
1 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa o vykonávaní 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

za rok 2009 

 
 

Verzia 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 
 

november 2010 
 

 

 

Riadiaci orgán OP ZaSI 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 



VS OP ZaSI 2009, verzia 3 

2 

OBSAH 
 
 
Úvod ......................................................................................................................................................................................... 4 
1. IDENTIFIKÁCIA ................................................................................................................................................... 5 
2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ............................................................................ 5 

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku ..................................................................... 7 
2.1.1. Stav fyzického pokroku operačného programu .................................................................................. 13 
2.1.2. Finančná implementácia programu ........................................................................................................ 26 
2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu ....... 31 
2.1.4. Finančná kontrola a audit ............................................................................................................................ 36 
2.1.5. Využívanie fondov podľa kategórií ........................................................................................................... 39 
2.1.6. Príspevok k Lisabonskému procesu .......................................................................................................... 40 
2.1.7. Opis partnerských dohôd ............................................................................................................................... 42 
2.1.8. Špecifiká pre programy ESF ......................................................................................................................... 44 

2.2. Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva .............................................................. 47 
2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie .......................... 54 
2.4. Zmeny v kontexte realizácie operačného programu ........................................................................ 56 
2.5. Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 ............................................. 69 
2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi ................................................................................................................. 70 
2.7. Monitorovanie a hodnotenie ...................................................................................................................... 72 

2.7.1. Monitorovanie .................................................................................................................................................... 72 
2.7.2. Hodnotenie ........................................................................................................................................................... 77 

2.8. Národná výkonnostná rezerva .................................................................................................................. 81 
2.9. Administratívne kapacity ............................................................................................................................. 81 

3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ ................................................................................................ 85 
3.1. Prioritná os 1 ..................................................................................................................................................... 85 

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku ...................................................................... 86 
3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi........................................................................................... 86 
3.1.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi ....................................................................................... 94 
3.1.1.3. Špecifiká pre programy ESF ............................................................................................................. 94 

3.1.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie ....................... 96 
3.2. Prioritná os 2 ..................................................................................................................................................... 96 

3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku ...................................................................... 96 
3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi........................................................................................... 96 
3.2.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi .................................................................................... 107 
3.2.1.3. Špecifiká pre programy ESF .......................................................................................................... 108 

3.2.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie .................... 109 
3.3. Prioritná os 3 .................................................................................................................................................. 109 

3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku ................................................................... 109 
3.3.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi........................................................................................ 110 
3.3.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi .................................................................................... 116 
3.3.1.3. Špecifiká pre programy ESF .......................................................................................................... 117 

3.3.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie .................... 117 
3.4. Prioritná os 4 .................................................................................................................................................. 118 

3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku ................................................................... 118 
3.4.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi........................................................................................ 118 
3.4.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi .................................................................................... 123 
3.4.1.3. Špecifiká pre programy ESF .......................................................................................................... 124 

3.4.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie .................... 124 
4. HORIZONTÁLNE PRIORITY ...................................................................................................................... 124 

4.1. Horizontálna priorita „Informačná spoločnosť „ ............................................................................. 124 
4.2. Horizontálna priorita „Marginalizované rómske komunity“...................................................... 127 
4.3. Horizontálna priorita „Rovnosť príležitostí“ .................................................................................... 131 
4.4. Horizontálna priorita „Trvalo udržateľný rozvoj“ .......................................................................... 138 



VS OP ZaSI 2009, verzia 3 

3 

5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA ...................................................................... 142 
6. PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY .......................................................................................... 147 
7. TECHNICKÁ POMOC .................................................................................................................................... 147 
8. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA ........................................................................................................... 155 
9. PRÍLOHY ........................................................................................................................................................... 164 

9.1. Príloha č. 1: Skratky použité v texte ..................................................................................................... 165 
9.2. Príloha č. 2: Prehľad výziev na dopytovo-orientované projekty a vyzvaní na národné 

a pilotné projekty, vyhlásených k 31.12.2009  spolu s prehľadom o projektoch .............. 166 
9.3. Príloha č. 3: Platby prijaté z EK ............................................................................................................... 170 
9.4. Príloha č. 4: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategorizácie 

oblasti pomoci podľa prílohy IV nariadenia Rady ES 1083/2006 ........................................... 171 
9.5. Príloha č. 5: Priebežné žiadosti o platbu predložené EK .............................................................. 172 
9.6. Príloha č. 6: Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami

 173 
9.7. Príloha č. 7: Indikatívny harmonogram výziev na dopytovo-orientované projekty v roku 

2010 ................................................................................................................................................................... 174 
9.8. Príloha č. 8: Zmeny harmonogramu výziev na dopytovo-orientované projekty v roku 

2009 ................................................................................................................................................................... 175 
9.9. Príloha č. 9: Finančná kontrola a audit ................................................................................................ 180 

