanosti – muţi 

(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

3,6 3,6 5,5 7,1 5,1 N/A N/A N/A N/A 5,1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,8 N/A N/A 3,8 

Východisko 4,43* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,4 

            

Miera nezamestnanosti - ţeny 

(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
4,7 3,6 3,9 5,1 5,8 N/A N/A N/A N/A 5,8 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,4 N/A N/A 5,4 

Východisko 6,13* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,1 

            

Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na trh 

práce (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0,92 31,96 11,7 31,21 N/A N/A N/A N/A 31,21 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,7 N/A N/A 20,7 

Východisko 20,813* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,81 

            

Miera udrţateľnosti 

podporovaných pracovných 

miest do 12 mesiacov po 

ukončení podpory (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A N/A 14,51 N/A N/A N/A N/A 14,51 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 52 N/A N/A 52 

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

            

Rodový mzdový rozdiel**  

v neupravenej forme (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
21,544* 21,91 20,04 23,9 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 22 N/A N/A 22 

Východisko 25,8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25,8 

            

Miera úspešnosti získaných 

certifikátov (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A 85 

Východisko 03* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR     Poznámka: Viď. bod 3.3.1.2 posledný odsek 

* V zmysle vymedzenia merateľného ukazovateľa 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.      

2* Dôvodom nižšej hodnoty oproti roku 2009 je zavedenie systémového vyhodnotenia ukazovateľov a prechod  
z ručného zberu ukazovateľov na elektronický 

3* Hodnota ukotvená v roku 2006 

4* Hodnota ukotvená v roku 2005 
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Namerané hodnoty za ukončené projekty, plánované hodnoty, či počty ukončených projektov sú uvedené 

v prílohe č. 10: „Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni OP“. 

 

Počet osôb cieľových skupín zapojených do podporených projektov medziročne vzrástol o takmer 2%. 

Popisovaný stav je spôsobený najmä vplyvom piatich nových projektov v rámci PO. Do ukončenia OP ZaSI je 

moţné očakávať naplnenie cieľových hodnôt na úroveň 60% cieľa v rámci prioritnej osi 3. 

Dôvodom niţšieho medziročného nárastu počtu osôb cieľových skupín v realizovaných projektoch je 

pokročilosť implementácie projektu. Projekty sa blíţia ku koncu a preto do nich nie sú zapájané nové osoby 

vo výraznom počte.   

 

Za uplynulé obdobie boli vytvorené dve nové lokálne partnerstvá v rámci sociálnej inklúzie, avšak súčasný 

stav zazmluvnených projektov nenasvedčuje ďalšiemu fyzickému pokroku v tejto oblasti.  

Merateľné ukazovatele Počet úspešne podporovaných osôb cieľovej skupiny a Počet vyškolených 

ţiadateľov monitorujú počet vyškolených osôb v rámci OP ZaSI. Namerané hodnoty týchto merateľných 

ukazovateľov medziročne vzrástli najmä z dôvodu realizácie nových projektov zameraných na rast 

zamestnanosti a sociálnej inklúzie. V budúcnosti je moţné očakávať naplnenie cieľa v rámci PO. 

 

V priebehu roka 2011 sa vytvorilo viac ako 10% pracovných miest v rámci prioritnej osi 3. Do konca 

programového obdobia nie je moţné odhadovať výraznejší fyzický pokrok bez vyhlásenia nových výziev, či 

realizácie národných projektov, nakoľko súčasné projekty sa končia. 

 

Počet úspešne umiestnených osôb na trhu práce sa medziročne zvýšil len o 3%, nakoľko v predchádzajúcom 

období neboli podporované ţiadne nové projekty, či výzvy, ktoré by mali príspevok k umiestňovaniu 

uchádzačov o zamestnanie na trhu práce. V budúcnosti nie je moţné očakávať výraznejší fyzický pokrok, 

nakoľko súčasné projekty sa končia. 

 

V priebehu roku 2011 nebol zaznamenaný ţiadny fyzický pokrok v oblasti udrţateľnosti vytvorených 

pracovných miest. Dôvod, prečo je nameraná hodnota stále nulová je ten, ţe projekty majúce príspevok 

k tomuto merateľnému ukazovateľu sú stále v realizácii. Projektový merateľný ukazovateľ má charakter 

výsledkového merateľného ukazovateľa a bude monitorovaný v následných monitorovacích správach. 

V budúcnosti sa predpokladá viac ako  štvornásobné prekročenie cieľa stanoveného na úrovni PO. 

 

Pri monitorovaní počtu lokálnych partnerstiev fungujúcich viac ako 1 rok po ukončení projektu bolo 

moţné registrovať prvú nenulovú hodnotu. V budúcnosti je však moţné očakávať informáciu o náraste 

v počte lokálnych partnerstiev fungujúcich viac ako 1 rok aţ z následných monitorovacích správ. 

 

Príbuznú situáciu je moţno zaregistrovať pri počte získaných certifikátov kvality v rámci budovania kapacít. 

V priebehu roka 2011 boli udelené dva certifikáty kvality v rámci dvoch projektov v Bratislavskom kraji. 

V súčasnosti sa končia projekty prispievajúce k uvedenému merateľnému ukazovateľu, preto nie je moţné 

očakávať ďalší fyzický pokrok bez zazmluvnenia nových projektov. 

 

Doposiaľ nebol zaznamenaný ţiadny fyzický pokrok v oblasti školenia zamestnancov poskytujúcich 

sociálne sluţby. Na základe údajov o cieľových hodnotách jednotlivých nakontrahovaných projektov, je 

moţné v budúcnosti očakávať naplnenie tohto výsledkového merateľného ukazovateľa na úrovni 67% 

cieľovej hodnoty v rámci prioritnej osi 3 OP ZaSI.  

 

Miera úspešnosti umiestňovania uchádzačov o zamestnanie sa medziročne zvýšila o takmer dvojnásobok. 

Uvedená skutočnosť súvisí s oţivením Slovenskej ekonomiky v roku 2011.  
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3.3.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 3 

 

Čerpanie prostriedkov v prioritnej osi 3 k 31.12.2011 je uvedené v tabuľke č. 44. 

 

Tabuľka č.44: Čerpanie prostriedkov v prioritnej osi 3 k 31.12.2011 

  

Záväzok Čerpanie prostriedkov v roku 2011  Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

k 31.12.2011 (EU zdroje) v € 2007-2013 (EU zdroje) v € 

 za EÚ zdroje v € 

Celkom 

% zo záväzku  

Celkom 

% zo záväzku  

  2007 - 2013 2007 - 2013 

Prioritná os 3 17 801 578 2 978 135,47 16,73% 6 541 381,27 36,75% 

Opatrenie 3.1 6 844 758 1 216 749,38 17,78% 3 757 743,43 54,90% 

Opatrenie 3.2 6 826 854 1 115 063,72 16,33% 1 542 439,38 22,59% 

Opatrenie 3.3 3 417 903 582 368,45 17,04% 793 787,49 23,22% 

Opatrenie 3.4 712 063 63 953,92 8,98% 447 410,98 62,83% 

Zdroj: CO 

 

 

Čerpanie prostriedkov v rámci prioritnej osi 3 predstavuje 16, 73% z celkového záväzku na roky 2007 – 2013. 

Čerpanie je moţné povaţovať za primerané.  

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

výdavky je 10 % (2,2 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2011 boli v projektoch kontrahované prostriedky 

na kríţové financovanie v celkovej výške 49,56 tis. eur čo tvorí 2,25 % z limitu na prioritnú os č. 3. 

 

Ako jeden z projektov vyuţívajúcich   kríţové financovanie v rámci prioritnej osi 3 uvádzame projekt s 

názvom  „Moderný a flexibilný úrad NKÚ - BSK“, informácie  o projekte  sú uvedené v prílohe č. 11 VS 

„Stav implementácie národných projektov k 31.12.2011“.   

 

3.3.1.3 Špecifiká pre projekty ESF 

Z pohľadu cieľa prioritnej osi č. 3  sú aktivity osi zamerané predovšetkým na predovšetkým na tvorbu nových 

pracovných miest s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť, na podporu sociálnej inklúzie 

a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota, budovanie kapacít.  

 

Vzhľadom k obmedzenej finančnej alokácii určenej pre podporu v rámci cieľa RKaZ v rámci OP ZaSI boli 

projekty v rámci prioritnej osi č. 3 zamerané predovšetkým na tvorbu nových pracovných miest s osobitným 

zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť a budovanie kapacít. Môţeme konštatovať, ţe na plnení niţšie 

uvedených hodnôt sa výrazne podpísali výsledky implementovaných národných projektov, ktoré v zmysle 

opatrenia 3.3 OP ZaSI posilňovali zlepšenie kvality sluţieb verejnej správy, predovšetkým vzdelávacími 

aktivitami pre zamestnancov štátnych a verejných inštitúcií. 

 

 

Pomoc podľa cieľových skupín pre programy ESF 

 

Tabuľka č. 45: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 3 

Rozdelenie účastníkov projektu  

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2011 

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 
3 118 1 820 2 733 1 736 2 909 1 603 
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Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 
2 213 1 375 2 245 1 469 2 550 1 424 

z toho samostatne zárobkovo činné 

osoby 

288 107 582 215 1 238 441 

Nezamestnaní 
821 401 438 242 349 174 

z toho dlhodobo nezamestnaní 
375 163 25 11 169 60 

Neaktívne osoby 
84 44 50 25 10 5 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 

75 43 20 13 8 4 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 
336 175 294 174 67 35 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 
190 63 145 81 128 72 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 
0 0 0 0 0 0 

Menšiny 
24 8 24 8 1 1 

Zdravotne postihnutí 
26 9 20 13 15 9 

Iné znevýhodnené osoby 
301 157 5 3 132 87 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 

522 211 326 129 181 96 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 

684 355 727 382 296 127 

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 

216 95 265 132 123 68 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 

675 378 533 357 483 369 

Zdroj: ITMS 

 
3.3.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

Uvedené v kapitole „Prehľad realizácie operačného programu“ časti 2.3. „Závaţné problémy, ktoré sa 

vyskytli  a opatrenia prijaté na ich odstránenie“. 

 

Zhrnutie vývoja implementácie osi 3 za rok 2011 

 vyhlásená 1 dopytovo – orientovaná výzva s dátumom uzávierky 29.02.2012 v alokovanej sume 

214 700 €; 

 vyhlásených 6  písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 1 503 709,75 €; 

 v rámci vyhlásených vyzvaní boli zazmluvnené tri národné projekty v celkovej sume 1 161 607, 27 €; 

 v rámci písomných vyzvaní na národné projekty vyhlásených v roku 2010 bol zazmluvnený 1 národný 

projekt v celkovej sume 700 000 € v roku  2011 

 čerpanie 16,73 % zo záväzku na roky 2007 – 2013; 

 medziročný nárast počtu osôb zapojených do realizácie projektov o 2 %. 
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3.4 Prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

 

Prioritná os 4 je implementovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

 Opatrenie 4.1 „Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 

organizáciami“. Opatrenie je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh 

poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami. Plnením tohto cieľa sa plánuje 

postupné zlepšovanie poskytnutých verejných sluţieb. Aktivity sú smerované na zvýšenie kvality 

správy a efektívnosti výkonu správy poskytovaných inštitúciami verejnej správy. 

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

zamestnanosti a sociálnej politiky“. Opatrenie je zamerané na riešenie problémov súvisiacich 

s plnením úloh verejnej správy. Plnením tohto opatrenia sa plánuje postupné zlepšovanie 

poskytovaných verejných sluţieb na základe procesného riadenia organizácie. 

 

Implementácia je zabezpečená prostredníctvom riadiaceho orgánu cez národné projekty a prostredníctvom 

SORO SIA cez dopytovo – orientované projekty. 

 
3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Popis dosiahnutého pokroku je uvedený v celej podkapitole 3.3.1 a v záverečnej časti je uvedené zhrnutie 

najdôleţitejších výsledkov a pokroku dosiahnutého  v rámci prioritnej osi. 

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 

Prehľad vývoja implementácie prioritnej osi 4 od začiatku implementácie programu k 31.12.2011 je uvedený 

v tabuľke č. 46. 

 

Tabuľka č. 46: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 k 31.12.2011 

Opatrenie 

Počet 

prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

4.1. 615 422 189 187 166 21 

4.2 2 2 0 0 0 0 

Celkom 617 424 189 187 166 21 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €   

Opatreni

e 

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. 163 384 955,50 75 209 864,45 80 744 726,70 76 599 307,81 1 517 888,43 15 380 559,44 

4.2 3 150 016,00 3 150 016,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Celkom 166 534 971,50 78 359 880,45 80 744 726,70 76 599 307,81 1 517 888,43 15 380 559,44 

Zdroj: ITMS 

 

Zhodnotenie za rok 2011 

Prehľad vyhlásených výziev a vyzvaní v roku 2011 v rozdelení na NP a DOP je uvedený v tabuľke č. 47. 

 

Tabuľka č. 47: Prehľad vyhlasovania výziev/vyzvaní od 01.01.2011 - 31.12.2011 v rozdelení na NP a DOP 

Typ projektov 

Počet 

výziev/vyzvaní 

Počet 

prijatých 

ŢoNFP 

Počet schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnený

ch projektov 

Počet 

projektov v 

realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

DOP  0 0 0 0 0 0 

NP  5 5 3 2 2 0 

Spolu 5 5 3 2 2 0 
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Finančné 

vyčíslenie v EUR             

Typ projektov 

Alokovaná suma 

na 

výzvy/vyzvania 

Výška 

ţiadaného 

príspevku 

Výška schváleného 

príspevku 

Výška 

zazmluvnený

ch 

prostriedkov     

DOP  0,00 0,00 0,00 0,00     

NP  2 980 955,86 2 980 955,86 814 016,23 412 034,03     

Spolu 2 980 955,86 2 980 955,86 814 016,23 412 034,03     

 

V roku 2011 nebola v rámci prioritnej osi 4 vyhlásená ţiadna výzva na dopytovo – orientované projekty. 

 

Bolo však vyhlásených 5 písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 2 980 955, 86 €. Ich 

prehľad je uvedený v tabuľke č. 48. 

 

Tabuľka č. 48: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 4 od 01. 01 2011 do 31. 12.2011 

Opatrenie Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 

prijímania ţiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

4.1 

 

Priame vyzvanie 12.8.2011 13.10.2011 401 982,20 

4.1 Priame vyzvanie 12.8.2011 13.10.2011 245 313,12 

4.1 Priame vyzvanie 15.8.2011 14.10.2011 166 720,91 

4.1 Priame vyzvanie 27.10.2011 28.12.2011 1 688 340,00 

4.1 Priame vyzvanie 11.11.2011 10.1.2012 478 599,63 

Spolu za prioritu  2 980 955,86 

  

  

Zdroj: RO 

V rámci vyššie spomenutých vyzvaní boli zazmluvnené 2 národné projekty v celkovej sume 412 034,03 €. 

Ich prehľad je uvedený v tabuľke niţšie. 

 

Vyzvanie Prijímateľ 
ITMS kód 

projektu 

Zazmluvnenie 

projektu 
Názov projektu 

OP ZaSI NP 2011/4.1/03 NIP 27140130189 2011 

Zvyšovanie kvality poskytovaných 

verejných sluţieb vzdelávaním 

zamestnancov inšpekcie práce 

OP ZaSI NP 2011/4.1/04 MF SR 27140130188 2011 

Rozvoj ľudských zdrojov – 

prehlbovanie zručností a vedomostí 

zamestnancov MF SR 

 

Bliţšie informácie (cieľ projektu, stav implementácie projektu k 31.12.2011, finančná realizácia/čerpanie 

projektu, plnenie merateľných ukazovateľov) o týchto projektoch sú dostupné v prílohe č. 11 „Stav 

implementácie národných projektov“. 

 

V rámci opatrenia 4.2. došlo k realokácii finančných prostriedkov do prioritnej osi 5. Uvedené bolo navrhnuté 

v Revízii operačného programu.  

 

Plnenie merateľných ukazovateľov 

 

Tabuľka č. 49: Prioritná os 4: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2011  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených* 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 9 N/A N/A N/A N/A 9 
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projektov (počet) 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 osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

podporených 

projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 N/A N/A 6832 26677 N/A N/A N/A N/A 26677 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 63360 N/A N/A 63360 

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 58 182 187 N/A N/A N/A N/A 187 

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 26 N/A N/A N/A N/A 26 

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 49 158 161 N/A N/A N/A N/A 161 

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 24436 1392* 162512* N/A N/A N/A N/A 16251 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
24 

436 
N/A N/A 24 436 

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 18000 02* 74282* N/A N/A N/A N/A 7428 

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 02* 8823 N/A N/A N/A N/A 8823 

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 0 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 
-

22,8
5*

 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -22,8 
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Miera úspešnosti 

získaných certifikátov (%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 merateľného ukazovateľa 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 

2* Dôvodom niţšej hodnoty oproti roku 2009 je zavedenie systémového vyhodnotenia ukazovateľov a prechod z ručného   

zberu ukazovateľov na elektronický 

 4* Hodnota ukotvená v roku 2006 

5* Hodnota ukotvená v roku 2005 

[1] Platí aj pre BSK, keďţe rating sa robí pre celé SR 

 

 

 

Namerané hodnoty za ukončené projekty, plánované hodnoty, či počty ukončených projektov sú uvedené 

v prílohe č. 10: „Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na 

úrovni OP“. 

 

V súčasnosti nie je moţné očakávať fyzický pokrok v rámci zavádzania opatrení na zvyšovanie riadenia 

kvality (opatrenie 4.2) nakoľko doposiaľ nebol v tejto oblasti zazmluvnený ţiadny projekt. 

Trojnásobný medziročný nárast v počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov 

prezrádza naštartovanie aktivít v tejto oblasti. Fyzický pokrok moţno očakávať aj v nasledujúcom období 

a úspešné naplnenie cieľovej hodnoty tohto výstupového merateľného ukazovateľa pri ukončení OP. RO pre 

OP ZaSI predpokladá naplnenie stanoveného kvantitatívneho cieľa na úrovni OP ZaSI. 

 

Rovnako aj výrazný medziročný nárast počtu vyškolených ţiadateľov nasvedčuje rozbehu fyzického 

pokroku projektov v rámci zlepšovania kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 

organizáciami. V budúcnosti je dôvodné očakávať, ţe bude dokonca prekročená cieľová hodnota stanovená na 

úrovni prioritnej osi 4 OP ZaSI. 

 

V oblasti počtu získaných certifikátov zavedených systémov kvality nie je zaznamenaný ţiadny fyzický 

pokrok, nakoľko doposiaľ nebol zazmluvnený ţiadny projekt, ktorý by mal príspevok k uvedenému 

programovému merateľnému ukazovateľu. RO pre OP ZaSI plánuje realizovať viacero projektov, ktoré by 

mali prispieť k čiastočnému napĺňaniu tohto kvantifikovateľného cieľa.  