9.9.1.1. Kontrola na mieste ............................................................................................................................. 180 
9.9.1.2. Prehľad  kontrol a auditov vykonaných na RO v rámci OP ZaSI .................................. 196 
9.9.1.3. Prehľad zistení a opatrení kontrol a auditov vykonaných na RO v rámci OP ZaSI 
v roku 2009.................................................................................................................................................................. 199 

9.10. Príloha č.10: Prehľad dopytovo-orientovaných projektov OP ZaSI implementovaných 
v roku 2009 ..................................................................................................................................................... 222 

9.11. Príloha č.11: Prehľad národných a pilotných projektov OP ZaSI implementovaných 
v roku 2009 ..................................................................................................................................................... 231 

9.12. Príloha č. 12: Odstúpenie od zmluvy po podpise ............................................................................ 301 
9.13. Príloha č. 13: Príklady dobrej praxe ..................................................................................................... 303 
9.14. Príloha č. 14: Situácia na trhu práce v roku 2009 ........................................................................... 309 
9.15. Príloha č. 15: Administratívne kapacity .............................................................................................. 353 
9.16. Príloha č. 16: Krosfinancovanie jednotlivých projektov .............................................................. 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VS OP ZaSI 2009, verzia 3 

4 

 

Úvod 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.07. 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, v článku 67 definuje riadiacemu orgánu 
povinnosť vypracovať výročnú a záverečnú správu o vykonávaní operačného programu.  
 
Riadiaci orgán je povinný do 30. 06. každého roku zaslať monitorovaciemu výboru schválenú 
výročnú správu o vykonávaní operačného programu EK.  
 
Správa je členená do ôsmich častí:   
1. Identifikácia – obsahuje základné údaje o operačnom programe; 
2. Prehľad realizácie operačného programu; 
3. Realizácia podľa prioritných osí - obsahuje podrobný popis dosiahnutých výsledkov podľa 

jednotlivých prioritných osí; 
4. Horizontálne priority; 
5. Programy ESF: Koherencia a koncentrácia – vzťahuje sa len na programy ESF; 
6. Programy EFRR/KF – vzťahuje sa len na veľké projekty v rámci EFRR/KF - N/A 
7. Technická pomoc; 
8. Informovanosť a publicita; 
 
Východiská prípravy výročnej správy o vykonávaní operačného programu: 

- Nariadenie Rady (ES) – všeobecné nariadenie 1083/2006, články 9, 34, 50, 57, 65, 67, 68, 
86; 

- Nariadenie Komisie (ES) - vykonávacie nariadenie 1828/2006, článok 11, príloha XVIII; 
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)1081/2006, článok 4,10 
- Nariadenie Komisie (ES) č. 846/2009 z 01.09.2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja; 

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 
2007 – 2013; 

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0, platná od 01.02.2009, verzia 4.1 platná od 30.04.2009 
a verzia 5.0, ktorá nadobudla platnosť 07.11.2009; 

- Pripomienky EK k výročnej správe o vykonávaní operačného programu za rok 2008. 
 

 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia obsahuje dva ciele: 
1. Cieľ  Konvergencia  a  
2. Cieľ  Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
 
Cieľ Konvergencia zahŕňa 7 vyšších územných celkov – Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, 
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj, ktoré v Operačnom programe 
ZaSI využívajú projekty prioritných osí: 
1.         Podpora rastu zamestnanosti 
2.         Podpora sociálnej inklúzie 
4.         Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy. 
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Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť zahŕňa Bratislavský samosprávny kraj 
a je riešený v rámci prioritnej osi 3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 
kapacít v BSK.  
 
Nakoľko OP ZaSI je multicieľový operačný program, niektoré aktivity sú financované v rámci 
celej Slovenskej republiky. Ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť sú preto stanovené tak, aby medzi sebou vytvárali synergiu v OP ZaSI. Národné 
projekty sú koncipované zrkadlovo. To znamená, že realizácia jedného projektu prebieha na 
území Konvergencia a zrkadlové aktivity prostredníctvom ďalšieho projektu sa implementujú aj 
na území Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Takto projekty pokrývajú celé 
územie SR a súčasne je jednoznačne oddelený spôsob financovania medzi cieľom Konvergencia 
a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 
 
 

1. IDENTIFIKÁCIA 

OPERAČNÝ PROGRAM Príslušný cieľ: 
Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť 
Príslušná oprávnená oblasť: 
Definovanie oblasti podľa NUTS II.  
Pre ESF:    NUTS II – Západné Slovensko 

NUTS II – Stredné Slovensko 
NUTS II – Východné Slovensko 
NUTS II – Bratislavský kraj  

Programové obdobie: 2007 - 2013 
Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK05UPO002 
Názov operačného programu: Operačný program Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
O VYKONÁVANÍ 
OPERAČNÉHO PROGRAMU 

Vykazovaný rok: 2009 
Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom:  
10.06. 2010 

 
 
2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU 
 
Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť informácie o fyzickom a finančnom pokroku v implementácii 
operačného programu ako celku.  
 
OP ZaSI bol schválený rozhodnutím Európskej komisie č. CCI2007SK05UPO002 dňa 26.10. 2007. 
Týmto rozhodnutím sa prijal Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre pomoc 
Spoločenstva z Európskeho sociálneho fondu v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti v Slovenskej republike.  
 
OP ZaSI je 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. Podpora je poskytovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho 
fondu (ďalej len „ESF“) a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.  
 
Finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu na OP ZaSI bol stanovený vo výške 
881 801 578 EUR. Implementácia OP ZaSI spadá do obdobia oprávnenosti 01.01.2007 – 
31.12.2015. 
 

Realizáciu operačného programu uskutočňujú nasledujúce inštitúcie: 
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je v zmysle uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 832 zo dňa 8.10.2006 Riadiacim orgánom pre OP ZaSI. V súlade s organizačným 
poriadkom MPSVR SR úlohy riadiaceho orgánu v rámci ministerstva zabezpečuje sekcia riadenia 
ESF. V rámci implementácie niektorých projektov je realizácia zastrešovaná v spolupráci 
s príslušnou odbornou sekciou alebo odborom. Riadiaci orgán realizuje najmä národné projekty 
a pilotné projekty.  

Uznesením  vlády SR č. 1023 zo 06.12.2006 boli určené pre výkon implementácie OP ZaSI dva 
sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) OP ZaSI: 

- Fond sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“) a  

- Sociálna implementačná agentúra (ďalej len „SIA“). 
 
Fond sociálneho rozvoja vystupuje v zmysle uvedeného uznesenia vlády Slovenskej republiky 
ako SORO pre OP ZaSI. MPSVR SR ako Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) uzatvorilo dňa 02.11.2007 
s Fondom sociálneho rozvoja Splnomocnenie o delegovaní právomocí, pričom zostáva celkovo 
zodpovedné za realizáciu OP ZaSI. FSR realizuje predovšetkým dopytovo – orientované projekty 
v oblasti sociálnej inklúzie. 

Aktualizácie a dodatky Splnomocnenia:  

Dodatok č. 1 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia o delegovaní právomocí 
Riadiaceho orgánu zo dňa 30.10.2008 
(zapracované boli závery auditu súladu dokumentov OP ZaSI s relevantnými nariadeniami EU 
a zmeny v Internom manuáli RO OP ZaSI) 
 

Sociálna implementačná agentúra vystupuje v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 
1023 zo dňa 06.12.2006 ako SORO pre OP ZaSI. MPSVR SR ako RO uzatvorilo dňa 02.11.2007 so 
Sociálnou implementačnou agentúrou Splnomocnenie o delegovaní právomocí Riadiaceho 
orgánu, pričom zostáva celkovo zodpovedné za realizáciu OP ZaSI. SIA realizuje predovšetkým 
dopytovo – orientované projekty a globálne granty v oblasti adaptability pracovníkov a podpory 
podnikov a podnikania, a ďalej projekty medzirezortnej spolupráce.  
 

Aktualizácie a dodatky Splnomocnenia:  

Dodatok č. 1 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia o delegovaní právomocí 
Riadiaceho orgánu zo dňa 04.08.2008.  
(rozširuje znenie splnomocnenia v časti implementácie pilotných projektov 1-8) 
 
Dodatok č. 2 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia o delegovaní právomocí 
Riadiaceho orgánu zo dňa 30.10.2008 
(zapracované boli závery auditu súladu dokumentov OP ZaSI s relevantnými nariadeniami EU 
a zmeny v Internom manuáli RO OP ZaSI) 
 
Dodatok č. 3 účastníkov splnomocnenia o zmene Splnomocnenia o delegovaní právomocí 
Riadiaceho orgánu zo dňa 31.03.2009 
(ruší znenie splnomocnenia v časti implementácie pilotných projektov 1-8) 
 
Dodatok č. 4 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu zo dňa 05.12.2009  
(týka sa registrácie žiadostí o NFP do ITMS) 
 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) je najväčším prijímateľom, ktorý 
realizuje štátnu politiku v oblasti zamestnanosti vo väzbe na zákon o službách zamestnanosti 
a štátnu politiku v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Prostredníctvom ÚPSVR je predovšetkým cez 
národné projekty a pilotné projekty realizovaná najmä tzv. aktívna politika trhu práce v zmysle 
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov, ako aj opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie, ktorých vykonávanie, 
resp. zabezpečovanie ich výkonu je v pôsobnosti miestnej štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti. 

Centrum vzdelávania  MPSVR SR na základe  kontraktu uzavretému medzi Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a Centrom vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR na rok 2009 a Dodatku č. 1 k uvedenému kontraktu je druhým najväčším prijímateľom, ktorý 
implementuje najmä projekty v súvislosti so vzdelávaním zamestnancov MPSVR SR a 
zamestnancov organizácií v zriaďovacej pôsobnosti ministerstva a za úhradu aj pre iné 
právnické a fyzické osoby; vykonáva poskytovanie informačných, marketingových 
a poradenských služieb v oblasti vzdelávania a obchodnú a výrobnú činnosť súvisiacu 
s procesom vzdelávania.  