Hodnota ukazovateľa HESO pre rok 2011 nie je dostupná nakoľko realizátori projektu HESO Ineko nenašli 

dostatočné zdroje pre ďalšie pokračovanie. 

 

3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 4 

 

Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2011 je uvedený v tabuľke č. 50. 

 

Tabuľka č. 50: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2011 

  

Záväzok Čerpanie prostriedkov v roku 2011  Čerpanie prostriedkov kumulatívne 

k 31.12.2011 (EU zdroje) v € 2007-2013 (EU zdroje) v € 

 za EÚ zdroje v € 

Celkom 

% zo záväzku  

Celkom 

% zo záväzku  

  2007 - 2013 2007 - 2013 

Prioritná os 4 81 734 600 13 409 901,30 16,41% 18 079 110,91 22,12% 

Opatrenie 4.1 73 561 140 13 409 901,30 18,23% 18 079 110,91 24,58% 
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Opatrenie 4.2 8 173 460 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Čerpanie prostriedkov k 31.12.2011 predstavovalo uspokojivých 22,12 % z celkového záväzku na roky 2007 

– 2013. 

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

výdavky je 10 % (9,6 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2011 boli v projektoch kontrahované prostriedky 

na kríţové financovanie v celkovej výške 575,44 tis. eur čo tvorí  5,99 % z limitu na prioritnú os č. 4.  

 
Ako jeden z projektov vyuţívajúcich   kríţové financovanie v rámci prioritnej osi 4 uvádzame projekt s 

názvom  „Moderný a flexibilný úrad NKÚ - SR“, informácie  o projekte  sú uvedené v prílohe č. 11 VS „Stav 

implementácie národných projektov k 31.12.2011“.   

3.4.1.3 Špecifiká pre programy ESF 

 

Z pohľadu cieľa prioritnej osi č. 4 sú aktivity osi zamerané na riešenie zlepšovania kvality poskytovaných 

verejných sluţieb. V  prioritnej osi č. 4 sú realizované prevaţne národné projekty štátnych a verejných 

inštitúcií, ktoré prostredníctvom podporených projektov zameraných na proklientsky orientovanú inštitúciu 

vzdelávajú svojich zamestnancov, čo potvrdzuje 97% podiel účastníkov z kategórie zamestnaných. 

V porovnaní s deklarovanými hodnotami v rámci prioritnej osi č. 1, ktorá je prioritne zameraná na rast 

zamestnanosti, má vzdelanostná úroveň účastníkov projektov opačnú štruktúru. Najväčší podiel na celkovej 

hodnote majú predovšetkým účastníci s univerzitným vzdelaním, čo potvrdzuje špecifikum zamerania tejto 

prioritnej osi. 

 

Pomoc podľa cieľových skupín pre programy ESF 

 

Tabuľka č. 51: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi 4 

Rozdelenie účastníkov projektu  

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 
10 966 6 424 9 986 7 078 7 021 5 611 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 
10 601 6 147 9 813 6 977 6 883 5 528 

z toho samostatne zárobkovo činné 

osoby 

28 14 17 7 15 5 

Nezamestnaní 
33 18 35 25 31 26 

z toho dlhodobo nezamestnaní 
8 3 3 2 0 0 

Neaktívne osoby 
48 28 68 46 78 58 

z toho študujúci/účastníci odbornej 

prípravy 

51 29 70 48 76 56 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládeţ (15 - 24 rokov) 
944 570 977 608 211 150 

Staršie osoby (55 - 64 rokov) 
2 425 1 291 2 594 1 425 748 559 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 
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Migranti 
0 0 1 1 0 0 

Menšiny 
192 148 116 79 28 20 

Zdravotne postihnutí 
78 59 110 73 120 97 

Iné znevýhodnené osoby 
11 8 26 13 37 22 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  

Základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 

2 262 1 448 2 259 1 441 200 146 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 

3 083 1 561 2 365 1 769 1 590 1 332 

Pomaturitné neuniverzitné 

vzdelanie (ISCED 4) 

540 432 499 412 248 231 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 

5 074 2 983 4 774 3 443 4 928 3 898 

Zdroj: ITMS 

 

 
3.4.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

 

Uvedené v kapitole „Prehľad realizácie operačného programu“ časti 2.3 „Závaţné problémy, ktoré sa 

vyskytli  a opatrenia prijaté na ich odstránenie“. 

Zhrnutie vývoja implementácie osi 4 za rok 2011 

 nebola vyhlásená ţiadna dopytovo – orientovaná výzva; 

 vyhlásených 5 písomných vyzvaní na národné projekty v celkovej sume 2 980 955, 86 €; 

 z vyhlásených vyzvaní v roku 2011 bolo zazmluvených 2 národné projekty v celkovej sume 412 

034,03 €; 

 čerpanie 16,41 % zo záväzku na roky 2007 – 2013; 

 trojnásobný nárast počtu osôb zapojených do realizácie projektov. 

 
4. HORIZONTÁLNE PRIORITY 

 

4.1 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

 

Implementáciu dopytovo - orientovaných projektov, ako aj národných projektov, ktoré sa vyznačujú 

relevanciou k HP MRK   v rámci  OP ZaSI zabezpečujú dva sprostredkovateľské orgány:  Sociálna 

implementačná agentúra a Fond sociálneho rozvoja.  V sledovanom období bolo spolu implementovaných 

550 projektov s priamou relevanciou k HP MRK v rámci OP ZaSI. Uvedený ukazovateľ je k 31.12.2011 

naplnený na 220 %. V rámci realizácie aktivít projektov bolo vytvorených 443 pracovných miest cielene pre 

MRK, čo prekračuje stanovený cieľ pre tento merateľný ukazovateľ horizontálnej priority o 193 PM. 

V systéme ITMS RO doposiaľ neeviduje zazmluvnenie dopadového projektového ukazovateľa 

prispievajúceho k HP MRK – počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK.   

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. 

 

Tabuľka č. 52: HP MRK: Plnenie fyzických ukazovateľov vo vzťahu k NSRR k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 

vytvorených 

pracovných miest 

cielene pre MRK 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 244 443 N/A N/A N/A N/A 443 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 250 250 
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(dopad),  Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                        

Počet úspešných 

absolventov – 

obyvatelia MRK 

(počet), (dopad) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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.* 

83,7 

mil.** 

 

77,4 

mil. 

***  

N/A N/A N/A N/A 
77,4mil. 

*** 

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 na 

MRK (počet), 

(výstup) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 256 570 632*2  N/A N/A N/A N/A 632 

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 

  *2 mimoriadne ukončené projekty sú odpočítané (podľa metodiky Úradu splnomocnenca vlády SR pre RK) 

Plnenie ukazovateľov OP ZaSI  na úrovni prioritnej osi č. 2  Podpora sociálnej inklúzie 

 

Pri projektoch zameraných na riešenie problematiky sociálnej inklúzie MRK boli doposiaľ implementované 

projekty, ktoré spolu realizovali 42 programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na 

sociálnej inklúzii osôb z MRK, čo prevyšuje cieľovú hodnotu o 27 vzdelávacích programov. 

Medziročne vzrástol počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru 

o 249 osídlení MRK. Cieľová hodnota tohto merateľného ukazovateľa  je v r. 2011 na úrovni 206,9 %. 

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 2011 vytvorených 

199 pracovných miest, čím celková nameraná hodnota prevýšila pôvodné očakávanie vychádzajúce 

z cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa o 193 novovytvorených pracovných miest. 

V rámci projektov zameraných na riešenie problematiky sociálnej inklúzie MRK bolo doposiaľ 

zaznamenaných 136 obcí s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú 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  o 250  obcí s osídlením MRK viac ( viď NP Terénna 

sociálna práca v obciach ). 

Doposiaľ nebol zaznamenaný fyzický pokrok pri dopadovom projektovom merateľnom ukazovateli počet 

úspešných absolventov – obyvatelia MRK. Nakoľko ide o dopadový merateľný ukazovateľ, je moţné 

očakávať jeho nenulové namerané hodnoty aţ po ukončení realizácie projektov. 

K 31.12.2011 bolo v rámci prioritnej osi 2  nakontrahovaných 77 394 629 mil EUR a celkovo bolo 

podporených  550 projektov s priamou podporou HP MRK. Znamená to, ţe sa tak výrazne prekročila 

pôvodná cieľová hodnota  počtu podporených projektov. 

Z charakteru opatrení, ktoré realizuje Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pre OP ZaSI  

v rámci prioritnej osi 2  je zrejmé, ţe projekty sú zamerané na rozvoj marginalizovaných rómskych komunít. 

Za najdôleţitejšie činnosti zamerané na rozvoj MRK  povaţuje FSR výkon terénnej sociálnej práce. 

Prostredníctvom aktivít TSP sú  napĺňané parciálne ciele  horizontálnej priority  MRK, najmä: 

o zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných sluţieb v sociálnej oblasti; 



 Strana | 97  

 

o podpora podmienok na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť 

samostatný ţivot a podporiť ich integráciu do spoločnosti; 

o podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia príslušníkov MRK; 

o podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora 

senzibilizačných aktivít; 

o zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK; 

o uľahčenie prístupu k vzdelávaniu MRK; 

o riešenie zamestnanosti a vzdelávania pre trh práce príslušníkov MRK; 

o podpora bývania, eliminácia násilia páchaného na ţenách a deťoch, prevencia kriminality a smerovanie 

aktivít k výučbe zdravotnej výchovy. 

 

Rozsah podpory terénnej sociálnej práce priamo závisí od počtu osôb cieľovej skupiny v mieste realizácie 

projektu, pričom cieľovou skupinou sú najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít.  

Z uvedenej analýzy môţeme konštatovať, ţe v rámci OP ZaSI  dosiahnuté parciálne ciele HP MRK 

prispievajú k napĺňaniu špecifického cieľa HP MRK  „zamestnanosť“, a tým aj  k napĺňaniu  hlavného cieľa 

HP MRK, t.j. k „zvýšeniu zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšeniu ich ţivotných 

podmienok“.  

 

Pokrok v napĺňaní merateľných ukazovateľov v prioritnej osi 2 v sledovanom období  dokumentuje tabuľke č. 

53. 

 

Tab. č. 53: OP ZaSI – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO2 k 31.12.2011 

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 42 N/A N/A N/A N/A 42 

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 0 356 475 724 N/A N/A N/A N/A 724 

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 0 168 303 N/A N/A N/A N/A 303 

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 0 157 136*2 N/A N/A N/A N/A 136 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A 15 15 

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

                        

Počet úspešných 

absolventov – obyvatelia 

MRK (počet),(dopad)     

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 
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Hodnota projektov cielene 

zameraných na MRK 

/výstup/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

10,5 

mil.* 

51,4 

mil.** 

 

77,4 

mil. 

**  

N/A N/A N/A N/A 
77,4 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 0 227 481 550  N/A N/A N/A N/A 550  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150 150 

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

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZaSI 

* Zdroj ESF + ŠR 

** Zdroj ESF 

*2 mimoriadne ukončené projekty sú odpočítané (podľa metodiky Úradu splnomocnenca vlády SR pre RK), 

čím sa zníţil aj počet zapojených obcí 

 

Plnenie ukazovateľov  OP ZaSI na úrovni  prioritných  osí  1, 3 a 4   

V rámci ţiadnej z prioritných osí 1, 3 a 4 nebol zazmluvnený  k 31.12.2011 merateľný ukazovateľ počet obcí 

s osídlením MRK, ktoré vyuţívajú výsledky projektu, je však moţné predpokladať, ţe v budúcnosti dôjde  

k čiastočnému naplneniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa najmä prostredníctvom NP  

„Štandardizácia sluţieb a rozširovanie siete komunitných centier najmä pre marginalizované rómske 

komunity“ . 

V roku 2011 bolo podporených 140  novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK, čo  predstavuje 

112 %-né naplnenie cieľovej hodnoty daného merateľného ukazovateľa.  

Doposiaľ nebol zaznamenaný fyzický pokrok pri dopadovom projektovom merateľnom ukazovateli počet 

úspešných absolventov – obyvatelia MRK, nakoľko sa jedná o dopadový merateľný ukazovateľ, je moţné 

očakávať jeho nenulové namerané hodnoty aţ po ukončení  realizácie projektov. 

K 31.12.2011  bolo pre účely HP MRK nakontrahovaných  23 112 378,49 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, 3 a 4.  

Celkovo bolo zazmluvnených  82 projektov s nepriamou podporou HP MRK do konca roku 2011, znamená 

to, ţe len 18 projektov je potrebných k úplnému dosiahnutiu očakávanej cieľovej hodnoty merateľného 

ukazovateľa počtu projektov cielene zameraných na MRK. 

Pokrok v napĺňaní merateľných ukazovateľov v prioritnej osi 1, 3 a 4  v sledovanom období  dokumentuje 

tabuľke č.54: 

 

Tabuľka. č. 54: OP ZaSI – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 1, 3 a 4 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet obcí s 

osídlením MRK, 

v ktorých 

vyuţívajú 

výsledky 

projektu /dopad/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 76 140 N/A N/A N/A N/A 140 
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pracovných miest 

cielene pre MRK  

/výsledok/ 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 125 125 

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

                        

Počet úspešných 

absolventov – 

obyvatelia MRK 

(počet),(dopad)   

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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.*

* 

23,1 

mil.*

** 

N/A N/A N/A N/A 23,1 mil.** 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2,6 

mil. 
2,6 mil. 

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

 

 
                      

Počet projektov 

cielene 

zameraných na 

MRK /výstup/ 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 29 89 82*2 N/A N/A N/A N/A 82 

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

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

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZaSI 

* Zdroj ESF + ŠR,  

** Zdroj ESF 

*2 mimoriadne ukončené projekty sú odpočítané (podľa metodiky Úradu splnomocnenca vlády SR 

pre RK) 

 

Lokálne stratégie komplexného prístupu 

 

MPSVR SR uzavrelo s Úradom vlády SR, Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v roku 

2008 Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK (a v roku 2009 

dodatok k nej).  V sledovanom období bola v príprave Výzva na opatrenie 1.2 ( Podpora tvorby a udrţania 

pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania ) 

určená pre prijímateľov oprávnených v rámci LSKxP s indikatívnou alokáciou 1 600 000  EUR. Výzva bola  

SORO  - Sociálna implementačná agentúra   vyhlásená  dňa 6.2.2012.   

Výzva OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04 vyhlásená SORO Fond sociálneho rozvoja s alokáciou 8 000 000 EUR 

určenou pre prijímateľov oprávnených v rámci LSKxP,  bola ukončená po dvoch kolách (1. kolo v auguste 

2011 a 2. kolo v novembri 2011). V obidvoch kolách bolo  spolu  schválených 17 ţiadostí v celkovej výške 

2 293 518,84 €. Nenakontrahovaná  a disponibilná alokácia predstavuje 5 706 481,16 €.  Na zostávajúcu 

alokáciu je plánované v roku 2012 vyhlásenie výzvy zameranej na LSKxP. Výzva OP ZaSI - FSR - 

2010/2.1/03 bola zrušená po konzultácii s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a  

relevantné aktivity  budú obsiahnuté v dvoch národných projektoch :  Terénna sociálna práca  v obciach 

(zazmluvnený dňa 28.12.2011 vo výške 29 999 999,46 EUR ) a Štandardizácia sluţieb a rozširovanie siete 

komunitných centier najmä pre MRK (zazmluvnený dňa 29.3.2012 vo výške 17 970 152,23 EUR ).  

Na implementácii uvedených projektov budú participovať obce, realizácia cieľov LSKxP prostredníctvom 

národných   projektov prispeje k vyššej efektivite a odstráneniu administratívnej náročnosti. Na projekte 

Štandardizácia sluţieb a rozširovanie siete komunitných centier najmä pre MRK budú výrazne viac 

participovať mimovládne organizácie – partneri projektu. 

 

Implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorého prijímateľom je Fond 

sociálneho rozvoja, prispeje k napĺňaniu opatrenia 1.2.1.1.  priority Zamestnanosť Revidovaného národného 
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akčného plánu Dekády začleňovania  rómskej populácie 2005-2015 na roky 2011-2015  s názvom 

 „Realizácia výzvy zameranej na podporu TSP v obciach s prítomnosťou MRK“ a opatrenia 1.2.1.2. 

„Zabezpečiť efektívnu koordináciu terénnej sociálnej  práce“. Hlavným cieľom  národného projektu je 

podpora sociálnej inklúzie  prostredníctvom zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity sluţieb starostlivosti 

pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením alebo osoby sociálne vylúčené so zameraním na zvyšovanie ich 

zamestnateľnosti a predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov. Projekt bude realizovaný v období 

12/2011 -  12/2015 a spolufinancovaný zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu vo výške 29 999 999,46 EUR. 

Zmluva bola podpísaná v rámci sledovaného obdobia dňa 28.12.2011. 

 

Stav zazmluvnenia projektov s priamou a nepriamou podporou MRK v rámci OP ZaSI na úrovni NUTS 

III dokumentuje tabuľke č. 55 a tabuľke č. 56. 

 

Tabuľka č. 55: OP ZaSI projekty s priamou podporou podľa NUTS III k 31.12.2011 
Územie NUTS III Počet 

zazmluvnený

ch 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 80 16 228 178,05 0 0,00 0,00 

Trnavský 74 11 459 181,98 13 1 063 711,49 9,28 

Trenčiansky 89 14 952 316,05 16 2 629 755,16 17,59 

Nitriansky 129 18 075 199,81 48 4 201 398,56 23,24 

Ţilinský 101 13 401 833,27 15 1 474 247,76 11,00 

Banskobystrický 245 37 761 795,74 122 7 281 184,94 19,28 

Prešovský 408 46 635 032,48 247 15 973 052,08 34,25 

Košický 194 28 292 601,94 87 7 051 464,36 24,92 

Projekty 

nezaradené do 

NUTS III 202 615 880 451,45 2 38 249 999,54 6,21 

Spolu 1522 802 686 590,77 550 77 924 813,89 9,71 

 

 

Tabuľka  č. 56:  OP ZaSI  projekty s nepriamou podporou podľa NUTS III k 31.12.2011 
Územie NUTS III Počet 

zazmluvnený

ch 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 80 16 228 178,05 6 418 669,92 2,58 

Trnavský 74 11 459 181,98 5 416 339,57 3,63 

Trenčiansky 89 14 952 316,05 5 1 066 227,30 7,13 

Nitriansky 129 18 075 199,81 13 1 675 373,28 9,27 

Ţilinský 101 13 401 833,27 2 492 249,85 3,67 

Banskobystrický 245 37 761 795,74 16 10 236 431,17 27,11 

Prešovský 408 46 635 032,48 24 6 144 615,20 13,18 

Košický 194 28 292 601,94 11 2 662 472,20 9,41 

Projekty 

nezaradené do 

NUTS III 202 615 880 451,45 0 0,00 0,00 

Spolu 1522 802 686 590,77 82 23 112 378,49 2,88 

 

 

Stav zazmluvnenia projektov relevantných k LSPxP podľa NUTS III  dokumentuje tab. č. 57. 
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Tabuľka č. 57: Stav zazmluvnenia projektov LSKxP podľa NUTS III k 31. 12. 2011 
Územie NUTS III Alokácie 

LSKxP 

v OP(EÚ 

zdroje+ ŠR) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov LSKxP  

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

LSKxP (EU 

zdroje+ ŠR) 

 Stav zazmluvnenia z alokácie 

(%) 

A B C D F=E/C 

Bratislavský 
- - - - 

Trnavský - 0 0 0 

Trenčiansky - 0 0 0 

Nitriansky - 0 0 0 

Ţilinský - 0 0 0 

Banskobystrický - 0 0 0 

Prešovský - 0 0 0 

Košický  0 0 0 

Projekty nezaradené 

do NUTS III 

- 0 0 0 

Spolu za OP ZaSI 26 500 000 0 0 0 

 

Aj keď v rámci sledovaného obdobia prebiehal proces hodnotenia výziev  určených  pre prijímateľov 

oprávnených v rámci LSKxP, k 31.12.2011 nevykazuje systém ITMS  zatiaľ zazmluvnený projekt LSKxP pre 

OP ZaSI. 