 

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 
 

Cieľom tejto časti výročnej správy je poskytnúť informácie o fyzickom a finančnom pokroku 
v implementácii operačného programu Zaamestnanosť a sociálna inklúzia ako celku s akcentom 
na rok 2009.  
 
Situácia na trhu práce v roku 2009 na Slovensku 
 
Podľa Eurostatu dosiahla miera nezamestnanosti na Slovensku v decembri 2009 hodnotu 
13,6%, čo predstavuje medziročný nárast o 4,3 p.b. V decembri 2008 malo Slovensko tretiu 
najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi štátov Európskej únie (vyššiu mieru mali Španielsko 
a Lotyšsko), rovnaký stav je aj ku koncu roka 2009 (Estónsko, Grécko, Litva, Rumunsko a Veľká 
Británia údaj o miere nezamestnanosti za december 2009 zatiaľ nezverejnili). Miera 
nezamestnanosti žien stúpla medziročne o 3,5 p.b. (z 10,4% na 13,9%), výraznejšie stúpla miera 
nezamestnanosti mužov, a to o 4,9 p.b. (z 8,4% a 13,3%).  
 
Výrazný medziročný nárast (o 12,8 p.b.) sme zaznamenali v miere nezamestnanosti mladých 
ľudí (15-24 rokov). Kým v decembri 2008 dosiahla táto miera 20,1%, v decembri 2009 vzrástla 
na 32,9%.  
 
Podiel dlhodobej nezamestnanosti na celkovej nezamestnanosti dosiahol v 3. štvrťroku 2009 
hodnotu 52,4%. Aj keď tento podiel medziročne klesol (zo 65,7% v 3. štvrťroku 2008), stále 
zostáva najvyšší spomedzi všetkých štátov Európskej únie. 
 
Priemerný stav uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v evidencii úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny (UPSVAR) dosiahol roku 2009 stav 340 243 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2008 (230 433)  je to nárast o 109 810 osôb, o 47,65 %. Miera evidovanej nezamestnanosti 
dosiahla v priemere za rok 2009 11,44 %, čo v porovnaní s rokom 2008 predstavuje medziročný 
nárast o 3,79 percentuálneho bodu (p.b.). V roku 2008 dosiahla priemerná MEN úroveň 7,65 %.  
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v priemere za rok 2009 
úroveň 12,84 % čo predstavuje oproti roku 2008 nárast o 4,01 p. b. (roku 2008 dosiahla úroveň 
8,83 %). 
 
Počet evidovaných uchádzačov z pohľadu vekovej štruktúry prestal kopírovať predchádzajúce 
roky, kedy najpočetnejšiu skupinu tvorili staršie osoby. V roku 2009 najpočetnejšiu skupinu 
medzi uchádzačmi o zamestnanie tvorili osoby vo veku 20 - 24 rokov. Ich podiel tvoril 15,09 %, 
počet 57 288 osôb. Druhou najpočetnejšou skupinou počtom 50 247 osôb a podielom 13,24 % 
boli uchádzači vo veku 25 – 29 rokov. Až treťou oproti minulým rokom bola skupina vo veku 50 
– 54 rokov s počtom 47 232 osôb a podielom 12,44 %.  
 

http://www.employment.gov.sk/index.php?id=16171
http://www.employment.gov.sk/index.php?id=16171
http://www.employment.gov.sk/index.php?id=16171
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Z regionálneho hľadiska najvyššiu úroveň priemernej miery evidovanej  nezamestnanosti za rok 
2009 dosiahol Banskobystrický kraj, a to 17,96 %; najnižšiu Bratislavský kraj (3,71 %),  rozdiel 
medzi nimi činil 14,25 p. b.. Nad úroveň celoslovenského priemeru, ktorý dosiahol 11,44 %, sa 
dostali ešte dva kraje, a to Košický s ročným priemerom 16,23 % a Prešovský kraj s priemerom 
16,90 %.  
Medziročne dosiahli nárast priemernej miery evidovanej nezamestnanosti všetky kraje v rozpätí 
od 1,67 p.b. v Bratislavskom kraji po 5,28 p.b. v Prešovskom. Nad celoslovenskú úroveň nárastu 
(o 3,79 p.b.) sa dostali ešte štyri kraje, a to Nitriansky (o 3,87 p.b.), Žilinský (o 4,03 p.b.), 
Trenčiansky (o 4,30 p.b.) a Banskobystrický (o 4,39 p.b). 

 
Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) k ultimu roka úrady 
práce zaevidovali najviac nezamestnaných UoZ 35,3 % z odvetvia C – priemyselná výroba. Druhý 
najvyšší podiel, 11,5 %, bol zaznamenaný z odvetvia  G – veľkoobchod a maloobchod, oprava 
motorových vozidiel a motocyklov. Iba o desatinu percent. bodu nižší podiel zaznamenali 
z odvetvia F – stavebníctvo. UoZ z odvetvia O -  verejná správa a obrana, povinné sociálne 
zabezpečenie dosiahli podiel 9,3 %. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet evidovaných nezamestnaných uchádzačov o 
zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania z odvetví za SR vzrástol o 43,4 tisíc osôb, t.j. 
o 31,15 %. 

 
V roku 2009 bolo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny k dispozícii kumulatívne 86 730 
voľných pracovných miest (VPM), čo je o 147 123 miest menej ako v predchádzajúcom roku 
a predstavuje tak medziročný pokles o 62,9%. Priemerne mesačne bolo nahlásených 7 228 VPM. 
Najvyšší počet 9 321 VPM sa dosiahol v januári 2009, kedy sa zároveň dosiahol najvyšší 
medzimesačný pokles za celý rok 2009, a to pokles o 1 702 VPM. Vo väčšine roka medzimesačne 
klesal stav nahlásených VPM a v apríli, júli a auguste 2009 ich počet medzimesačne vzrástol. 
Priemerný medzimesačný pokles nahlásených VPM v roku 2009 bol na úrovni 500 VPM. Najnižší 
počet nahlásených VPM sa dosiahol v decembri 2009, pričom bolo vtedy celkovo nahlásených 
5 027 VPM. 
 
Ciele Operačného programu 
 
OP ZaSI nadväzuje na globálny cieľ NSRR „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a 
výkonnosť regiónov a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“. 
 
Prostredníctvom aktivít OP ZaSI bude podporované dosiahnutie cieľa strategickej priority 
Ľudské zdroje a to „Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej 
ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín“. 
 
Globálny cieľ operačného programu priamo reaguje na päť základných kľúčových disparít defi- 
novaných v NSRR 2007– 2013 v oblasti Ľudské zdroje a vzdelávanie, konkrétne – nízky podiel 
výdavkov na rozvoj ľudských zdrojov na HDP, vysoká miera nezamestnanosti, vysoký podiel 
rizikových skupín na celkovej nezamestnanosti a nízka miera zamestnanosti, nízka mobilita a 
flexibilita pracovnej sily, nedostatočná vzdelanostná úroveň marginalizovaných rómskych 
komunít, relatívne vysoká miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia predovšetkým 
rizikových skupín s dôrazom na marginalizovanú rómsku komunitu. 
 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia definuje ciele (globálny cieľ a hlavné ciele) 
a nástroje (priority a ich opatrenia), ktoré budú spolufinancované zo zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu, verejných zdrojov SR a súkromných zdrojov na území cieľov Konvergencia a 
Regionálna konkurencieschopnosť v období rokov 2007 – 2013. 
 
V nadväznosti na analýzu trhu práce, poukazujúcu na deformovaný trh práce, ktorý je ďaleko od 
rovnováhy, sa stanovili tieto ciele: 
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Globálny cieľ operačného programu ZaSI „Rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna 
inklúzia a budovanie kapacít“, má ambíciu priblížiť sa k dosiahnutiu rovnováhy na trhu. 
 
Hlavné ciele reflektujú potreby trhu práce v podmienkach SR a boli zadefinované na základe 
výsledkov SWOT analýzy. 

 

Hlavné ciele pre dosiahnutie globálneho cieľa OP ZaSI: 

1. Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie nezamestnanosti 

2. Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a 
podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 

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

 
Plnenie cieľov OP ZaSI prostredníctvom výziev a vyzvaní 
 
 
Plnenie hlavných cieľov pre dosiahnutie globálneho cieľa OP ZaSI: 
 

1. Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie nezamestnanosti 
 
V súlade s meniacimi sa podmienkami v hospodárskej oblasti sa implementácia operačného 
programu zameriava na  kontinuálnu podporu tvorby pracovných miest a zvyšovanie zručností 
pre adaptabilitu pracovníkov a vznik a prispôsobenie sa podnikateľov a podnikov. Tieto aktivity 
úzko korešpondujú so Strategickými usmerneniami Spoločenstva – pritiahnutie ľudí na trh 
práce a to ako vo forme tvorby a udržania pracovných miest, tak aj vo forme vytvárania nových 
pracovných miest. 
 
Prvý hlavný cieľ sa prostredníctvom výziev a vyzvaní zameriaval na prevenciu straty 
zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania udržateľnosti existujúcich pracovných miest a 
riešeniu nezamestnanosti prostredníctvom tvorby pracovných miest a umiestnenia 
nezamestnaných osôb, resp. osôb, ktorým hrozí prepúšťanie z pracovných miest  na voľné 
pracovné miesta tak, aby miera zamestnanosti a miera nezamestnanosti sa priblížili priemernej 
hodnote EU. Tento hlavný cieľ bol zameraný na všetky ľudské zdroje nachádzajúce sa na trhu 
práce.  
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre OP ZaSI vyhlásil od začatia 
implementácie operačného programu v rámci plnenia prvého hlavného cieľa v rámci prvej 
prioritnej osi 6 výziev prostredníctvom Sociálnej implementačnej agentúry v celkovej výške 
alokovaných finančných prostriedkov 115 mil. EUR, z toho v roku 2009 to boli 4 výzvy v celkovej 
alokácii 85 200 000 EUR, z toho zo štátneho rozpočtu 12 780 000 EUR a zo štrukturálnych  
fondov 72 420 000 EUR.   
 