 

 

4.2 Horizontálna priorita Rovnosť príleţitostí 

 
Hlavným cieľom horizontálnej priority rovnosť príleţitostí (ďalej „HP RP“) je zabezpečiť rovnosť príleţitostí 

pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. OP ZaSI najvýznamnejším spôsobom prispieva 

k cieľom HP RP a zahŕňa v sebe takmer všetky jej špecifické ciele. Dôleţitým prvkom, ktorý je potrebné 

spomenúť, je príspevok OP ZaSI k napĺňaniu cieľov Lisabonskej stratégie v oblasti rodovej rovnosti a 

rovnosti príleţitostí: 

 dosiahnuť priemernú zamestnanosť ţien vo výške 60%, 

 dosiahnuť priemernú zamestnanosť starších ľudí vo výške 50%, 

 zredukovať nezamestnanosť mladých, 

 zvýšiť participáciu ţien a zníţiť rozdiely medzi pohlaviami v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti 

a miezd, 

 podporiť zlepšenie zosúladenia pracovného a súkromného ţivota a zabezpečiť dostupnú starostlivosť o deti 

a ostatné osoby odkázané na starostlivosť, 

 zaistiť inkluzívne trhy práce so zameraním na zdravotne postihnuté osoby, 

 podporiť aktívne starnutie. 

 

Koordinátor HP RP má pre plánovanie strategických materiálov a postupov zriadenú pracovnú skupinu pri 

Výbore pre rodovú rovnosť vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá 

spolupôsobí pri nastavovaní stratégií. Členkami tejto skupiny sú najmä odborníčky na rodovú rovnosť 

a rovnosť príleţitostí z MVO.  

S odborníkmi z MVO koordinátor HP RP spolupracuje aj v oblasti hodnotenia. Priebeţné hodnotenie HPRP, 

ktoré bolo spracované v roku 2011, bolo uskutočnené externou firmou so zapojením odborníčok na rodovú 

rovnosť a rovnosť príleţitostí z MVO. 

Implementáciu projektov, ktorých zameraním je okrem iného aj podpora rovnosti príleţitostí zabezpečuje RO 

a taktieţ SORO.  

 

Relevancia projektu k problematike horizontálnej priority (HP) vyjadruje ţiadateľ v rámci ţiadosti o NFP 

v časti Opis projektu, v bode „Hodnoty merateľných ukazovateľov“ a v bode „Súlad s horizontálnymi 

prioritami“, podľa  presných inštrukčných dokumentov jednotlivých  HP, na ktoré odkazuje Príručka pre 
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ţiadateľa. Napĺňanie ukazovateľov horizontálnych priorít je sledované spolu s ostatnými ukazovateľmi 

projektu v rámci monitorovania priebehu jeho implementácie. 

 

V rámci OP ZaSI vykazovalo k 31.12.2011 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 2011 zapojených do podporených projektov 

471 081 (58%) muţov a 339 257 (42%) ţien. Z pohľadu vekových kategórií odzrkadľujú podporené projekty 

vyrovnanú účasť cieľovej skupiny vo veku 15 - 24  (3 286), ako aj cieľovej skupiny vo 55-64 (3 124). 

V procese monitorovania bolo vyššie zastúpenie muţov na nových vytvorených pracovných miestach (11 

042) v porovnaní s vytvorenými pracovnými miestami obsadenými ţenami (7 488), čo predstavuje pomer 

60:40 nových pracovných miest v prospech muţov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím ide však 

o výrazný nárast hodnôt merateľných ukazovateľov u oboch pohlaví.  

 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31.12.2011 je uvedený v tabuľke č. 58. 

 

Tabuľka č. 58: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP k 31. 12. 2011 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

k rovnosti príleţitostí 

(počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 5 265 1 236 1373 N/A N/A N/A N/A 1373 

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

Východis

ko 
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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 
76 578 
413,69 

281 

636 

404,30 

604 42

1 857,2

2 

746 870 608,
14 

N/A N/A N/A N/A 

746 

 870 608

,14 

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

Východis

ko 
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)* 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 36 464 
156 
851 

230 
339 

471 081 N/A N/A N/A N/A 471 081 

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

Východis

ko 
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)* 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 37 502 
184 41

42 
199 
602 

339 257 N/A N/A N/A N/A 339 257 

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

Východis

ko 
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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 39 524 1 843 3 286 N/A N/A N/A N/A 3 286 

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

Východis

ko 
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 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 64 077 1 569 3 124 N/A N/A N/A N/A 3 124 

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

                                                           
2
 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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projektov – vo veku 

55-64 (počet) 

Východis

ko 
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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 18 183 335 8 501 N/A N/A N/A N/A 8 501 

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

Východis

ko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet opatrení 

zameraných na 

predchádzanie 

a elimináciu 

diskriminácie 

a zosúladenia 

pracovného 

a rodinného ţivota 

(počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 0 0 10 93 N/A N/A N/A N/A 93 

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

Východis

ko 

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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 20 19 321 2 997 11 042 N/A N/A N/A N/A 11 042 

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

Východis

ko 
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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 

0 108 14 728 2 317 7 488 N/A N/A N/A N/A 7 488 

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

Východis

ko 
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. V rámci OP ZaSI neboli stanovené 

cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 

*vedené merateľné ukazovatele 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 bolo zazmluvnených v rámci 

Prešovského kraja (391) vo výške 44 664 158,21 EUR, Banskobystrického kraja (232) vo výške 

36 545 422,39 EUR a Košického kraja (183) vo výške 27 489 233,24 EUR. Práve tieto tri samosprávne kraje 

vykazujú v rámci OP ZaSI výrazné regionálne rozdiely (napr. prístup cieľovej skupiny k vzdelávacím 

aktivitám, náročnejšie podmienky pri uplatňovaní sa na trhu práce a pod.) V rámci Bratislavského kraja 

vzhľadom k relatívne nízkej alokácii určenej na podporu cieľa Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť, orientáciu intervencie predovšetkým na budovanie kapacít je úroveň zazmluvnenia projektov 

s relevanciou k HP RP uspokojivá. 

Z tabuľky č. 58 vyplýva, ţe k 31.12.2011 bolo v rámci OP ZaSI zazmluvnených 1 373 projektov s príspevkom 

k HP RP vo výške 746 870 608,14 EUR, čo predstavuje 93%-ný podiel zazmluvnenia v kontexte HP RP 

z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov pre všetky podporené projekty. 
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Tabuľka č. 59: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na regionálnej úrovni (NUTS III) k 31.12.2011 
Zazmluvnené projekty 

s príspevkom 

k horizontálnej priorite 

rovnosť príleţitostí na 

regionálnej úrovni 

k 31.12. 2011 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) 

% 

zazmluvneni

a k HP RP 

z celkového 

objemu 

zazmluvnen

ých 

prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 80       16 228 178,05   51      13 746 080,24  84,71 

Trnavský 74       11 459 181,98 64      10 482 790,81  91,48 

Trenčiansky 89      14 952 316,05* 83    14 580 309,13*  97,51 

Nitriansky 129       18 075 199,81 119      17 057 594,65  94,37 

Ţilinský 101     13 401 833,27* 90      11 934 108,36  89,05 

Banskobystrický 245       37 761 795,74 232      36 545 422,39  96,78 

Prešovský 408       46 635 032,48 391      44 664 158,21  95,77 

Košický 194       28 292 601,94 183      27 489 233,24  97,16 

Projekty nezaradené do 

NUTS III 202     615 880 451,45 160    570 370 911,11  92,61 

Spolu 1522     802 686 590,77 1373    746 870 608,14  93,05 

Zdroj: ITMS 

* Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov na vzdelávacie aktivity a personálne výdavky malo za následok zníţenie 

finančných prostriedkov pri niektorých projektoch s relevanciou k HP RP 

 

Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí sú uvedené v tabuľke č. 60. 

 

Tabuľka č. 60: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2011 

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. 610 538 544 197 998,42 517 889 798,30 

2. 618 615 152 534 887,81 152 298 610,17 

3. 80 51  16 228 178,05   13 746 080,24 

4. 187 169  65 220 487,07    62 936 119,43* 

5. 27 0  24 505 039,42 0,00 

Spolu 1 522 1 373 802 686 590,77 746 870 608,14 

Zdroj: ITMS 

* Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov na vzdelávacie aktivity a personálne výdavky malo za následok zníţenie 

finančných prostriedkov pri niektorých projektoch s relevanciou k HP RP 

 

 

Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 1 
 

V rámci prioritnej osi č. 1 bolo k  31.12.2011 podporených 538 projektov s relevanciou k HP RP, a to 

s najväčším objemom finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v sume  517 889 798,30 

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 18 355 

novovytvorených pracovných miest (oproti predchádzajúcemu obdobiu je to nárast o 13 089 novovytvorených 

pracovných miest), z čoho 40,50% pripadá na novovytvorené pracovné miesta vytvorené ţenami.  
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Vyššie hodnoty, ako aj rôznorodosť nenulových hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov ovplyvňuje 

v prevaţnej miere realizácia národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú 

orientované na podporu jednotlivých ustanovení zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2011 je uvedené v tabuľke č. 61. 

 
Tabuľka č. 61: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 1 k 31.12.2011  

Ukazovatele 2007 200

8 

2009 2010 2011 201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 0 2 8 508 538 N/A N/A N/A N/A 538 

Cieľ 
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 

727

639

83,

13 

182 

0820

21,7 

423 34

8 894,4

0 

517 8

89 79

8,30 

N/A N/A N/A N/A 
517 889 798,

30 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 

N/

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

            

Počet osôb 

cieľovej skupiny 

zapojených do 

podporených 

projektov – muţi 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 0 
37 

170 

108 

149 
164 437 

415 

409 
N/A N/A N/A N/A 415 409 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 
36 
300 

102 
327 

196 112 
266 

625 
N/A N/A N/A N/A 266 625 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 1 365 N/A N/A N/A N/A 1 365 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 2 417 N/A N/A N/A N/A 2 417 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 

Dosiahnutý 

výsledok 0 
N/

A 

12 

407 
203 7 257 N/A N/A N/A N/A 7 257 

Cieľ  N/A N/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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podporených 

projektov – 

zdravotne 

postihnuté osoby 

(počet) 

A 
Východisko 

0 
N/

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

            

Počet opatrení 

zameraných na 

predchádzanie 

a elimináciu 

diskriminácie 

a zosúladenie 

pracovného 

a rodinného ţivota 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 8 54 N/A N/A N/A N/A 54 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 
N/

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

            

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

vytvorených 

muţmi (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 0 0 
18 

069 
2951 

10 

918 
N/A N/A N/A N/A 10 918 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 7 437 N/A N/A N/A N/A 7 437 

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 vytvorených 

pracovných miest 

pre znevýhodnené 

skupiny v dôsledku 

realizácie projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 11 20 N/A N/A N/A N/A 20 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 

N/

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

Zdroj: ITMS 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota. V rámci OP ZaSI neboli stanovené 

cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 

Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 2 

 

V rámci prioritnej osi č. 2 bolo k 31.12.2011 podporených 615 projektov s relevanciou k HP RP. 

Na realizácii 615 podporených projektov v celkovej výške 152 298 610,17 EUR sa zúčastnilo 53 263 ţien 

(52%). 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. 51). 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 záväzne zazmluvnené v takom rozsahu merateľných ukazovateľov 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 31.12.2011 je uvedené v tabuľke č. 62. 
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Tabuľka č. 62: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 2 k 31.12.2011  
Ukazovatele 2007 200

8 

2009 2010 2011 201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 1 232 530 615 N/A N/A N/A N/A 615 

Cieľ 
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 

232

796

5,1

8 

6935

2515

,73 

105 567 

757,10 

152 298

 610,17 
N/A N/A N/A N/A 

152 298 610,

17 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 

N/

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

            

Počet osôb 

cieľovej 

skupiny 

zapojených do 

podporených 

projektov – 

muţi (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 52 260 30 632 49 646 N/A N/A N/A N/A 49 646 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 53 263 N/A N/A N/A N/A 53 263 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 1 745 N/A N/A N/A N/A 1 745 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 
26 216 478 707 N/A N/A N/A N/A 707 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 – 

Dosiahnutý 

výsledok 0 
N/

A 

4 

977 
132 241 N/A N/A N/A N/A 241 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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zdravotne 

postihnuté 

osoby (počet) 

            

Počet opatrení 

zameraných na 

predchádzanie 

a elimináciu 

diskriminácie 

a zosúladenie 

pracovného 

a rodinného 

ţivota (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 2 37 N/A N/A N/A N/A 37 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 
N/

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

            

Počet 

novovytvorenýc

h pracovných 

miest 

vytvorených 

muţmi (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 18 31 46 115 N/A N/A N/A N/A 115 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 

novovytvorenýc

h pracovných 

miest 

vytvorených 

ţenami (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 90 147 2 36 N/A N/A N/A N/A 36 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 0 506 634 N/A N/A N/A N/A 634 

Cieľ  
N/A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

0 
N/

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

Zdroj: ITMS 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota. V rámci OP ZaSI neboli stanovené 

cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP 

 

Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 3 

 

Aj napriek nízkej alokácii finančných prostriedkov určených pre prioritnú os č. 3 bolo k 31.12.2011 

podporených 51 projektov s relevanciou k HP RP v celkovej výške 13 746 080,24 EUR.  

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 k 31.12.2011 je uvedené v tabuľke č. 63. 

 

Tabuľka č. 63: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 č. k 31.12.2011  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 201

2 

2013 201

4 

2015 Spolu 

Počet projektov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí (počet) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 
0 2 16 40 51 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A 51 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A N/A 

Východis

ko 0 N/A N/A N/A N/A 
N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A 0 

            

Hodnota projektov Dosiahnu 0 14864 10542 12 110 9 13 746 N/ N/A N/ N/A 13 746 080,
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s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí (EUR) 

tý 

výsledok 

65,38 179,81 41,42  080,2

4 

A A 24 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A N/A 

Východis

ko 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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 
0 164 

1 

686 
267 1259 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A 1259 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A N/A 

Východis

ko 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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 
0 332 

2 

972 
1009 3 512 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A 3 512 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A N/A 

Východis

ko 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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 
0 0 0 0 176 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A 176 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A N/A 

Východis

ko 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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 
0 0 0 0 1 003 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A 1 003 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A N/A 

Východis

ko 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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 
0 0 0 0 8 

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 

Východis

ko 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) 

Dosiahnu

tý 

výsledok 
0 0 0 0 14 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A 14 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A 

N/

A 
N/A 

N/

A 
N/A N/A 

Východis

ko 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. V rámci OP ZaSI neboli stanovené 

cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 

 

 

 



 Strana | 110  

 

Plnenie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi č. 4 

 

V rámci prioritnej osi č. 4 bolo k  31.12.2011 podporených 169 projektov s relevanciou k HP RP. Hodnota 

týchto projektov predstavuje sumu 62 936 119,43 EUR. V rámci týchto projektov za zúčastnilo 4 767 muţov 

a 15 857 ţien na vzdelávacích aktivitách prevaţne národných projektov zameraných na budovanie kapacít. 

Zároveň ako v prípade národných projektov realizovaných v prioritnej osi 3 zameraných na budovanie kapacít 

(ide o tzv. multicieľové projekty realizované súbeţne v opatrení 3.3 a 4.1 OP ZaSI), tak aj  v prioritnej osi 4 

prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, poprípade zmenou v rámci kompetenčných 

zákonov boli niektoré predčasne, mimoriadne ukončené (napr. projekty Ministerstva spravodlivosti SR, 

Ministerstva dopravy, výstavba a regionálneho rozvoja SR, Národného kontrolného úradu, Úrad vlády SR, 

Kancelárie Národnej rady SR). 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 k 31.12.2011 je uvedené v tabuľke č. 64. 

 
Tabuľka č. 64: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 k 31.12.2011 

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 9 158 169 N/A N/A N/A N/A 169 

Cieľ N/

A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 
19659

687,06 

63 394
 264,3

0 

62 936

 119,4

3* 

N/A N/A N/A N/A 
62 936 11

9,43* 

Cieľ  N/

A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 
4 767 N/A N/A N/A N/A 4 767 

Cieľ  N/

A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/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 15 857 N/A N/A N/A N/A 15 857 

Cieľ  N/

A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 

N/

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

            

Počet opatrení 

zameraných na 

predchádzanie 

a elimináciu 

diskriminácie 

a zosúladenie 

pracovného 

a rodinného ţivota 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 2 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 Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A 1 
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novovytvorených 

pracovných miest 

vytvorených 

muţmi (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 

novovytvorených 

pracovných miest 

vytvorených 

muţmi (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A 1 

Cieľ  N/

A 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 
0 

N/

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

Zdroj: ITMS 

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota. V rámci OP ZaSI neboli stanovené 

cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 

* Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov na vzdelávacie aktivity a personálne výdavky malo za následok zníţenie 

finančných prostriedkov pri niektorých projektoch s relevanciou k HP RP 

 

Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2011 sú uvedené 

v tabuľke č. 65. 