Prijatých bolo 936 žiadostí o platbu, z toho bolo zamietnutých 355 žiadostí a schválených 273 
žiadostí. Ostávajúcich 308 žiadostí o NFP bolo prijatých v roku 2009, ale ich vyhodnotenie 
prebiehalo začiatkom roka 2010.  K 31.12.2009 bolo zazmluvnených 269 projektov v celkovej 
hodnote 323 733 709 EUR. Ukončených k 31.12.2009 bolo 6 projektov  v sume 547 245 EUR.  
 
Prvý hlavný cieľ bol tiež podporovaný prostredníctvom vyzvaní, t.j. formou národných 
projektov. V rámci prvej prioritnej osi bolo vyhlásených od začiatku implementácie operačného 
programu, t.j. od 01.01.2007 do 31.12.2009 spolu 22 vyzvaní,  v celkovej sume 333 597 866 EUR, 
z toho 283 605 397 EUR zo štrukturálnych fondov a 49 992 469 EUR zo štátneho rozpočtu.  
V roku 2009 sa realizovalo 11 vyzvaní v alokovanej hodnote 124 553 549 EUR, z toho 105 870 
516 EUR zo štrukturálnych fondov a 18 683 032 EUR zo štátneho rozpočtu.   
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Vyzvania riešili predovšetkým prevenciu straty zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania 
udržateľnosti existujúcich pracovných miest. Bol kladený dôraz na priebežné a včasné 
poskytovanie vzdelávania a poradenských služieb zamestnancom v súlade so zmenou potreby 
podnikov. Zároveň bola poskytovaná finančná podpora aj podnikom pre udržateľnosť 
pracovných miest.  
 
Udržiavanie, prehlbovanie a obnovovanie kvalifikácie zamestnancov, či ich preškolenie na inú 
činnosť je osobitne dôležité pri zabránení straty zamestnania, straty konkurencieschopnosti 
pracovnej sily a poklesu produktivity práce predovšetkým v čase globálnej hospodárskej krízy. 
 
Riešenie nezamestnanosti prostredníctvom tvorby pracovných miest bolo zamerané na 
uchádzačov o zamestnanie. Prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce (v súlade s jej 
zámermi) sa budú poskytovať uchádzačom o zamestnanie školenia, poradenstvo, udržiavanie, 
prehlbovanie a obnovovanie kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce s cieľom znižovania 
miery nezamestnanosti a najmä dlhodobej nezamestnanosti. Názvy projektov a ich popis je 
podrobnejšie spracovaný v príslušnej časti Výročnej správy. (V kapitole 3. Realizácia podľa 
prioritných osí, prioritná os 1.) 
 
I napriek nízkej celkovej alokácie finančných prostriedkov na Regionálnu konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť (pre BSK je alokovaných iba 17,8 mil. EUR), boli od začiatku implementácie 
v rámci opatrenia 3.1. vyhlásené 2 výzvy na tvorbu pracovných miest, udržiavanie, prehlbovanie 
a obnovovanie kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce s cieľom znižovania miery 
nezamestnanosti a najmä dlhodobej nezamestnanosti s výškou alokácie 3 327 756 EUR. Celkom 
bolo prijatých 69 žiadostí o NFP, z toho bolo zamietnutých 39 žiadostí a schválených 25 žiadostí. 
Ostávajúcich 5 žiadostí o NFP bolo prijatých v roku 2009, ale ich vyhodnotenie prebiehalo 
začiatkom  roka 2010.   K 31.12.2009  bolo   zazmluvnených   25   projektov  v  celkovej   hodnote  
7 565 185 EUR. Ukončený k 31.12.2009 bol 1 projekt v sume 65 790 EUR.  
 
Prvý hlavný cieľ bol tiež pre BSK podporovaný aj prostredníctvom vyzvaní, t.j. formou 
národných projektov. V rámci opatrenia 3.1. prioritnej osi 3 bolo vyhlásených od začiatku 
implementácie operačného programu, t.j. od 01.01.2007 do 31.12.2009 deväť vyzvaní,  
v celkovej sume 6 179 634 EUR, z toho 5 252 688 EUR zo štrukturálnych fondov a 926 945 EUR 
zo štátneho rozpočtu. Z toho v roku 2009  bolo zazmluvnených 6 národných projektov. 
 