 
Tabuľka č. 65: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2011  

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. 610 538 544 197 998,42 517 889 798,30 

2. 618 615 152 534 887,81 152 298 610,17 

3. 80 51 16 228 178,05  13 746 080,24 

4. 187 169 65 220 487,07    62 936 119,43* 

5. 27 0 24 505 039,42 0,00 

Spolu 1 522 1 373 802 686 590,77          746 870 608,14 

Zdroj: ITMS 

* Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov na vzdelávacie aktivity a personálne výdavky malo za následok zníţenie 

finančných prostriedkov pri niektorých projektoch s relevanciou k HP RP 

 
4.3 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

 
Tabuľka č. 66 Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2011  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spol

u 
Počet 

projektov 

s príspevkom 

k horizontálne

j priorite IS 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 15 128 118* N/A N/A N/A N/A 118* 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/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 horizontálne

j priorite IS 

(mil. EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 20,16 

37,4

8 

28,90

* 
N/A N/A N/A N/A 

28,9

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  

* prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, ako aj kompetenčných zmien na  strane 

prijímateľa došlo v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu ukončeniu niektorých 
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projektov, ktoré mohli vykazovať aj relevanciu k HP IS. Podobne zavedením niektorých racionalizačných 

opatrení zo strany RO (zavedenie limitov na vzdelávanie a pod.) došlo ku korekcii rozpočtov pri niektorých 

projektoch, čo môţe mať za následok, ţe niektoré kumulatívne hodnoty môţu vykazovať niţšie hodnoty 

oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

 

Cieľom horizontálnej priority IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie 

priorít NSRR v dôsledku zavádzania a vyuţívania IKT. 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 len na napĺňanie cieľov HP IS. V rámci 

implementácie horizontálnej priority sú podporované najmä aktivity v oblasti  

ovládania hardwaru a softwaru, práce s informáciami, v schopnosti komunikácie prostredníctvom IKT,  

čím OP ZaSI napomáha k napĺňaniu predovšetkým špecifického cieľa 1 Informačná gramotnosť, a zároveň 

prostredníctvom vzdelávacích aktivít v IKT vo verejnej správe aj napĺňaniu špecifického cieľa 2 Efektívna 

elektronizácia verejnej správy. 

 

Ku koncu roku 2011 bolo v rámci OP ZaSI zazmluvnených 118 projektov prispievajúcich k napĺňaniu 

horizontálnej priority Informačná spoločnosť v rámci Národného strategického referenčného rámca (NSRR), 

kde sú na úrovni NSRR sledované dva horizontálne merateľné ukazovatele: 

 

 Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť a 

 Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná 

spoločnosť, ktorý predstavuje v rámci uvedených 118 projektov celkovú sumu 28 904 937,62 EUR. 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2011 zazmluvnených 1522 projektov v celkovej výške 802 686 590,77 EUR, 

z ktorých 118 projektov deklarovalo príspevok k HP IS. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 

projekty s príspevkom k HP IS predstavuje sumu 28 904 937,62 EUR čo predstavuje 3,6% zazmluvnených 

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

ZaSI. 

K 31.12.2011 boli na RO zazmluvnené 4 národné projekty, ktoré deklarovali príspevok k HP IS. Objem 

finančných prostriedkov zo zdrojov EU u národných projektov s príspevkom k HP IS dosiahol sumu 

14 241 737,47  EUR, čo predstavuje 49,3% 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 31.12.2011  zazmluvnených 81 projektov s relevanciou k HP IS 

v celkovej sume za EÚ zdroje vo výške 11 645 466,07 EUR.  

Fond sociálneho rozvoja mal k 31.12.2011 zazmluvnených 33 projektov v celkovej výške 3 017 734,09 

EUR za EÚ zdroje, ktoré deklarovali príspevok k HP IS.  

 

Tabuľka č. 67: Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť 

podľa NUTS III k 31. 12. 2011  
Územie  

NUTS III 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

celkovo  

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v €  

(EU zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom  

k HP IS  

Výška  

zazmluvnených 

prostriedkov  

v € s príspevkom  

k HP IS (EU 

zdroje) 

% 

zazmluvnenia 

k HP IS 

z celkového 

objemu 

zazmluvnenýc

h prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 80 16 228 178,05 2 166 201,53 1,02% 

Trnavský 74 11 459 181,98 12 1 661 660,36 14,50% 

Trenčiansky 89 14 952 316,05 13 1 606 951,41 10,75% 

Nitriansky 129 18 075 199,81 10 918 449,98 5,08% 

Ţilinský 101 13 401 833,27 9 806 424,81 6,02% 

Banskobystrický 245 37 761 795,74 18 2 545 351,13 6,74% 

Prešovský 408 46 635 032,48 28 3 692 299,26 7,92% 

Košický 194 28 292 601,94 13 1 886 491,06 6,67% 
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Projekty 

nezaradené  

do NUTS III  

202 615 880 451,45 13 15 621 108,08 2,54% 

Spolu 1522 802 686 590,77 118 28 904 937,62 3,60% 

Zdroj: ITMS 

Vyššie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých krajov 

a národných projektov k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť. V rámci OP ZaSI ide o projekty 

s nepriamym dopadom na HP IS, keďţe ich aktivity nie sú priamo orientované len na informačnú spoločnosť 

a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaloţené na napĺňanie cieľov HP IS. 

 

Najviac projektov bolo podporených v Prešovskom kraji (28) s celkovou alokáciou 3 692 299,26 EUR a 

Bansko-bystrickom kraji. Práve tieto samosprávne kraje sú v rámci OP ZaSI povaţované za oblasti 

s výraznými negatívnymi regionálnymi rozdielmi (miera nezamestnanosti, prístup k vzdelávacím aktivitám 

a pod.) a jednou z iniciatív OP je práve vyrovnávanie týchto rozdielov. Vzhľadom k obmedzenej alokácii pre 

cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  boli v rámci Bratislavského kraja podporené 2 

projekty v celkovej výške zazmluvnených prostriedkov 166 201,53 EUR, čo predstavuje 1,02% zazmluvnenia 

k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov. 

 

Tabuľka č. 68: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 1 – Podpora rastu zamestnanosti 

k 31.12.2011  
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 75 698 N/A N/A N/A N/A 698 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 926 926 

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

            

Počet 

zamestnancov 

vyuţívajúcich 

IKT* 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 10258 10258 

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

            

Počet 

vyškolených 

účastníkov v IKT 

zručnostiach 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 846 846 

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

* ukazovateľ je akceptovateľný na úrovni projektu iba ako dopadový 

Zdroj: ITMS 

 

V rámci prioritnej osi č. 1 (konkrétne v opatrení 1.2 OP ZaSI „Podpora tvorby a udrţania pracovných miest 

prostredníctvom adaptability pracovníkov a podpory podnikania“) sa na plnení fyzických merateľných 

ukazovateľov podieľala predovšetkým dopytovo - orientované projekty (53 projektov), podporené na základe 

výziev Sociálnej implementačnej agentúry   

 

 

 DOP-SIA-2009/1.2.1/01 

 DOP-SIA-2009/1.2.1/02  

 DOP 2009-SIP004 

 DOP-SIA-2010/1.2.1/01 

 

Vyššie uvedené výzvy boli zamerané na podporu adaptability pracovníkov a podpory podnikania 

predovšetkým podporou vzdelávacích aktivít a aktivitami napomáhajúcimi vzniku nových pracovných miest. 

 

Vzhľadom k tomu, ţe projekty s relevanciou k HP IS boli realizované v rámci prioritnej osi č. 1 OP ZaSI 

predovšetkým SIA, dávame do pozornosti uţitočné informácie k vyššie uvedeným výzvam, ktoré SIA 
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zverejňuje na svojom webovom sídle (www.sia.gov.sk).  Konkrétne v záloţke „Výzvy na predkladanie 

projektov/Archív“ sú informácie k podmienkam výzvy, v záloţke „Podporené projekty“ podľa opatrení 

formuláre s dobrou praxou a vyhodnotenie výzvy. 

 

Tabuľka č. 69: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 2 – Podpora sociálnej inklúzie 

k 31.12.2011 
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 0 197 161 N/A N/A N/A N/A 161 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 199 199 

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

            

Počet 

zamestnancov 

vyuţívajúcich 

IKT* 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 0 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 163 163 

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

* ukazovateľ je akceptovateľný na úrovni projektu iba ako dopadový 

Zdroj: ITMS 

V rámci prioritnej osi č. 2 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP IS v opatreniach: 

 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo vylúčením prostredníctvom 

rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK  

 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených 

skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK, 

 

a to konkrétne na základe týchto výziev (dopytovo - orientované projekty), ktorých vyhlasovateľom bol Fond 

sociálneho rozvoja (FSR): 

 OP ZaSI-FSR-2008/2.1/01 

 OP ZaSI-FSR-2008/2.1/02 

 OP ZaSI-FSR-2009/2.1/07 

 OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 

 OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 

 OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 

 OP ZaSI-FSR-2010/2.1/02 

 

Bliţšie informácie k uvedeným výzvam sú dostupné na www.fsr.gov.sk 

 

Tabuľka č. 70: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 3 – Podpora zamestnanosti, 

sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK k 31.12.2011 
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 0 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 0 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 773 773 

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

            

http://www.fsr.gov.sk/


 Strana | 115  

 

Počet 

vyškolených 

účastníkov v IKT 

zručnostiach 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 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 20 20 

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

* ukazovateľ je akceptovateľný na úrovni projektu iba ako dopadový 

Zdroj: ITMS 

 

V rámci prioritnej osi č. 3 OP ZaSI boli projekty realizované formou dopytovo-orientovaných projektov 

výhlásených FSR (OP ZaSI FSR-2008/3.2/03 a OP ZaSI FSR-2009/3.2/08). Tento typ projektov svojou 

početnosťou (2 projekty), ako aj očakávanými a meranými hodnotami minimálne ovplyvňuje vykazované 

hodnoty v rámci tejto prioritnej osi. 

 

Tabuľka č. 71: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 4 – Budovanie kapacít a zlepšenie 

kvality verejnej správy k 31.12.2011  
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 0 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 0 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 0 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 5694 5694 

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

* ukazovateľ je akceptovateľný na úrovni projektu iba ako dopadový 

Zdroj: ITMS 

V rámci prioritnej osi č. 4 (konkrétne v opatrení 4.1 OP ZaSI „Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných 

verejnou správou a neziskovými organizáciami“) sa na plnení fyzických merateľných ukazovateľov svojou 

početnosťou (28 projektov) podieľajú predovšetkým dopytovo-orientované projekty Sociálnej implementačnej 

agentúry implementované na základe výziev DOP-SIA-2009/4.1.3/01 a DOP-SIA-2010/4.1.3/01  

 

Zameranie výziev je na rámcovú aktivitu „Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality sluţieb 

poskytovaných neziskovými organizáciami“, prostredníctvom ktorej sú napĺňané ciele Opatrenia 4.1. Príklady 

aktivít obsiahnutých v rámcovej aktivite, ktoré sú nasledovné: 

 Investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov mimovládnych organizácií a partnerov a vzdelávanie 

v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo všeobecnej aj odbornej oblasti (napr. workshopy, tréningy, stáţe, 

vzdelávania v oblasti manaţmentu, marketingu, účtovníctvo, ochrany ţivotného prostredia, cudzích 

jazykov, rozvíjania komunikačných zručností, psychosociálneho výcviku, psychológie práce, zlepšovania 

pracovných podmienok, personalistiky, poradenstva a pod.). 

 Investície do rozvoja, podpory a zlepšenia prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov MVO a 

oprávnených partnerov zavádzaním nových foriem vzdelávania (napr. e-learning za účelom zvýšenia 

úrovne všeobecnej, špecifickej a digitálnej gramotnosti a pod.). 

 Investície do rozvoja ľudských zdrojov v nadväznosti na tvorbu a testovania nových sluţieb 

prostredníctvom vyuţívania informačných a komunikačných technológií s cieľom poskytovania 

inovatívnych foriem sluţieb prostredníctvom internetu, t.j. rozvoj, tvorba IT systémov na interaktívnu 

komunikáciu s klientelou, ktorých cieľom je lepšie sprístupniť, zefektívniť a zautomatizovať sluţby 

poskytované MVO a verejnou správou. 

 

Veľmi významnými projektami podieľajúcimi sa na vykazovaných hodnotách je skupina národných projektov  

zameraných na budovanie kapacít štátnych a verejných inštitúcií (napr. projekt Finančného riaditeľstva SR, 

projekt Slovenského národného múzea a pod.). 
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Tabuľka č. 72: Čerpanie OP ZaSI rok 2011 (EÚ zdroje) z ITMS 31.12.2011 prioritná os č.1 aţ 4 

Skupina výdavkov (IKT) 
Objem v zazmluvnených 

projektoch OP ZaSI (EUR) 
Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 3 830 593,77 1 798 524,08 

633003 Materiál Telekomunikačná 

technika 
76 285 16 332,94 

633013 Materiál Softvér 1 938 004,95 753 965,18 

633 5 844 883,72 2 568 822,20 

711003  Nákup softvéru 3 907 443,43 912 252,43 

711 3 907 443,43 912 252,43 

713002  Nákup výpočtovej techniky 242 074,80 36 329,00 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 61 213,94 61 192,28 

713 303 288,74 97 521,28 

Celkom 10 055 615,89 3 578 595,91 

Zdroj: ITMS 

 

Podiel čerpanej sumy na objeme zazmluvnených projektov   predstavuje  35,53 % 

 

V rámci implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť boli podporované najmä aktivity v 

oblasti budovania kapacít a zlepšenia kvality verejnej správy s orientáciou na klienta pri pouţití informačných 

a komunikačných technológií, vychovávania flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej 

uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti a pod. Uvedené aktivity podporujú svojim zameraním 

špecifický cieľ 1 - Informačná gramotnosť. Príspevok Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia  k napĺňaniu horizontálnej priority informačná spoločnosť je prostredníctvom aj tých projektov, 

ktorých súčasťou sú v súvislosti s realizáciou ich hlavného cieľa tieţ aktivity spojené s nákupom vývojom 

alebo prevádzkou hardware, software, zavádzaním a vyuţívaním informačno-komunikačných technológií, 

vyuţitím internetu a podporou šírenia informácií elektronickou formou. Jedná sa o aktivity v oblasti nákupu 

a prevádzky technologickej a aplikačnej infraštruktúry, rozvoj elektronických sluţieb v špecifických 

oblastiach. Uvedené aktivity podporujú svojim zameraním špecifický cieľ 2 „Efektívna elektronizácia verejnej 

správy“. 

 

 

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udrţateľný rozvoj 

 
Tabuľka č. 73: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2011  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Miera 

zamestnanosti (15-

64) vo vzťahu 

k EU-15 (%) 

Dosiahnutý 

výsledok  SR 
60,7 62,3 60,2 58,8 59,5 N/A N/A N/A N/A 59,50 

Dosiahnutý 

výsledok  

EU-15 

66,8 67,1 65,8 65,4 65,5 N/A N/A N/A N/A 65,5 

Pomer 

SR:EU-15 
90,87 92,85 91,49 89,91 90,84 N/A N/A N/A N/A 90,84 

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

Východisko 59,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 59,4 

            

Miera rizika 

chudoby po 

sociálnych dávkach 

(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
10.5  10.9  11.0  12,0 * N/A N/A N/A N/A 12,0 

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 9,2 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 
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Podiel obyvateľov 

zapojených do 

celoţivotného 

vzdelávania na 100 

obyvateľov vo 

veku 25-64 rokov 

(%) 

Dosiahnutý 

výsledok 
3,9 3,3 2,8 2,8 * 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 0 129 746 674** N/A N/A N/A N/A 674** 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/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 57,4 264,06 306,27 N/A N/A N/A N/A 306,27 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/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 

Zdroj: ITMS 

** prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, ako aj kompetenčných zmien na  strane 

prijímateľa došlo v rámci implementácie projektov OP ZaSI k mimoriadnemu ukončeniu niektorých 

projektov, ktoré mohli vykazovať aj relevanciu k HP TUR. Podobne zavedením niektorých racionalizačných 

opatrení zo strany RO (zavedenie limitov na vzdelávanie a pod.) došlo ku korekcii rozpočtov pri niektorých 

projektoch, čo môţe mať za následok, ţe niektoré kumulatívne hodnoty môţu vykazovať niţšie hodnoty 

oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

 

Cieľom horizontálnej priority TUR je zabezpečiť aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných 

v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udrţateľný rozvoj vo všetkých jeho zloţkách, t.j. 

enviromentálnej, ekonomickej a sociálnej zloţke. 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 V rámci implementácie 

horizontálnej priority sú podporované najmä aktivity v oblasti zníţenia miery nezamestnanosti, tvorby 

vhodných podmienok na udrţanie pracovného miesta, prehlbovania kvalifikácie, aktivity podporujúce 

integráciu znevýhodnených skupín na trh práce iné. Predmetnými aktivitami tak OP ZaSI napomáha 

k napĺňaniu predovšetkým špecifického cieľa 3 Sociálna solidarita a inklúzia (realizované projekty OP ZaSI 

predovšetkým v prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti a prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie) a  

a svojimi vzdelávacími aktivitami implementáciou projektov zameraných na adaptabilitu zamestnancov 

a podnikov, ako aj implementáciou projektov zameraných na budovanie kapacít (realizované projekty OP 

ZaSI v prioritnej osi 3 Podpora sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK a prioritnej osi 4 Budovanie 

kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy) napĺňaniu cieľa 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity.  
 

Ku koncu roku 2011 bolo v rámci OP ZaSI zazmluvnených 674 projektov prispievajúcich k napĺňaniu 

horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj v rámci Národného strategického referenčného rámca 

(NSRR), kde sú na úrovni NSRR okrem kontextových ukazovateľov sledované dva horizontálne merateľné 

ukazovatele: 

 

 Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udrţateľný rozvoj a 

 Objem finančných príspevkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udrţateľný 

rozvoj, ktorý predstavuje v rámci uvedených 674 projektov objem v hodnote spolu 306 270 985,30 EUR. 
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Tabuľka č. 74: Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Trvalo udrţateľný rozvoj 

( HP TUR) podľa NUTS III k 31. 12. 2011  

Územie  

NUTS III 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

celkovo  

Celková výška 

zazmluvnenýc

h prostriedkov 

v €  (EU 

zdroje) 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

s príspevkom  

k HP TUR  

Výška  

zazmluvnených 

prostriedkov  

v € s príspevkom  

k HP TUR (EU 

zdroje) 

% zazmluvnenia 

k HP TUR 

z celkového 

objemu 

zazmluvnených 

prostriedkov 
A B C D E F=E/C 

Bratislavský 80 16 228 178,05 21 3 156 789,22 19,45% 

Trnavský 74 11 459 181,98 48 8 097 341,94 70,66% 

Trenčiansky 89 14 952 316,05 69 12 756 967,33 85,32% 

Nitriansky 129 18 075 199,81 65 11 768 738,65 65,11% 

Ţilinský 101 13 401 833,27 70 10 369 566,93 77,37% 

Banskobystrický 245 37 761 795,74 87 16 119 342,90 42,69% 

Prešovský 408 46 635 032,48 130 21 952 786,38 47,07% 

Košický 194 28 292 601,94 85 16 374 418,65 57,88% 

Projekty 

nezaradené  

do NUTS III  

202 615 880 451,45 99 205 675 033,30 33,40% 

Spolu 1522 802 686 590,77 674 306 270 985,30 38,16% 

Zdroj: ITMS 

Vyššie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých krajov 

a národných projektov k horizontálnej priorite Trvalo udrţateľný rozvoj.  

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2011 zazmluvnených 1522 projektov v celkovej výške 802 686 590,77 EUR, 

z ktorých 674 projektov deklarovalo príspevok k HP TUR. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 

projekty s príspevkom k HP TUR  predstavuje sumu 306 270 985,30 EUR čo predstavuje 38,16% 

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

prostriedkov za OP ZaSI. 

K 31.12.2011 bolo na RO zazmluvnených 28 národných projektov, ktoré deklarovali príspevok k HP 

TUR. Objem finančných prostriedkov zo zdrojov EU u národných projektov s príspevkom k HP TUR 

dosiahol sumu 191 618 591,88 EUR, čo predstavuje 62,5% zo zazmluvnených prostriedkov pre projekty 

s príspevkom k HP TUR. Zazmluvnené národné projekty pokrývali súčasne cieľ Konvergencia a cieľ 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

Sociálna implementačná agentúra mala k 31.12.2011  zazmluvnených 601 projektov s relevanciou k HP 

TUR v celkovej sume za EÚ zdroje vo výške 110 243 110,42 EUR.  

Fond sociálneho rozvoja mal k 31.12.2011 zazmluvnených 45 projektov v celkovej výške 4 409 283,00 

EUR za EÚ zdroje, ktoré deklarovali príspevok k HP TUR.  

 

Tabuľka č. 75: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 1 – Podpora rastu zamestnanosti 

k 31.12.2011  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 244 6183 

17 

099 
N/A N/A N/A N/A 17 099 

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 

30 

479 
N/A N/A N/A N/A 30 479 

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 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 48 664 14417 

11 

633 
N/A N/A N/A N/A 11 633 
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v projekte (počet) 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 0 157 257 366 N/A N/A N/A N/A 366 

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 podniky, 

ktoré poskytujú pracovné miesta pracovnej sile v čom napĺňajú ciele v rámci špecifického cieľa 3 HP TUR.  

 

 

V rámci prioritnej osi č. 1 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP TUR v opatreniach: 

 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnateľnosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej 

nezamestnanosti.  

 1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, 

podnikov a podpory zamestnania. 

 

Merané hodnoty fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi ovplyvnila realizácia národných projektov 

(realizované v opatrení 1.1) implementovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR). Ide 

o nasledovné projekty: 

 

-  OP ZaSI NP 2010/1.1/02 „Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti“ (kód IMTS: 

27110130013)  

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udrţateľného rozvoja, a to predovšetkým v 

oblasti ekonomickej a sociálnej udrţateľnosti ekonomického rastu. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 

vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udrţateľného rozvoja, prostredníctvom 

zvyšovania zamestnanosti. Prostredníctvom implementácie projektu budú vytvorené nové pracovné miesta, 

ktoré budú v závislosti od zamestnávateľa udrţateľné aj po ukončení realizácie projektu. Podpora 

zamestnávania   znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ) patrí medzi dôleţité nástroje AOTP. 

Národný projekt sa pričiní o podporovanie nového nástroja aktívnej politiky na trhu práce, ktorý je  zameraný  

na rozvoj regionálnej a miestnej zamestnanosti. Implementácia národného projektu prispeje k podpore 

zamestnávateľov, ktorí budú zamestnávať cieľovú skupinu, t.j. ZUoZ v rámci oprávneného územia, k 

vytváraniu príleţitostí  na  zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a zároveň prispeje aj k 

zmierňovaniu dôsledkov  globálnej ekonomickej krízy, aj keď to nie sú špecifické opatrenia prijaté s týmto 

zámerom. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku na podporu regionálnej a miestnej 

zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004  o sluţbách zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý príjme do 

pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na dobu určitú najmenej na deväť mesiacov v 

rozsahu najmenej polovice ustanoveného týţdenného pracovného času.  Očakávaná hodnota merateľného 

ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ (8860) bola s počtom 8 654 novovytvorených 

pracovných miest naplnená na 97,67%. Zároveň tento projekt pokladáme za projekt s najväčším podielom na 

meranej hodnote tohto merateľného ukazovateľa. 

 

- OP ZaSI NP 2010/1.1/01 „Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti 

uchádzačov o zamestnanie“  

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udrţateľného rozvoja, a to predovšetkým v 

oblasti ekonomickej a sociálnej udrţateľnosti ekonomického rastu. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 

vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udrţateľnému rozvoju prostredníctvom 

zvyšovania zamestnanosti. V rámci implementácie projektu budú podporované aktivity zamerané na zníţenie 

miery nezamestnanosti: 
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- podpora vytvárania nových pracovných miest, 

- udrţanie existujúcich pracovných miest, 

- zvýšenie uplatnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce formou samozamestnania, 

               - integrácia znevýhodnených skupín na trh práce.   

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa §§ 49, 

50, 50a, 50c, 51a, 53, 53a, 53b zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti . Všetky príspevky s výnimkou 

§ 53b zákona o sluţbách zamestnanosti majú obligatórny charakter, po splnení zákonom stanovených 

podmienok je na ich poskytnutie právny nárok. 

Príspevky na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie sa premietnu do prínosu k zniţovaniu miery 

nezamestnanosti prostredníctvom: 

- vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, 

- podpory zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vytváraním pracovných miest, 

- motivácie pre zotrvanie v zamestnaní pre zamestnancov s nízkymi mzdami, 

- pomoci pri získaní zamestnania pre absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce, 

- zvýšenej mobility za prácou, 

- zmierňovania regionálnych disproporcií. 

Vyuţívanie týchto nástrojov bude naďalej pokračovať aj po ukončení financovania z tohto projektu. 

Očakávaná hodnota merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ (3790) bola 

s počtom 7 288 novovytvorených pracovných miest naplnená na 192,30%, čo potvrdzuje efektívnosť pri 

poskytnutej intervencii v rámci tohto projektu. 
 

- Projekty OP ZaSI NP 2011/1.1/01 a OP ZaSI NP 2011/1.1/08  „Podpora zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím“ 

Projekt je realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi PSVR v regiónoch Západné, Stredné 

a Východné Slovensko.  

Rámcovou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov podľa §§ 55a-c, 56, 56a, 57, 59 a 60 zákona o 

sluţbách zamestnanosti konečným uţívateľom. 

Všetky príspevky, okrem nákladov podľa §§ 55a-c, majú obligatórny charakter, po splnení zákonom 

stanovených podmienok je na poskytnutie príspevku právny nárok. Realizáciu predmetných aktívnych 

opatrení na TP budú zabezpečovať úrady PSVR, t.j. prijímanie a kontrolu ţiadostí o poskytnutie príspevku, 

vypracúvanie a podpisovanie dohôd o poskytnutí príspevku resp. oznámení o poskytnutí príspevku, 

vyplácanie príspevkov vo svojej územnej pôsobnosti. Úrady budú poskytovať príspevky v súlade s platným 

znením zákona č.5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bude pri realizácii projektu zabezpečovať najmä riadiacu a 

koordinačnú činnosť, komunikáciu vo vzťahu k riadiacemu orgánu a činnosti s dopadom na celé cieľové 

územie a metodickú činnosť pri uplatňovaní predmetných aktívnych opatrení na TP. 

V nadväznosti na vytvorené pracovné miesta a ich moţnú udrţateľnosť budú zabezpečené v oblasti  Sociálna 

solidarita a inklúzia nasledovné čiastkové ciele: 

• zníţenie miery nezamestnanosti 

• posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva 

V rámci projektu sa predpokladá realizácia „Prípravy na pracovné uplatnenie občana so ZP“ podľa § 55a-c. 

Na základe skúseností z predchádzajúcich období a malého záujmu o toto aktívne opatrenie trhu práce 

predpokladáme počet zaradených osôb do tohto opatrenia a teda počet osôb vyškolených v projekte 49. Počet 

úspešne vyškolených je niţší, nakoľko občania môţu predčasne ukončiť aktivitu zo zdravotných dôvodov. 

Vzhľadom počiatočnej fáze projektu neboli v rámci projektu vykázané výrazné merateľné výsledky. Dá sa 

však predpokladať, ţe so svojimi očakávanými hodnotami projekt výrazne prispieva k napĺňaniu vyššie 

uvedených merateľných ukazovateľov, predovšetkým v počte novovytvorených pracovných miest. 

 

- OP ZaSI NP 2011/1.1/04 „Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti 

uchádzačov o zamestnanie“ 
 

Projekt je realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi PSVR v regiónoch Západné, Stredné 

a Východné Slovensko.  
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Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udrţateľného rozvoja, a to predovšetkým v oblasti 

ekonomickej a sociálnej udrţateľnosti ekonomického rastu. V rámci implementácie projektu budú podporované 

aktivity zamerané na zníţenie miery nezamestnanosti: 

- podpora vytvárania nových pracovných miest, 

- udrţanie existujúcich pracovných miest, 

- zvýšenie uplatnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce formou samozamestnania, 

               - integrácia znevýhodnených skupín na trh práce.   

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa §§ 49, 

50, 50a, 50c, 51a, 53, 53a, 53b zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti . Všetky príspevky s výnimkou 

§ 53b zákona o sluţbách zamestnanosti majú obligatórny charakter, po splnení zákonom stanovených 

podmienok je na ich poskytnutie právny nárok. 

Príspevky na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie sa premietnu do prínosu k zniţovaniu miery 

nezamestnanosti prostredníctvom: 

- vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, 

- podpory zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vytváraním pracovných miest, 

- motivácie pre zotrvanie v zamestnaní pre zamestnancov s nízkymi mzdami, 

- pomoci pri získaní zamestnania pre absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce, 

- zvýšenej mobility za prácou, 

- zmierňovania regionálnych disproporcií.  

Projekt je pokračovaním predchádzajúcich obdobných národných projektov. Vzhľadom  na začatie realizácie  

projektu  november 2011  neboli v rámci projektu vykázané výrazné merateľné výsledky. Očakávaná hodnota 

merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“  je 5 400. Dá sa však predpokladať, ţe 

so svojimi očakávanými hodnotami projekt výrazne prispeje  k globálnemu cieľu OP ZaSI. 

 

Vyššie uvedené národné projekty realizované ÚPSVAR predstavujú hodnotovo (podiel na celkových 

výsledkoch v rámci plnenia merateľných ukazovateľov) najväčší podiel.  

Ďalšou významnou skupinou projektov s relevanciou k HP TUR sú dopytovo-orienované projekty vyhlásené 

na základe nasledovných výziev Sociálno-implementačnej agentúry (SIA): 

- DOP-SIA-2008/1.2.1/01  

- DOP-SIA-2009/1.2.1/01  

- DOP-SIA-2009/1.2.1/02  

- DOP-SIA-2010/1.2.1/01 

- DOP2008-SIP001 

- DOP2009-SIP004  

- DOP2010-SIP005  
 

Vzhľadom k tomu, ţe projekty s relevanciou k HP TUR boli realizované v rámci prioritnej osi č. 1 OP ZaSI 

predovšetkým SIA, dávame do pozornosti uţitočné informácie k vyššie uvedeným výzvam, ktoré SIA 

zverejňuje na svojom webovom sídle (www.sia.gov.sk).  Konkrétne v záloţke „Výzvy na predkladanie 

projektov/Archív“ sú informácie k podmienkam výzvy, v záloţke „Podporené projekty“ podľa opatrení 

formuláre s dobrou praxou a vyhodnotenie výzvy. 

Tabuľka č. 76: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 2 – Podpora sociálnej inklúzie 

k 31.12.2011  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 108 180 294 401 N/A N/A N/A N/A 401 

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 78 N/A N/A N/A N/A 78 

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 Dosiahnutý 0 0 407* 339 1124 N/A N/A N/A N/A 1124 
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vyškolených 

v projekte (počet) 

výsledok 

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 0 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 

* chybný údaj, poskytnutý na základe ručného agregovania údajov za SORO 

Zdroj: ITMS 

 

Prioritná os č. 2 – v rámci tejto prioritnej osi sú podporené všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa 

nachádzajú na a mimo trhu práce ako aj podniky a subjekty, ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám, 

ako aj ľudské zdroje vykonávajúce aktivity a opatrenia per cieľové skupiny, v čom sa napĺňa cieľ v rámci 

špecifického cieľa 3 HP TUR. 

 

V rámci prioritnej osi č. 2 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP TUR najmä 

v opatreniach: 

 

 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo vylúčením 

prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK   
Opatrenie má podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a 

ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať sprievodným 

negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu resp. zotrvaniu ohrozeným a  marginalizovaným skupinám na 

trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických osôb, rodín a komunít, a to najmä 

prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj 

rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov sluţieb starostlivosti a opatrení.  

 Opatrenie má predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych sluţieb a 

opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovania sociálneho poradenstva. 

V rámci tohto opatrenia sa bude podporovať aj zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu 

k marginalizovaným komunitám a iným marginalizovaným skupinám populácie.  

 

 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 

znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK   
Cieľom opatrenia 2.2 je Zvyšovanie moţností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. 

Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. pre 

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

pracovné miesta týmto osobám. 

 

 

 

 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota   
Opatrenie je zamerané na riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti 

a skvalitňovania sluţieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného ţivota, 

 

a to konkrétne na základe týchto výziev (dopytovo -orientované projekty), ktorých vyhlasovateľom bol 

Fond sociálneho rozvoja (FSR): 

 OP ZaSI-FSR-2008/2.1/01 

 OP ZaSI-FSR-2008/2.1/02 

 OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 

 OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 

 OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 

 OP ZaSI-FSR-2009/2.3/03 

 OP ZaSI-FSR-2010/2.1/02 
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 OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/2.1/01 

 OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/2.1/05 

 

 

- realizáciou národného projektu „Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“ 

 

Národný projekt  „Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“ je implementovaný  v rámci 

prioritnej osi 2, opatrenia  2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity a prioritnej osi 3, opatrenia  3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie 

pracovného a rodinného ţivota v BSK Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

Obdobie realizácie projektu bolo stanovené od 12/2008 do 03/2011 a predĺţené na 36 mesiacov, t.j. od 

12/2008 do 11/2011 (zohľadnenie posunu realizácie kľúčových aktivít projektu z dôvodu zrušenia verejného 

obstarávania). Na národný projekt pre opatrenie 2.1  bola stanovená suma finančných prostriedkov  vo výške 

2 008 042,65 EUR a pre opatrenie 3.2 vo výške  277 576,46 EUR.  

 

Národný projekt realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

a detské domovy v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Cieľom projektu je dosiahnuť rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie 

náhradnej starostlivosti 

Ťaţiskovými aktivitami projektu sú: propagácia profesionálneho rodičovstva, zabezpečenie prípravy na 

profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, vzdelávanie zamestnancov detských domovov, odborné 

vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov a realizácia sociologického výskumu zameraného na 

zistenie motivácie, potrieb vzdelávania a názorov profesionálnych rodičov.  

 

Na základe záverečných monitorovacích správ boli splnené očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov 

nasledovne: 

1) Národný projekt implementovaný prostredníctvom opatrenia 2.1 

- pri počte novovytvorených pracovných miest na  101,82% /448 

- pri počte školených osôb na 277,39 %/785x/ 

 

2) Národný projekt implementovaný prostredníctvom opatrenia 3.2 

- pri počte novovytvorených pracovných miest na  111,48 % /68 

- pri počte školených osôb na 355,56 %/128x/ 

 

Pozn.: uvádza sa % (pomer skutočného stavu k plánovanému stavu hodnoty merateľného ukazovateľa) / počet  
x/ 

výrazné presiahnutie plánovanej hodnoty ukazovateľa v dôsledku zarátania do plánovanej hodnoty 

ukazovateľa zamestnancov úradov PSVR a „existujúcich a nových“  profesionálnych rodičov zúčastňujúcich 

sa tematických odborných seminárov.  

 

Dosiahnuté výsledky ukazujú predpoklad  naplnenia stanovených hodnôt jednotlivých merateľných 

ukazovateľov v plnom rozsahu. Moţno konštatovať, ţe úspešná realizácia projektu vytvára podmienky na 

zamestnanie nových profesionálnych rodičov, pre skvalitnenie výkonu profesionálneho rodičovstva 

prostredníctvom prípravy profesionálnych rodičov, vzdelávaním  ďalších zamestnancov detských domov 

a zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- realizáciou národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“. 

 

Zároveň na realizácii, resp. nastavení merateľných ukazovateľov konkrétne na vyššie uvedenom projekte 

môţeme poukázať, ţe v rámci projektov neboli vţdy zvolené všetky merateľné ukazovatele s relevanciou 

k HP TUR tak, aby dochádzalo k plneniu všetkých fyzických ukazovateľov tak ako je uvedené vo vyššie 

uvedenej tabuľke za príslušnú prioritnú os. 
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Tabuľka č. 77: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 3 – Podpora zamestnanosti, 

sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK k 31.12.2011  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 20 29 47 92 N/A N/A N/A N/A 92 

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

7 

999 
7 999 

Východisko 1 

599 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 599 

            

Počet 

zamestnancov 

zapojených do 

vzdelávacích 

aktivít projektu 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 171 1 186* 1166 1357 N/A N/A N/A N/A 1357 

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 62 543 244 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 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 0 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 

* chybný údaj, poskytnutý na základe ručného agregovania údajov za SORO 

Zdroj: ITMS 

 

Prioritná os č. 3 - Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  je zameraná na 

tvorbu pracovných miest s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť, na podporu sociálnej inklúzie 

a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota, budovanie kapacít a technickú pomoc. V rámci prioritnej osi sú 

podporované všetky ľudské zdroj nachádzajúce sa na trhu práce ako aj podniky, ktoré poskytujú pracovné 

miesta pracovnej sile v čom napĺňa ciele v rámci špecifického cieľa 3 HP TUR. Zároveň vzdelávacími 

aktivitami implementáciou projektov zameraných na budovanie kapacít (realizované projekty OP ZaSI 

v prioritnej osi 3 Podpora sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK a prioritnej osi 4 Budovanie kapacít 

a zlepšenie kvality verejnej správy) napĺňaniu cieľa 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity. 