 

2. Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a 
podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 

 
 
Hlavný cieľ 2 operačného programu je v tejto prioritnej osi zameraný na  integrovanie sociálne 
vylúčených osôb a osôb ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzanie sociálnemu 
vylúčeniu, pričom sprievodným javom sociálnej exklúzie je u ohrozených skupín vysoká miera 
rizika chudoby s hrozbou jej reprodukcie. Uvedené skutočnosti sú výrazným rizikovým prvkom 
sociálnej kohézie a udržateľného rozvoja. 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo od začatia implementácie operačného 
programu v rámci plnenia druhého hlavného cieľa v rámci druhej prioritnej osi 11 výziev 
prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja v celkovej výške alokovaných finančných 
prostriedkov 61 014 251 EUR, z toho v roku 2009 to bolo vyhlásených 7 výziev v celkovej 
alokácii 46 356 596 EUR, z toho zo štátneho rozpočtu 6 954 839 EUR a zo štrukturálnych  fondov 
39 410 756 EUR.   
 
Druhý hlavný cieľ bol tiež podporovaný prostredníctvom vyzvaní, t.j. formou národných 
projektov. V rámci druhej prioritnej osi bolo od začiatku implementácie operačného programu, 
t.j. od 01.01.2007 do 31.12.2009 vyhlásených 5 vyzvaní,  v celkovej sume  72 956 791 EUR, 
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z toho 62  013 272 EUR zo štrukturálnych fondov a 10 943 518 EUR zo štátneho rozpočtu.  
V roku 2009 sa vyhlásili 4 vyzvania v alokovanej hodnote 70 628 825 EUR,  z toho zo štátneho 
rozpočtu 60 034 502 EUR a zo štrukturálnych  fondov 10 594 323 EUR.   
  
Osobitná pozornosť pri vyzvaniach bola venovaná udržiavaniu, prehlbovaniu a obnovovaniu 
kvalifikácie zamestnancov ohrozených prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších 
zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním, či ich preškolenie na inú činnosť, čo bude 
osobitne dôležité pri zabránení straty zamestnania, straty konkurencieschopnosti pracovnej sily 
a poklesu produktivity práce. Táto problematika bola riešená národným projektom s názvom 
„Podpora uplatnenia občanov ohrozených globálnym prepúšťaním v dôsledku globálnej 
finančnej krízy“  
 
Zámerom bolo aj posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so snahou zvýšiť 
ich zamestnateľnosť na trhu práce, alebo zvýšenie ich šance pri získaní zamestnania. Týmto 
spôsobom dochádza k podpore rozvoja zamestnanosti znevýhodnených skupín uchádzačov o 
zamestnanie, a najmä dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, prostredníctvom 
národného projektu „Zvyšovanie zamestnanosti a  zamestnateľnosti znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie“. Realizátorom národného projektu je Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 
 
Zámerom hlavného cieľa dva, t.j. prioritnej osi dva je aj zvyšovanie dostupnosti a skvalitňovanie 
služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života. Harmonizovanie 
rodinného a pracovného zázemia je základným predpokladom pre plnohodnotné zapojenie 
potenciálnej pracovnej sily na trh práce. Preto riadiaci orgán schválil národný projekt  
„Príspevok na službu starostlivosti o dieťa“. Zámerom projektu „Zvyšovanie zamestnateľnosti 
profesionálnych rodičov“ je dosiahnuť čo najvyšší  počet detí umiestnených do rodinnej 
starostlivosti. 
 
Pre posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a pre 
podporu zosúladenia rodinného a pracovného života bolo prijatých 821 žiadostí o NFP, z toho 
bolo zamietnutých 118 žiadostí a schválených 236 žiadostí. Ostávajúcich 467 žiadostí o NFP bolo 
prijatých v roku 2009, ale ich vyhodnotenie prebiehalo začiatkom roka 2010.  K 31.12.2009 bolo 
zazmluvnených 234 projektov v celkovej hodnote 86 828 118 EUR. Ukončené k  31.12.2009 boli 
2 projekty  v sume 31 817 EUR.  
 
Pokiaľ ide o BSK, vzhľadom na obmedzenú finančnú alokáciu boli vybrané iba niektoré aktivity a 
to napriek podobným problémom, ktoré sa prejavujú na celom území SR. V rámci opatrenia 3.2. 
bolo prijatých 15 žiadostí o NFP, z toho boli schválené 3 žiadosti, ktoré boli aj zazmluvnené a sú 
v súčasnosti v realizácii. Výška žiadaného príspevku bola 5 120 160 EUR a výška schválených 
finančných prostriedkov bola v hodnote 4 489 883 EUR , rovnako ako aj výška zazmluvnených 
finančných prostriedkov. 
 

3. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky 
 
Zámerom tretieho hlavného cieľa „Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti 
verejnej politiky“ je postupné zlepšovanie kvality poskytovaných verejných služieb s orientáciou 
na klienta pri použití informačných a komunikačných technológií a zároveň aj ich postupné 
zlepšovanie na základe procesného riadenia organizácie, s potrebou zlepšenia efektívneho 
vzdelávania, zavedenia a šírenia systémov riadenia kvality do praxe organizácií štátnej a 
verejnej správy a MVO. 
 