 

V rámci prioritnej osi č. 3 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP TUR v opatreniach: 

 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú 

spoločnosť   

 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v BSK   

 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK, 

  

a to realizáciou dopytovo-orientovaných projektov na základe vyhlásených výziev: 

 

a) FSR 

- OP ZaSI-FSR-2008/3.2/03  

   Oprávnenou rámcovou aktivitou danej výzvy bola Rámcová aktivita: 3.2.1 Podpora zvyšovania dostupnosti 

a efektivity sluţieb starostlivosti (sociálnych sluţieb a  opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do 

spoločnosti . Ciele rámcovej aktivity sú napĺňané uvedenými podaktivitami:  

- sociálne alebo výchovné programy pred a po prepustení mladistvého a mladého dospelého z rôznych typov 

zariadení a po ukončení náhradnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť) 

zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh práce  

- resocializačné programy pre mladistvých, alebo plnoletých vykonávané v rôznych typoch zariadení alebo po 

prepustení z rôznych typov zariadení (napr. resocializačné stredisko) a po prepustení z výkonu trestu odňatia 
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slobody, z výkonu väzby, pre podmienečne odsúdených a pod. zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné 

uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh práce  

- motivačné programy k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udrţaniu 

pracovných zručností a spôsobilostí  

- programy zamerané na obnovu a úpravu rodinných pomerov s cieľom obmedziť a odstrániť negatívne 

vplyvy a uľahčiť vstup na trh práce plnoletých osôb a mladistvých  

- sieťovanie sluţieb starostlivosti v regiónoch vrátane sluţieb zameraných na kontinuitu sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby  

- podpora nedostatkových a inovatívnych sociálnych sluţieb nízkoprahového charakteru a špecifických 

opatrení a programov zameraných na aktiváciu vnútorných zdrojov fyzických osôb, na pomoc pri napájaní 

na vonkajšie zdroje pomoci a na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu na trhu práce (napr. 

aktivity nízkoprahového charakteru, streetwork).  

 

- OP ZaSI-FSR-LPSI  2009/3.2/06   

Výzva je zameraná na podporu novovznikajúcich lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, kde rámcovou 

aktivitou  je aktivita 3.2.5 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti 

sociálnej inklúzie.  

 

Napĺňanie Rámcovej aktivity je podporované aktivitami, ktoré napomáhajú sociálno -ekonomickému 

rozvoju lokality v súlade so strategickými a akčnými plánmi. 

Príklady aktivít: 

vzdelávanie v oblasti tvorby a strategického plánovania 

vytvorenie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov boja 

proti chudobe a sociálnej exklúzii vrátane jeho inštitucionálneho  

aktivity zamerané na podporu rozvoja vedy a výskumu v oblasti chudoby a sociálneho 

vylúčenia ako aj sociálnej inklúzie vrátane sociálnej  
 

b) SIA 

- DOP-SIA-  2009/3.1.5/01 

  Účelom výzvy bola v zmysle Schémy štátnej pomoci č. 2/2009 podpora špecifického a všeobecného 

vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál 

a adaptabilitu. Ako príklady oprávnených aktivít sú vo výzve uvedené: 

- vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie vedomostí a zručností a udrţanie zamestnateľnosti 

a adaptability zamestnancov vrátane manaţérov (školenia, kurzy, vzdelávanie a príprava pre trh práce, 

tréningy, workshopy, stáţe a pod.); 

- vzdelávacie aktivity v procese zavádzania systému riadenia kvality podľa noriem ISO, EFQM, TQM 

a pod. (oprávnenými aktivitami sú len vzdelávacie aktivity). 

 

a realizáciou týchto národných projektov: 

- OP ZaSI NP 2011/3.3/03 „Zvyšovanie kvality poskytovaných verejných sluţieb vzdelávaním 

zamestnancov inšpekcie práce v BSK“, implementáciu NP zabezpečuje Národný inšpektorát práce, 

- OP ZaSI NP 2011/3.3/04 „Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí 

zamestnancov MF SR“, implementáciu NP zabezpečuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

- OP ZaSI NP 2010/3.1/01 „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v Bratislavskom samosprávnom 

kraji“,  implementáciu NP zabezpečuje UPSVAR, 

- OP ZaSI NP 2009/3.3/02 „Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť“, 

implementáciu NP zabezpečovala bývalé Daňové riaditeľstvo SR, 

- OP ZaSI NP 2009/3.3/02 „Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a zručností 

colníkov a zamestnancov colnej správy pre Bratislavský kraj“, implementáciu NP zabezpečuje Finančné 

riaditeľstvo Slovenskej republiky, 

- OP ZaSI NP 2009/3.3/02 „Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - 

časť 1“, NP implementuje NKU, 

- OP ZaSI NP02 2009/3.3 „Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie 

kvalifikácie pracovníkov“, NP realizuje UPSVAR, 
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- OP ZaSI NP06 2009/3.3 „Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v 

tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR (BSK)“, NP realizuje Centrum vzdelávania 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 

- OP ZaSI NP 2008/3.2/01 „Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“, NP implementuje 

UPSVAR. 

 

Vzhľadom k orientácii intervencie OP ZaSI v rámci tejto prioritnej osi, môţeme konštatovať, ţe na plnení 

merateľných ukazovateľov sa výrazne podpísali výsledky implementovaných národných projektov. Išlo 

predovšetkým o projekty, ktoré v zmysle opatrenia 3.3 OP ZaSI posilňovali zlepšenie kvality sluţieb verejnej 

správy, predovšetkým vzdelávacími aktivitami pre zamestnancov štátnych a verejných inštitúcií. 

Prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, poprípade zmenou v rámci kompetenčných 

zákonov boli niektoré predčasne, mimoriadne ukončené (napr. projekty Ministerstva spravodlivosti SR, 

Ministerstva dopravy, výstavba a regionálneho rozvoja SR, Národného kontrolného úradu, Úrad vlády SR, 

Kancelárie Národnej rady SR). 

 

Tabuľke č. 78: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi  č. 4 – Budovanie kapacít 

k 31.12.2011  
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 

15 

535 
N/A N/A N/A N/A 15 535 

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 8607 N/A N/A N/A N/A 8607 

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 

4 

138 
N/A N/A N/A N/A 4 138 

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 

 

Prioritná os č. 4  je zameraná na postupné zlepšovanie kvality poskytovaných verejných sluţieb a zároveň aj 

na ich postupné zlepšovanie na základe procesného riadenia organizácie. V rámci prioritnej osi budú 

podporené organizácie poskytujúce verejné sluţby alebo sluţby, ktoré majú verejný (neziskový) charakter 

v čom sa napĺňa cieľ v rámci špecifického cieľa 1 HP TUR. 
 

V rámci prioritnej osi č. 4 OP ZaSI boli implementované projekty s relevanciou k HP TUR v opatrení 4.1 

Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami realizáciou: 

 

a) dopytovo-orientovaných projektov realizovaných na základe vyhlásených výziev DOP-SIA-

2008/4.1.3/01 DOP-SIA-2009/4.1.3/01 a DOP-SIA-2010/4.1.3/01  Sociálnej implementačnej agentúry.  

Výzvy sú zameraná na rámcovú aktivitu „Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenie kvality sluţieb 

poskytovaných neziskovými organizáciami“, prostredníctvom ktorej boli napĺňané ciele Opatrenia 4.1. 

Príklady aktivít obsiahnutých v rámcovej aktivite sú najmä:  

- Investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov mimovládnych organizácií a partnerov a vzdelávanie 

v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo všeobecnej aj odbornej oblasti (napr. workshopy, tréningy, stáţe, 

vzdelávanie v oblasti manaţmentu, marketingu, účtovníctva, ochrany ţivotného prostredia, cudzích 

jazykov, rozvíjania komunikačných zručností, a pod.)  

- Investície do rozvoja, podpory a zlepšenia prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov MVO a 

oprávnených partnerov zavádzaním nových foriem vzdelávania (napr. e-learningu za účelom zvýšenia 

úrovne všeobecnej, špecifickej a digitálnej gramotnosti a pod.).  
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 Investície do rozvoja ľudských zdrojov v nadväznosti na tvorbu a testovania nových sluţieb 

prostredníctvom vyuţívania informačných a komunikačných technológií s cieľom poskytovania 

inovatívnych foriem sluţieb prostredníctvom internetu, t.j. rozvoj, tvorba IT systémov na interaktívnu 

komunikáciu s klientelou, ktorých cieľom je lepšie sprístupniť, zefektívniť a zautomatizovať sluţby 

poskytované MVO a verejnou správou.  

 Investície do skvalitnenia a efektívnejšieho fungovania ľudských zdrojov, zvýšenie absorpčnej kapacity 

MVO ako aj rozvoj mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby a implementácie ďalších verejných 

politík a obhajobu verejných záujmov, ako aj na implementáciu, monitoring a hodnotenie vyuţívania 

pomoci z verejných zdrojov SR, EU a ďalších krajín.  

- Podpora strategického a systematického prístupu pri vykonávaní činností zo strany MVO, 

prostredníctvom tvorby krátkodobých a dlhodobých stratégií mimovládnych organizácií vo forme analýz, 

strategických dokumentov a akčných plánov, ktoré napomôţu efektívnemu vyuţívaniu potenciálu 

ľudských zdrojov v MVO.  

- Investície do podpory budovania a rozvoja spolupráce a sieťovania neziskových organizácií navzájom, 

resp. s orgánmi územnej samosprávy na regionálnej a lokálnej úrovni.  

 

Vzhľadom k tomu, ţe projekty s relevanciou k HP TUR boli realizované v rámci prioritnej osi č. 1 OP ZaSI 

predovšetkým SIA, dávame do pozornosti uţitočné informácie k vyššie uvedeným výzvam, ktoré SIA 

zverejňuje na svojom webovom sídle (www.sia.gov.sk).  Konkrétne v záloţke „Výzvy na predkladanie 

projektov/Archív“ sú informácie k podmienkam výzvy, v záloţke „Podporené projekty“ podľa opatrení 

formuláre s dobrou praxou a vyhodnotenie výzvy. 

 

b) národnými projektami: 

 

 OP ZaSI NP 2009/4.1/02 „Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú 

spoločnosť“, implementáciu NP zabezpečovala bývalá daňová správa SR, 

 OP ZaSI NP 2009/4.1/02 „Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a 

zručností colníkov a zamestnancov colnej správy pre celé územie SR s výnimkou Bratislavského 

kraja“, implementáciu NP zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR (bývalý NP Colného riadteľstva SR), 

 OP ZaSI NP 2009/4.1/02 „Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ 

SR - časť 2“, NP implementuje NKU, 

 OP ZaSI NP 2009/4.1/03 „Podpora zdravotníckym zariadeniam“, NP implementuje Ministerstvo 

zdravotníctva SR,  

 OP ZaSI NP06 2009/4.1 „Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností 

v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR“, NP realizuje Centrum vzdelávania 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 

 OP ZaSI NP10 2009/4.1 „Múzeá tretej generácie na Slovensku“, NP realizuje Slovenské národné 

múzeum, 

 OP ZaSI NP 2010/4.1/01 „Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka v 

tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu“,   NP realizuje Ministerstvo vnútra SR, 

 OP ZaSI NP 2010/4.1/02 „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných 

politík prostredníctvom programov“, NP realizuje Banskobystrický samosprávny kraj, 

 OP ZaSI NP03 2010/4.1 „Centrum sociálneho dialógu Slovenskej republiky“, NP realizuje Centrum 

vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

V rámci uvedenej prioritnej osi sú realizované prevaţne národné projekty štátnych inštitúcií (Daňové 

riaditeľstvo SR, Finančná správa SR), ktoré prostredníctvom podporených projektov vzdelávajú svojich 

zamestnancov zameraných na proklientsky orientovanú inštitúciu a zásadným spôsobom ovplyvňujú aj vyššie 

uvádzané hodnoty merateľných ukazovateľov v rámci prioritnej osi č. 4. (Napr. hodnota merateľného 

ukazovateľa „Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu“ v projekte bývalého 

Daňového riaditeľstva, prestavuje 3184 zapojených zamestnancov, čo oproti očakávanej hodnote 2600 

predstavuje 22,25% navýšenie.) Zároveň ako v prípade národných projektov realizovaných v opatrení 3.3 

zameraných na budovanie kapacít (ide o tzv. multicieľové projekty realizované súbeţne v opatrení 3.3 a 4.1 

OP ZaSI) prehodnotením opodstatnenosti realizácie niektorých projektov, poprípade zmenou v rámci 
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kompetenčných zákonov boli niektoré predčasne, mimoriadne ukončené (napr. projekty Ministerstva 

spravodlivosti SR, Ministerstva dopravy, výstavba a regionálneho rozvoja SR, Národného kontrolného úradu, 

Úrad vlády SR, Kancelárie Národnej rady SR). 

 

5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA  

 

Európska stratégia zamestnanosti a národný program reforiem 

 

Za najväčší prínos podpory ESF pri realizácií európskej stratégie zamestnanosti a národných reformných 

programov v roku 2011 je moţné povaţovať implementáciu a úspešné ukončenie národného projektu  

„Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“, úspešnú implementáciu národného projektu 

„Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa“.  

 Úspešnou implementáciou národného projektu Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov 

sa v roku 2011 poradilo zvýšiť počet profesionálnych rodín v detských domovoch na 558 a vytvoril sa aktívny 

priestor na ich udrţanie najmä prostredníctvom odborného vzdelávania a poskytovanej podpory. Dobré 

skúsenosti z projektu prispeli aj k legislatívnym zmenám 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 napr. veková hranica detí umiestnených v profesionálnych rodinách detských domovov posunula 

z troch rokov veku na šesť rokov veku dieťaťa.  

Národný projekt Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa podporuje zosúľaďovanie pracovného a rodinného 

ţivota. Tento príspevok je upravený v zákone č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok je sociálna dávka určená rodičom, 

ktorí začnú vykonávať zárobkovú činnosť alebo sa vrátia späť do práce skôr, ako dieťa dovŕši vek tri roky, 

resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a v čase výkonu pracovnej 

činnosti zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, napr. 

umiestením dieťaťa v zariadení (materská škola, detské jasle).Štát s podporou zdrojov ESF prispieva rodičom 

na výdavky za túto starostlivosť na kaţdé dieťa na základe preukázaných výdavkov. V roku 2011 sa príspevok 

na starostlivosť o dieťa poskytol priemerne mesačne 1 412 poberateľom, čo je o 229 poberateľov viac oproti 

roku 2010. 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. 

 V súlade so Správou Ad-hoc expertnej skupiny o prechode z inštitucionálnej na komunitnú 

starostlivosť vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stratégiu deinštitucionalizácie 

systému sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, ktorú schválila Vláda Slovenskej 

republiky uznesením č. 761/2011     z 30. novembra 2011. Následne bol vypracovaný Národný akčný plán 

prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych sluţieb na roky 2012 – 2015 

a bola vypracovaná Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 

2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 (plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti). 

V nadväznosti na tieto dokumenty sa v roku 2011 začal pripravovať národný projekt Podpory 

deinštitucionalizácie sluţieb starostlivosti (sociálnych sluţieb) a národný projekt Podpory 

deinštitucionalizácie náhradnej  starostlivosti (sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).  Zároveň 

prebiehali intenzívne rokovania so zástupcami Regionálneho operačného programu za účelom dosiahnutia 

synergie operačných programov.   

V roku 2011 sa začali pripravovať ďalšie významné národné projekty, najmä národný projekt Terénna 

sociálna práca v obciach, národný projekt Štandardizácia sluţieb a rozširovanie siete komunitných centier 

pre marginalizované rómske komunity. 

Za významný prínos povaţujeme vytvorenie priestoru na podporu úspešných projektov z výzvy vyhlásenej 

Fondom sociálneho rozvoja, ktorá vytvára reálne predpoklady efektívnej podpory osamostatňovania sa 

mladých dospelých po ukončení starostlivosti v detských domovoch a ich uplatnení sa na trhu práce.   

 

Národný program reforiem SR (ďalej aj NPR“) na roky 2011 – 2014 
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Prostredníctvom OP ZaSI sa v roku 2011 realizovali viaceré opatrenia NPR, čo výrazne prispelo ku 

koncentrácii intervencií, aktivít a finančných zdrojov poskytovaných pre uchádzačov o zamestnanie, osobitne 

pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

V oblasti zamestnanosti, ktorá je jednou z priorít NPR, boli realizované nasledujúce opatrenia, ktoré 

zabezpečia účinnejšie vyuţívanie finančných prostriedkov ESF uplatňovaných prostredníctvom aktívnej 

politiky trhu práce na podporu alebo udrţanie pracovných miest, lepšie prepojenie celoţivotného vzdelávania 

na potreby trhu práce a zefektívnenie trhu práce prispôsobením kvalifikácie občanov potrebám 

zamestnávateľov a investorov v SR. 

Komplexná revízia aktívnych opatrení trhu práce, program medzitrhu práce 

V  súčasnosti sa hodnotenie aktívnych opatrení trhu práce realizuje s polročnou periodicitou na základe údajov 

o účastníkoch aktívnych opatrení na trhu práce a vynaloţených výdavkoch.  

V súvislosti s potrebou vytvoriť komplexný systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce 

vyplývajúcich z úlohy B.14 uznesenia vlády SR č. 160 z 2. marca 2011ako aj odporúčania Rady týkajúceho sa 

národného programu reforiem Slovenska na rok 2011, ktorým sa predkladá stanovisko Rady 

k aktualizovanému programu stability Slovenska na roky 2011 – 2014, vypracovalo MPSVR SR v decembri 

2011 Metodiku hodnotenia efektívnosti opatrení aktívnej politiky trhu práce. 

Na základe tejto schválenej metodiky je moţné pravidelne vyhodnocovať jednotlivé aktívne opatrenia na trhu 

práce  a zabezpečiť účinnejšie čerpanie finančných zdrojov alokovaných v rámci OP ZaSI a vyuţívaných na 

aktívnu politiku trhu práce vykonávanú prostredníctvom programov podpory zamestnanosti. 

V nadväznosti na preskúmanie existujúcich peňaţných dávok a príspevkov v pomoci v hmotnej núdzi 

v prepojení na plánovanú účasť poberateľov dávok na trhu práce, ktoré bolo vykonané v súlade v NPR, bol 

pripravený návrh novely zákona o sluţbách zamestnanosti, ktorý obsahoval návrh na zavedenie medzitrhu 

práce na podporu opätovného začlenenia dlhodobo nezamestnaných na trh práce pri uplatnení kompenzácie 

nákladov zamestnávateľa na odvody. Návrh súčasne obsahoval riešenia na podporu motivácie dlhodobo 

nezamestnaných poberateľov pomoci v hmotnej núdzi prijať pracovné miesta, ako riešenia na podporu 

motivácie zamestnávateľov prijímať dlhodobo nezamestnaných do zamestnania. 

Vzhľadom na prepojenie pripravovaného návrhu novely zákona o sluţbách zamestnanosti na navrhnuté 

a pozastavené zmeny v systéme dávok a príspevkov v pomoci v hmotnej núdzi bol pozastavený aj legislatívny 

proces k návrhu novely  zákona o sluţbách zamestnanosti, ktorý obsahoval návrh na zavedenie medzitrhu 

práce. 

 

 

Implementácia národného projektu národná sústava povolaní (NSP) 

V roku 2011 pokračovala implementácia národného projektu NSP, ktorého cieľom je vybudovanie 

informačného systému, ktorým sa umoţní prístup k uceleným informáciám o poţiadavkách trhu práce 

s určením poţiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovnej 

činnosti na pracovných miestach trhu práce. 

NSP zabezpečuje plnenie cieľov európskej stratégie zamestnanosti vzťahujúce sa na lepšie prepojenie 

celoţivotného vzdelávania na potreby trhu práce a zefektívnenie trhu práce prispôsobením kvalifikácie 

občanov potrebám trhu práce. 

 

 

Národný akčný plán rodovej rovnosti 

 

Z hľadiska napĺňania cieľov Spoločenstva v oblasti nediskriminácie a rovnosti medzi muţmi a ţenami 

zohráva v období finančnej a ekonomickej krízy podpora z OP ZaSI rozhodujúcu úlohu pri napĺňaní úloh 

zadefinovaných v strategických dokumentoch a národných akčných plánoch. 

Strategické dokumenty a akčné plány, ktorými sa riadila politika rodovej rovnosti v roku 2011 boli: 

 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 schválená uznesením vlády č. 272 z 8. apríla 

2009.  Je základným programovým dokumentom vlády SR v oblasti rodovej rovnosti. Stratégia 

identifikovala a navrhla spôsob cieleného uchopenia európskej politiky rodovej rovnosti a jej 

implementáciu de iure a de facto.   

 Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 schválený vládou Slovenskej republiky dňa 12. 

5. 2010 uznesením č. 316/2010 vychádza z primárnej a sekundárnej európskej legislatívy a  je v súlade so 
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Stratégiou EÚ  rovnosti ţien a muţov na roky 2010 - 2015. Prostredníctvom realizácie úloh 

zadefinovaných v pláne bude Slovenská republika pripravovať odpočet plnenia záväzkov vyplývajúcich 

z európskej Stratégie rovnosti medzi muţmi a ţenami na roky 2010 – 2015. Časť úloh NAPu je finančne 

zabezpečené v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti podporeného z OP ZaSI. 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009 –2012 (NAP) 

schválený vládou Slovenskej republiky dňa 17. júna 2009 č. uznesením č. 438 nadväzuje na operačné 

ciele Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách a v rodinách, pričom ich 

rozvíja v zhode s novými skutočnosťami a poţiadavkami medzinárodných dokumentov a praxe. Úlohy 

NAPu sú prevaţne formulované v kontexte predchádzajúceho plánu konkrétnymi opatreniami v pôvodne 

stanovených štyroch oblastiach, pričom oblasť výskumu je rozšírená o otázky štatistického zisťovania a 

monitoringu. Materiál je ďalej doplnený o tri rozširujúce oblasti, a to vzdelávanie a scitlivovanie 

pomáhajúcich profesií, násilie voči ţenám na pracovisku a práca s páchateľmi násilia.  

 V roku 2011 bola vypracovaná a vládou schválená Priebeţná správa o plnení Národného akčného plánu 

na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh. 

Z hľadiska finančného zabezpečenia NAPu je časť úloh finančne zabezpečená z prostriedkov Európskeho 

sociálneho fondu v rámci pripravovaného národného projektu Operačného programu Zamestnanosť a 

sociálna inklúzia (OP ZaSI) zameraného na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách. Úlohy 

z NAPu boli prenesené aj do Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej 

republike na roky 2012 – 2015, ktorú schválila vláda uznesením č. 807 zo 14. decembra 2011. 

 

Za pozitívum v roku 2011 moţno povaţovať implementáciu národného projektu Inštitútu rodovej rovnosti 

(ďalej len „IRR“) podporeného z OP ZaSI a implementovaného Centrom vzdelávania MPSVR SR. Národný 

projekt je, napriek viacerým problémom s nastavením aktivít vzhľadom na rozsah a závaţnosť problémov 

vzťahujúcich sa na rodovú rovnosť, dôleţitým nástrojom podpory rodovej rovnosti prostredníctvom 

naplánovaných vzdelávacích a osvetových aktivít a vytvorených krajských kontaktných miest vo všetkých 

samosprávnych krajoch. V rámci projektu sa v roku 2011 uskutočnila rada vzdelávacích aktivít pre orgány 

štátnej správy a samosprávy; za všetky aktivity uvádzame vzdelávanie v rodovej rovnosti pre Ministerstvo 

obrany SR, Ministerstvo hospodárstva SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a iné inštitúcie. Krajské 

kontaktné miesta ocenili v roku 2011 výnimočné ţeny Slovenska, pričom celoslovenské ocenenie bolo 

zorganizované 20. septembra na pôde Národnej rady SR. 

Z hľadiska plnenia NAP rodovej rovnosti bol príspevok OP ZaSI cez národný projekt Inštitút rodovej rovnosti 

(IRR) v roku 2011 relevantný pri plnení nasledujúcich úloh: 

 

 
Úloha 

NAPu 

číslo 

Pomenovanie úlohy  

Plnenie 

8. 

 

Zvyšovať informovanosť a povedomie o problematike rodovej 

rovnosti  s cieľom dosiahnuť oslabovanie rodovej stereotypizácie 

vo všetkých oblastiach spoločenského ţivota so zameraním na  

špecifické cieľové skupiny (verejnosť, odborná verejnosť, média, 

školstvo, zdravotníctvo, atď.), a to aj v spolupráci s odborno-

metodickou činnosťou rezortných inštitúcií 

V roku 2011 boli uskutočnené školenia 

a vzdelávacie kurzy k rodovej rovnosti 

pre ministerstvá a iné orgány verejnej 

správy 

9. 

Zaviesť v rámci ďalšieho  vzdelávania  vzdelávanie v oblasti 

rodových štúdií aj s vyuţitím e-learningu pre výkonné a riadiace 

zloţky rezortov a ďalšie úrovne verejnej správy s dôrazom na 

pouţívanie rodovo citlivého jazyka vo verejnej správe 

 2011 bola spustená prvá fáza e-

learningového kurzu rodovej rovnosti, 

v súčasnosti sa pracuje na 

nadstavbových kurzoch  

11. 

Vypracovať komparatívnu analýzu zákonov v oblasti rodovej 

rovnosti vybraných krajín EÚ a legislatívy SR  

a vypracovať návrh legislatívneho a inštitucionálneho 

zabezpečenia rodovej rovnosti ako prierezovej a horizontálnej 

problematiky 

Analýza bola vypracovaná v roku 2011 

v rámci IRR 

19. 

Vypracovať nástroje na zavedenie gender budgetingu (rodového 

rozpočtovania) a zabezpečiť pilotné semináre a overenie 

metodiky a nástrojov rodového rozpočtovania v praxi 

Metodika bola vypracovaná v roku 

2011 v rámci IRR 

20. Sieťovať aktérov s vplyvom na problematiku rodovej rovnosti  na  Realizácia v roku 2011 cez krajské 
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národnej a regionálnej úrovni s cieľom zdieľania skúseností 

a praxe v oblasti uplatňovania rodovej rovnosti 

kontaktné miesta IRR 

40. 

Poskytovať poradenstvo a právnu pomoc k problematike rodovej 

rovnosti v rámci krajských kontaktných bodov zriadených 

v rámci koordinačnej jednotky Inštitút rodovej rovnosti 

Realizácia v roku 2011 cez krajské 

kontaktné miesta IRR 

 

 
6. TECHNICKÁ POMOC  

 

Technická pomoc je implementovaná cez prioritnú os 5 „Technická pomoc“. Cieľom prioritnej osi je podpora 

programovania, implementácie a hodnotenia OP ZaSI formou nenávratnej dotácie. Implementáciu 

zabezpečuje RO a obe SORO na základe Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO. 

 

Prioritná os Technická pomoc bola v sledovanom období implementovaná sa RO a SORO v rámci dvoch 

prioritných tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie 

a komunikácia. 

Uvedené aktivity sú zamerané na riadenie, monitorovanie, kontrolu, poskytovanie informácií, propagáciu, 

vyhodnocovanie. Hlavným cieľom je zabezpečiť efektívnu implementáciu OP ZaSI. 

Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi Technická pomoc k 31.12.2011 je uvedené v tabuľke č. 79. 

 

Tabuľka č. 79: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi Technická pomoc k 31.12.2011 

Opatrenie 

Počet 

prijatých 

ŢoNFP 

Počet 

zamietnutých 

ŢoNFP 

Počet 

schválených 

ŢoNFP 

Počet 

zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 

v realizácii 

Počet 

ukončených 

projektov 

5.1 27 0 27 27 14 13 

Celkom 27 0 27 27 14 13 

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 

5.1 27 888 096,13 0,00 28 811 304,42 28 829 458,18 384 057,05 9 460 022,59 

Celkom 27 888 096,13 0,00 28 811 304,42 28 829 458,18 384 057,05 9 460 022,59 

Zdroj: ITMS 

 

Technická pomoc RO 

 

V roku 2011  boli finančné prostriedky v rámci TP čerpané na oprávnené aktivity v rámci prioritných tém 85 

a 86 v celkovej sume 2 412 632,48 EUR: 

v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania v celkovej sume 87 684,86 EUR:  

- aktivity súvisiace s procesom implementácie OP vrátane oblasti programovania, finančného riadenia, 

monitorovania a kontroly, 

- aktivity zamerané na prípravu a realizáciu finančného a vecného  riadenia OP spojené s hodnotením 

a monitorovaním realizácie projektov a OP, ako i na aktivity zamerané na oblasť tvorby a aktualizácie 

strategických a metodických dokumentov oprávnených subjektov, na aktivity súvisiace 

s monitorovaním realizácie horizontálnych priorít OP, 

- na rokovanie monitorovacích výborov OP, 

- aktivity súvisiace s prípravou a zabezpečením výkonu kompetencií monitorovacieho výboru, 

pracovných, koordinačných skupín a výborov v pôsobnosti RO, 

- na posilnenie správnej (administratívnej) kapacity pre vykonávanie pomoci z Fondov EÚ, organizácia 

a technická podpora rokovania pracovných skupín a komisií, zabezpečovanie odborných prekladov 

materiálov, odborného poradenstva pre implementačné štruktúry, 

v oblasti hodnotenia a štúdií v celkovej sume 117 851,00 EUR:  
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- aktivity zamerané na spracovanie analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP – priebeţné 

hodnotenie OP, vypracovanie štúdie o konflikte záujmov, vypracovanie štúdie o systéme 

implementácie dávok štátnej sociálnej podpory v SR, 

v oblasti informovania a publicity v celkovej sume 22 329,75 EUR:  

- aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, propagáciou OP,  šírením povedomia o OP a aktivity 

súvisiace so zabezpečením publicity OP na primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych 

prijímateľov a verejnosť, 

- aktivity súvisiace s  vytváraním sietí kontaktných miest a informačných kanálov – Regionálne 

poradenské centrá ESF, 

- aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného plánu, 

v personálnej oblasti v celkovej sume 2 117 179,24 EUR: 

- mzdové zabezpečenie všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo 

ŠF v rámci OP (na hrubú mzdu vrátane prémií resp. odmien, zákonných odvodov zamestnávateľa na 

sociálne, dôchodkové a zdravotné poistenie a prípadných ďalších odvodov, ku ktorým je 

zamestnávateľ povinný na základe právnych predpisov za tých zamestnancov, ktorí boli príslušným 

orgánom verejnej správy určení k vykonávaniu aktivít uvedených v ostatných bodoch), v celkovej 

výške  2 063 839,16 EUR, 

- aktivity súvisiace s procesom interného a externého vzdelávania zamestnancov zapojených do 

implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP (semináre, školenia, kurzy, odborné stáţe, pracovné cesty, 

a pod.), v celkovej výške 53 340,08 EUR, 

v oblasti reţijných výdavkov v celkovej sume 21 857,52 EUR: 

-  aktivity priamo súvisiace s  prevádzkovým zabezpečením implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP, 

napr. nákup kancelárskych potrieb, papiera, tonerov, prevádzka a údrţba automobilov, 

v oblasti kontroly a auditu v celkovej sume 10 265,91 EUR: 

- na vykonávanie auditov a kontroly realizácie projektov a OP (t.j. výdavky spojené napr. 

s vykonávanými kontrolami na mieste, na kontrolu dokladov a na prípravu a koordináciu systému 

zabezpečenia kontrol a ďalšie). 

 

Technická pomoc Fond sociálneho rozvoja: 

  

V roku 2011 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 85 schválená suma 1 758 

963,00 € (suma je vyčíslená zo zdrojov EÚ 85%   a zo ŠR 15%)  z toho: 

 1 498 500,00 € mzdové náklady a ostatné zákonné príspevky 

 37 000,00  € na rozvoj ľudských zdrojov 

 10 000,00  € na technické vybavenie  

 138 756,00  € na reţijné výdavky 

 50 707,00  € na prípravu implementáciu a monitorovanie, 

 24 000,00 € na kontrolu a audit ( kontroly na mieste) 

 

Mzdové náklady a ostatné zákonné príspevky boli čerpané v sume 1 281 201,24 €,   z toho na mzdy 

947 243,27 € a na odvody 326 183,69 €. Na  rozvoj ľudských zdrojov (školenia, semináre) boli pouţité 

finančné prostriedky v sume 7 774,28 €. 

 

V rámci technického vybavenia boli finančné prostriedky čerpané vo výške 9 595,65 €,  

na nákup kopírovacích strojov, ventilátorov, rýchlovarných kanvíc, kancelárskeho nábytku, antispam, antivír, 

skartovač a pod. 

 

Na reţijné výdavky bolo vynaloţených 143 888,33 € z toho na:  

• administratívno/obsluţný personál zabezpečovaný prostredníctvom dohôd (dohody o    

            vykonaní práce, brigádnická práca študentov)  27 424,36 € 

• nájomné 54 517,35 € 

• papier a kancelárske potreby 9 815,21 € 

• upratovanie 7 852,11 € 

• poštovné, zberné jazdy  4 511,55 € 

• PHM  6 341,62 € 
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Výdavky na prípravu, implementáciu a monitorovanie boli vyčerpaných 16 389,16 € z toho na právne sluţby 

10 522,23 € a na hodnotiteľov  2 859,76 €. Na monitorovanie  neboli schválené finančné prostriedky. 

Na kontrolu a audit boli pouţité finančné prostriedky v sume 13 271,97 €.  A to na cestovné, ubytovanie a 

stravné pri kontrolách na mieste.  

 

Celkovo bolo zo schváleného rozpočtu čerpané 1 464 346,40 € čo je 83,25 %. 

V roku 2011 pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 86 – bola  schválená suma 12 

000,00 € (suma je vyčíslená zo zdrojov EÚ 85%   a zo ŠR 15%) z toho: 

 

Výdavky na informovanie a publicitu 12 000,00 €, finančné prostriedky boli pouţité na tlač vizitiek 105,10 €, 

zabezpečenie workshopu 90,17 € a tlač kalendárov a diárov 1 111,26 € spolu 1 306,53 €. 

FSR na hodnotenie a štúdie neboli pridelené finančné prostriedky. 

 

Celkovo bolo čerpaných 1 306,53 €, čo predstavuje 10,89 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 

 

Technická pomoc Sociálna implementačná agentúra: 

 

V roku 2011 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 85 - Príprava a vykonávanie, 

monitorovanie a kontrola a audit - č. 1/2010 schválená suma 2 811 560,00 € (suma je vyčíslená zo zdrojov EÚ 

a zo ŠR) z toho: 

 2 227 500,00 € na personálne zabezpečenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon 

implementácie OP ZaSI 

 38 100, 00 € na školenia, kurzy, semináre 

 103 310,00 € na materiálno-technické vybavenie zamestnancov 

 250 650,00 € na reţijné výdavky 

 192 000,00 € na prípravu a vykonávanie, finančné riadenie, monitorovanie, (vrátane kontroly na 

mieste) 

 

Finančné prostriedky boli pouţité na pokrytie personálnych výdavkov – miezd, odmien a odvodov 

zamestnávateľa vo výške 1 848 848,54 €. Na zabezpečenie školení zamestnancov zabezpečujúcich priamy 

výkon implementácie OP ZaSI a na účasť zamestnancov na konferencii a odbornom seminári v zahraničí boli 

pouţité finančné prostriedky v hodnote 15 653,13 €. 

 

Na technické vybavenie zamestnancov zabezpečujúcich priamy výkon implementácie OP ZaSI boli pouţité 

prostriedky vo výške 70 456,80 € (zakúpenie kancelárskeho nábytku). 

 

Reţijné výdavky (196 931,69 €) 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. Finančné prostriedky boli tieţ pouţité na nájom 

nebytových priestorov agentúry SIA. 

 

Finančné prostriedky vo výške 78 046,81 € 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 2811 560,00 € bolo čerpaných 2 209 936,97 € finančných prostriedkov, čo predstavuje 78,66 

% z celkovej zazmluvnenej sumy. 

  

V roku 2011 bolo pre Technickú pomoc – Cieľ: Konvergencia – Prioritná téma: 86 – Hodnotenie a štúdie, 

informovanie a publicita - č. 2/2010 schválená suma 12 000 € (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 všeobecného seminára pre prijímateľov v rámci výziev na 
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predkladanie ţiadostí o NFP v programovom období 2007-2013, na cestovné náklady pre zamestnancov SIA 

a na dodávateľské sluţby súvisiace so seminárom.  

 

Celkovo bolo čerpaných 1 838,91 €, čo predstavuje 15,32 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 

 

Tabuľka č. 80: Prehľad vyuţitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31. 12. 2011 

Prioritné činnosti 

Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

v € 
ako % z alokácie 

na TP programu 

ako % z celkovej 

zazmluvnenej sumy na 

TP programu 

Školenia, monitorovacie, pracovné 

a koordinačné skupiny, výbory a komisie 
633 770,18 2,28 2,52 

Hodnotenie a štúdie 885 520,97 3,19 3,52 

Informovanie a publicita 2 931 415,40 10,56 11,65 

Mzdy 16 053 407,07 57,84 63,80 

Prevádzkové činnosti a cestovné 

náhrady
3
 

1 595 174,39 5,75 6,34 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, 

nábytok, autá a pod.) 
829 287,96 2,99 3,30 

Ostatné (príprava a implementácia, 

kontrola a audit) 
2 233 277,27 8,05 8,87 

Spolu 25 161 853,24 90,66 100 

Zdroj: ITMS 

 

 

7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 

 

Riadiaci orgán 

Komunikačné a informačné aktivity boli zamerané na realizáciu publicity v rámci programového obdobia 

2007 – 2013, a informovanie výsledkov pôsobenia Európskeho sociálneho fondu (ESF).  

 

Ťaţisko prác riadiaceho orgánu v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom  

spočíva v realizácii Komunikačného plánu a aktivít Ročného operatívneho plánu informovania a publicity pre 

príslušný rok.  

 

Cieľom komunikačnej stratégie je zvýšenie povedomia o ESF a Operačnom programe Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia (OP ZaSI) ako aj o pridanej hodnote  Európskej únie a zabezpečenie transparentnosti 

pomoci poskytovanej z ESF pre všetky cieľové skupiny prostredníctvom zabezpečenia širokej publicity na 

všetkých úrovniach implementácie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni za pouţitia širokého spektra 

nástrojov komunikácie. 

 

Štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o EÚ, OP ZaSI a ESF, záväzné pre všetkých 

prijímateľov pomoci z ESF, definuje Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF 

(2007-2013) zverejnený na informačnom portáli www.esf.gov.sk.  

 

Na úrovni OP ZaSI je zriadená Pracovná skupina pre publicitu, ktorej členmi sú zástupcovia RO, 

SORO, podľa potreby zástupcovia komunikačného odboru rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny a zástupca horizontálnej priority rovnosti príleţitostí. Na zasadnutia sú podľa potreby prizývaný aj 

zástupcovia za  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

Sociálna implementačná agentúra (SIA) a Fond sociálneho rozvoja (FSR) v rámci informovanosti a publicity 

samostatne zabezpečujú informovanie verejnosti o moţnostiach a spôsobe čerpania finančných prostriedkov 

                                                           
3
 Zahrňte aj mzdy externých pracovníkov  

http://www.esf.gov.sk/
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z ESF a vybraných úspešne realizovaných projektov v rámci OP ZaSI v rozsahu uvedenom v Splnomocnení 

o delegovaní právomocí RO na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Informácie o vydaných a 

aktualizovaných metodických dokumentoch RO/SORO sú dostupné na webovom sídle RO www.esf.gov.sk 

a webových sídlach SORO www.sia.gov.sk a www.fsr.gov.sk.  

 

Opatrenia na informovanie a publicitu boli priebeţne aktualizované v súlade so zmenami v nariadeniach (ES), 

zmenami komunikačnej stratégie EK a v súlade so zmenami relevantných právnych predpisov. 

 

Tabuľka č. 81: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2011 pre oblasť informovanosti a publicity 

 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár* 

Počet zverejnených 

správ, rozhovorov, 

príspevkov, inzerátov 

vo všetkých druhoch 

médií (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 57 90 90 N/A N/A N/A N/A 90 85 (4 projekty) 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/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 

vynaloţených na 

publicitu (Eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A 
 935 

762     

 1 

477 

264     

N/A N/A N/A N/A 
1 477 

264 

2 600 000 (1 

projekt) 

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

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

            
 

Počet účastníkov akcií 

určených na 

informovanie 

verejnosti (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 1331 

      1 

711     

         

1 

711     

N/A N/A N/A N/A 1 711 
5 500 (4 

projekty) 

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

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

            
 

Počet uskutočnených 

informačných akcií 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 4 27 

           

39     

              

40     
N/A N/A N/A N/A 40 86 (6 projektov) 

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

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

            
 

Počet prístupov na 

oficiálnu webovú 

stránku (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
N/A N/A N/A N/A 

1 

133 

051 

N/A N/A N/A N/A 
1 133 

051 

1 698 400 (8 

projektov) 

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

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

http://www.esf.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
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Zdroj: RO 

* V stĺpci komentár sú uvedené cieľové hodnoty projektov a ich počet. 

 

Metodika: 

 Usmernenie RO č. N6/2007, aktualizácia č.4 (marec 2011) 

 Manuál pre informovanosť a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) – aktualizácia 

(marec 2011): ako príloha usmernenia č. N6/2007  

 Interný manuál procedúr SORO/SIA  

 Interný manuál procedúr SORO/FSR  

 

Spolupráca:  
Spolupráca s CKO – Členstvo v pracovnej skupine pre publicitu na CKO, Poskytovanie podkladov a 

informácií; aktuálne informácie pre webové sídlo www.nsrr.sk; poskytovanie článkov do časopisu 

Eurokompas  

 

Spolupráca so SORO - Poskytovanie informácií, spoločné aktivity, základné informácie o SORO a aktivitách 

SORO na webovom sídle RO, Informovanie účastníkov seminárov a iných akciách, 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. Súčasne bolo 

v súvislosti s dohľadom nad SORO – vykonaných niekoľko dohľadov nad výkonom právomocí delegovaných 

RO na SORO za oblasť informovania a publicity na úrovni realizovaných projektov, pri ktorých bolo overené 

dodrţiavanie usmernení RO pre informovanie a publicitu.   

 

Spolupráca s ÚPSVR SR - Poskytovanie  informácií, podľa potreby prizývanie zástupcu na zasadnutia 

pracovnej skupiny pre publicitu pri RO. 

  

Spolupráca s HP RP – Poskytovanie základných informácií o HP RP na portáli RO; podľa potreby prizývanie 

zástupcu na zasadnutia pracovnej skupiny pre publicitu pri RO.  

 

 

Komunikačné nástroje:  

Komunikačné nástroje sú zamerané predovšetkým na propagáciu pomoci a podpory z ESF a na propagáciu 

OP ZaSI 2007 - 2013; 

 

 Vytvorená Mapa projektov ESF – a to Grafický prehľad podporených projektov OP ZaSI 

s moţnosťou jednotlivého vyhľadávania. Mapa zobrazuje podporu a pomoc z ESF a z národných 

zdrojov a to dokonca podľa jednotlivých prioritných osí ako aj za celý OP ZaSI; po rozkliku nájde 

uţívateľ všetky potrebné informácie o projekte (prijímateľa, výšku NFP, cieľ projektu a iné), mapa 

projektov  je dostupná na odkaze:  

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?snapid=S347298fl09. 
 

 V dňoch 24-25.novembra 2011 realizovaný net@work: sieť pre zamestnanosť „Národné sluţby 

zamestnanosti – systémy aktívnej politiky, hodnotenie a monitorovanie“. Stretnutie bolo zamerané na 

situáciu na trhu práce, sluţieb zamestnanosti a aktívnej politiky trhu práce na Slovensku, ako aj 

monitorovanie a hodnotenie. Prezentácia zo strany RO bola veľmi dôleţitá nakoľko Aktívna politika 

trhu práce na Slovensku je realizovaná prostredníctvom Národných projektov Ústredia PSVR 

financovaných z prostriedkov ESF; tieto projekty pokrývajú veľkú časť čerpania prostriedkov z ESF. 

 

 RO v spolupráci so zástupcami EK realizoval dňa 17. júna 2011 siedme zasadnutie monitorovacieho 

výboru pre OP ZaSI, ktoré sa konalo mimo sídla RO v Povaţskej Bystrici. Súčasťou monitorovacieho 

výboru bola návšteva na mieste u prijímateľa, ktorý na základe získaného  nenávratného finančného 

príspevku realizoval projekt na prijímanie a vzdelávanie zamestnancov. Informácia o zasadnutí  

monitorovacieho výboru pre OP ZaSI bola uverejnená na webovom sídle RO. 

 

http://www.nsrr.sk/
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?snapid=S347298fl09
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 8.júna 2011 bol realizovaný v spolupráci RO a MPSVR SR medzinárodný seminár „Moţnosti 

a inovatívne riešenia poskytovania sociálnych sluţieb na Slovensku Zahraničné skúsenosti a príklady 

dobrej praxe“ za účasti expertov z iných členských štátov. 

 

Prieskum verejnej mienky: 

V apríli 2011 bol realizovaný prieskum verejnej mienky s názvom „Úroveň celkovej informovanosti 

verejnosti o Európskom sociálnom fonde a Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho 

cieľoch a opatreniach na Slovensku v polovici programového obdobia 2007-2013“. Hlavným cieľom 

prieskumu verejnej mienky bolo zistiť úroveň celkovej informovanosti verejnosti o ESF a OP ZaSI, jeho 

cieľoch a opatreniach na Slovensku v polovici programového obdobia 2007–2013. Sledovanými oblasťami 

boli najmä znalosť verejnosti o ESF; znalosť verejnosti o OP ZaSI; dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií o 

ESF a OP ZaSI, a pod. Výsledky prieskumu ukázali, ţe celková znalosť ESF sa priebeţne zvyšuje. V 

súčasnosti viac ako polovica obyvateľstva sa uţ niekedy stretla s pomenovaním ESF, pričom k neustále sa 

zvyšujúcej penetrácii internetu je optimálne posilniť práve internet ako zdroj informácií o ESF. 

 

Webové sídlo: 

 zabezpečenie informovanosti cez webové sídlo www.esf.gov.sk; RO a SORO priebeţne aktualizujú 

zoznam prijímateľov po podpise zmluvy o poskytnutí NFP na svojich webových sídlach: 

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk, www.fsr.gov.sk  

 počet prístupov na webové sídlo za obdobie od 01.01.- 31.12.2011: cca 320.000 

 preklad základných informácií do anglického jazyka 

 

Odpovede na otázky občanov/inštitúcií  - 28, vrátane odpovedí v zmysle zákona                  č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 

 

Tlačové konferencie: 

RO realizoval niekoľko tlačových konferencií Štátnej tajomníčky MPSVR SR v súvislosti s implementáciou 

OP ZaSI, kde boli prezentované postupy RO napr. v súvislosti s riešením Sociálnych podnikov a zistenia 

korupcie pri vyhlasovaných výzvach SIA; niekto to môţe vnímať ako negatívnu publicitu avšak z  pohľadu 

RO išlo o informáciu verejnosti ako sa problémové veci riešia, a ţe sa riešia. 

 

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.  

 

 V termíne  od 10.-11. novembra 2011 sa zástupca RO aktívne zúčastnil 10. riadneho zasadnutia 

riadiaceho výboru Európskej siete pre rómske komunity a sociálnu inklúziu – „EURoma“, ktoré sa 

konalo v Budapešti. 

 

 V dňoch 24.-25.novembra 2011 sa v Bratislave uskutočnil študijný pobyt  v rámci siete Transnational 

Learning Network na tému Národné sluţby zamestnanosti, hodnotenie AOTP. Stretnutie organizovalo 

RO v spolupráci s Isfol. Cieľom podujatia bola analýza situácie na trhu práce, aktívna politika trhu 

práce,  činnosť sluţieb zamestnanosti  a metódy hodnotenia v SR a členských krajinách siete. 

Prezentované boli skúsenosti z Veľkej Británie s hodnotením a stratégiou  aktívnych opatrení na trhu 

práce.  Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Európskej Komisie (DG EMPL), Českej republiky, 

Bulharska, Fínska, Talianska, Litvy, Veľkej Británie a Slovenska. 

 

 Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záleţitosti a  sociálne začlenenie László Andor  navštívil 

obec Tuhrina  24. mája 2011 v rámci  konferencie na najvyššej úrovni venovanej efektivite vyuţívania 

štrukturálnych fondov. Obec Tuhrina predstavuje príklad dobrej praxe v procese začleňovania 

znevýhodnených rómskych komunít a vytvárania rovnakých príleţitostí pre všetkých. Konferencia 

usporiadaná Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu politiku (DG REGIO) sa uskutočnila v dňoch  

23. – 25. mája v Bratislave a v Košiciach. 

 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/roma2011/documents_sk.cfm?nmenu=4


 Strana | 138  

 

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 usmerneniach a pokynoch, o úspešne realizovaných projektoch na celoštátnej, regionálnej i miestnej úrovni 

prostredníctvom internetovej stránky, telefonických, emailových a  osobných konzultácií. 

 

Úlohou FSR ako SORO v oblasti Informovanosti a publicity je zároveň zabezpečovať poskytovanie 

informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. V roku 2011 bolo na FSR 

doručených 54 ţiadostí o sprístupnenie informácií. Najčastejšie sa ţiadosti o sprístupnenie informácií týkali: 

• Ţiadosť o informáciu týkajúcu sa poskytnutia Interného manuálu procedúr, upravujúceho postupy pre 

zamestnancov FSR zodpovedných za implementáciu OP ZaSI. 

• Ţiadosť o informáciu, ktorý zamestnanec v súlade s pracovnou zmluvou podal informácie uvedené na 

magnetickej tabuli počas tlačovej konferencie štátnej tajomníčky MPSVR SR. 

• Ţiadosť o informáciu, ktorý zamestnanec v súlade s pracovnou zmluvou podal informácie uvedené v 

denníku SME. 

• Ţiadosť o informáciu týkajúcu sa poskytnutia Záverečnej správy zo zasadnutia výberovej komisie v 

rámci vyhodnotenia výzvy OP ZaSI-FSR/2010/2.3/01 a poskytnutie zápisnice zo zasadnutia Interného 

monitorovacieho a dozorného výboru, ktorého predmetom rokovania bola Záverečná správa zo zasadnutia 

výberovej komisie v rámci uvedenej výzvy. 

• Ţiadosť o informáciu vo veci záujmu o terénnu sociálnu prácu s rómskou komunitou ako  

dobrovoľník. 

Počet doručených ţiadostí 54. Z toho 1 telefonicky, 41 e-mailom, 11 písomne/poštou a 1 osobne.  

Počet postúpených ţiadostí iným subjektom: 1 

Počet ţiadostí, ktorým FSR vyhovel: 47 

Počet ţiadostí, ktorým FSR vyhovel čiastočne: 2 

Počet ţiadostí, pri ktorých FSR rozhodol, ţe ţiadanú informáciu neposkytne: 2 

Počet ţiadostí, pri ktorých ţiadateľ podal proti rozhodnutiu odvolanie: 3 

Počet ţiadostí, pri ktorých odvolací orgán (MPSVR SR) rozhodol, ţe informáciu je ţiadateľovi FSR povinný 

poskytnúť: 3   

Okrem ţiadostí o sprístupnenie informácií zákon č. 211/2000 Z.z. upravuje aj povinné zverejňovanie zmlúv v 

centrálnom registri zmlúv a objednávok na internetovej stránke FSR. FSR postupuje v tejto oblasti plne v 

súlade so zákonom. 

 

1.8.2011 bola spustená nové webové sídlo FSR, zmenila sa grafika aj celková štruktúra, rozšírili sa aktuality, 

pribudli nové zloţky (napr. príklady dobrej praxe), vytvorili sa databázy výziev a podporených projektov s 

moţnosťou prehľadávania. 

Cieľom vytvorenia nového webového sídla bolo zdokonaliť a spriehľadniť informačný servis pre ţiadateľov, 

prijímateľov a verejnosť, priamo reagovať na ich potreby (napr. v zloţke otázky a odpovede), zrýchliť a 

zefektívniť im prístup k relevantným informáciám (databázy výziev a podporených projektov s moţnosťou 

prehľadávania). Z dôvodu väčšej miery interaktivity a moţnosti poskytnúť spätnú väzbu bolo 1.8.2011 

spustené aj Internetové fórum pre TSP, kde je moţnosť klásť otázky, ktoré sú priebeţne zodpovedané v zloţke 

otázky a odpovede s moţnosťou interakcie.  
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Významným faktorom pri zmene internetovej stránky je snaha o maximálnu transparentnosť. Na stránke FSR 

sú zverejňované verejné obstarávania tovarov, sluţieb a stavebných prác a výberové konania FSR aj 

prijímateľov. Na stránke je tieţ moţné prehľadávať podporené projekty napr. podľa výšky poskytnutej 

pomoci, prijímateľa, výzvy a samozrejme aj na základe fultextového prehľadávača. Na stránke je uvedený 

prehľad počtu ŢoP, ktoré FSR za kaţdý mesiac prijal a koľko ich spracoval a mnoţstvo ďalších informácií o 

činnosti FSR. Webové sídlo Fondu sociálneho rozvoja bolo priebeţne aktualizované a v roku 2011 

zaznamenalo cca 158 472 návštev.  

 

V roku 2011 sa uskutočnil jeden workshop pre prijímateľov: Finančné riadenie a vecná realizácia projektov 

podporených v rámci výzvy OP ZaSI – FSR 2009/2.1/07. 

Workshop sa uskutočnil v budove MPSVR SR  a bol určený zástupcom inštitúcií, ktorým bol schválený NFP  

v rámci danej výzvy.  Zúčastnilo sa 27 osôb. 

 

Informačné semináre pre ţiadateľov k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP ani odborné semináre pre 

prijímateľov k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP FSR v roku 2011 nerealizoval.    

 

Za rok 2011 neboli zverejnené ţiadne inzeráty za FSR. 

 

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; 

 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 vypracúval 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: 

- poskytnutie letákov, propagačných materiálov a ich umiestnenie v priestoroch budovy MPSVR SR 

pre návštevníkov a občanov, 

- Informačné stretnutia s RO a RPC. 

 

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 2011 boli zamerané na zabezpečenie informovanosti potenciálnych ţiadateľov 

prostredníctvom osobných stretnutí na SIA, telefonických konzultácií ako i emailových konzultácií. 

Úspešným prijímateľom o NFP bol v roku 2011 zabezpečený všeobecný informačný seminár pre prijímateľov 

v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP  v programovom období 2007 – 2013 spolufinancovaných zo 

zdrojov Európskeho sociálneho fondu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

 

Všeobecný informačný seminár pre prijímateľov k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP sa  

prostredníctvom SIA realizoval v Banskej Bystrici.  

Lektori zo SIA úspešným prijímateľom o nenávratný finančný príspevok predstavili ich povinnosti súvisiace s 

implementáciou a finančným riadením projektov a dodrţiavanie podmienok Zmluvy o NFP ako i Príručky pre 

prijímateľa. V ďalšej časti prezentácie boli účastníkom odprezentované povinnosti súvisiace s publicitou 

projektu, povinnosti pri verejnom obstarávaní či procese riadenia prípadných zmien s cieľom zabezpečiť         

optimálnu realizáciu projektu, ako aj jeho úspešné ukončenie projektu.  
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Zároveň bolo zdôraznené upozornenie pre prijímateľov na dodrţanie všetkých ustanovení Zmluvy o 

poskytnutí NFP ako aj povinnosti vyplývajúce z Príručky pre prijímateľa s ohľadom na zmeny Zmluvy o 

poskytnutí NFP, dodatkov k Zmluve, údajov a iné. 

 

Účastníci seminára mali po skončení prezentácie moţnosť poloţiť zástupcom SIA otázky súvisiace s riadením 

projektu. 

 

Všeobecný informačný seminár pre prijímateľov k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Banská Bystrica 26.09.2011 50+5* 

*číslo indikuje účastníkov zo SIA.  

 

Informácia o konaní všeobecného informačného seminára bola zverejnená aj na webovom sídle SIA 

(www.sia.gov.sk).  

 

Webové sídlo Sociálnej implementačnej agentúry bolo priebeţne aktualizované a zaznamenalo v roku 2011 

cca 15 000 návštev. Ku koncu roka 2011 je v databáze prihlásených aţ 2180 záujemcov, ktorí majú záujem 

získavať aktuálne informácie o aktivitách SIA.  

 

V roku 2011 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. 

Webové sídlo spĺňalo všetky štandardy zverejňovania dokumentov, bolo doplnené aj o zverejnenie 

prijímateľov jednotlivých výziev formou Formulárov príkladov dobrej praxe a) i b) na začiatku realizácie 

aktivít a po ukončení realizácie projektu a pod. Všetky informácie poskytované širšej verejnosti sú súčasťou 

archívu, ktorý je k dispozícii na webovom sídle. 

SIA pokračovala v celoročnej spolupráci s RO a Regionálnymi poradenskými centrami ESF. 
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