Budovania kapacít prostredníctvom prioritnej osi štyri napomáha zvyšovať efektivitu celého 
systému riešenia problémov trhu práce, inštitúcií a programov pôsobiacich v prospech cieľových 
skupín na trhu práce, zlepšovať účinnosť prijatých opatrení a tým pádom celej stratégie OP ZaSI. 
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Aj keď takmer všetky ústredné orgány štátnej správy sa nachádzajú v Bratislave, budovanie 
kapacít bude mať celoslovenskú pôsobnosť. Bez rozvoja kapacít nachádzajúcich sa v Bratislave 
nie je možné zabezpečiť ani rozvoj ostatných regionálnych kapacít. Z rozvoja kapacít v Bratislave 
bude benefitovať celé Slovensko. 
 
V rámci prioritnej osi 3 boli realizované prostredníctvom riadiaceho orgánu pre OP ZaSI od 
začatia implementácie operačného programu v rámci plnenia tretieho hlavného cieľa v rámci 
štvrtej prioritnej osi bolo vyhlásených 14 vyzvaní, v celkovej hodnote 31 401 295 EUR, z čoho 
bolo 4 710 194 EUR zo štátneho rozpočtu a 26 691 101EUR zo štrukturálnych fondov. Všetky 
vyzvania boli realizované len v roku 2009.  
 
Išlo predovšetkým o národné projekty  realizované štátnou správou. Okrem toho boli od 
začiatku realizácie OP ZaSI realizované dve výzvy, v celkovej hodnote 24 622 054EUR , z ktorých 
jedna bola v roku 2009 a jedna v roku 2008. Výzva v roku 2009 bola v celkovej alokovanej výške 
14 000 000EUR, z čoho finančná výška z ESF bola 11 900 000EUR  a so štátneho rozpočtu 
2 100 000EUR. 
 
Prostredníctvom výziev bolo k 31.12.2009 prijatých 461 žiadostí o NFP, z toho bolo 
zamietnutých 14 žiadostí a schválených 58 žiadostí. Ostávajúce žiadosti o NFP  prechádzali do 
 roku 2010.  Výška žiadaného finančného príspevku bola 111 167 585 EUR, z toho výška 
zazmluvnených finančných prostriedkov je 33 185 631 EUR. 
 
V Bratislavskom samosprávnom kraji sa prostredníctvom opatrenia 3.3. riešil predovšetkým 
problém súvisiaci s plnením úloh verejnej správy. V roku 2009 bolo schválených a 
zazmluvnených 8 národných projektov a implementuje tiež osem projektov v celkovej hodnote 
1 747 703 EUR, z toho zo štrukturálnych fondov  1 485 548 EUR a 262 155 EUR zo štátneho 
rozpočtu. 
 
Zhrnutie : 
 
Na základe prvých výsledkových hodnôt na úrovni OP ZaSI možno konštatovať, že operačný 
program v roku 2009 prispel aj napriek finančnej a hospodárskej kríze k tvorbe pracovných 
miest a k úspešnému umiestňovaniu osôb, čím sa podarilo začať napĺňať  stratégiu plánovanú 
prostredníctvom OP ZaSI. Súčasne implementáciou projektov OP ZaSI sa zaznamenal pozitívny 
progres, ktorý sa odrazil i na plnení  hlavného cieľa NSRR – strategickej priority 3 Ľudské zdroje, 
a to „Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a 
zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín“.  
 
Celková alokácia na OP ZaSI je 1 037 413 623 EUR. V rámci OP ZaSI bolo kumulatívne od 
začiatku realizácie programu vyhlásených 24 výziev na dopytovo orientované projekty 
v celkovej sume 205 404 950 EUR a 65 vyzvaní na národné projekty v celkovej alokovanej sume 
451 338 548 EUR.  Spolu k 31.12.2009 bolo na vyhlásené výzvy a vyzvania alokovaných 
656 743 498 EUR, čo je 63,3 % z celkovej finančnej sumy  na OP ZaSI.   
 
V roku 2009 bolo  vyhlásených 15 výziev na dopytovo orientované projekty v celkovej hodnote 
148 065 596 EUR a 49 vyzvaní na národné projekty v celkovej alokovanej sume 236 023 450 
EUR. Spolu od 01.01.2009 do  31.12.2009, t.j. počas roku 2009  bolo alokovaných  384 089 046 
EUR. 
 
Celkom od začiatku programového obdobia k 31.12.2009 bolo prijatých  2 345 projektov, z čoho 
bolo zazmluvnených 628 projektov v celkovej sume 479 035 131,15 EUR. Z toho bolo 
k 31.12.2009  ukončených 15 projektov (z toho 10 mimoriadne ukončených), v celkovom 
finančnom vyjadrení 1 988 054,93 EUR.  
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Čerpanie finančných prostriedkov za OP ZaSI z ESF zdrojov je celkom od začiatku programového 
obdobia na úrovni 75 362 693,53 EUR, čo je 8,55 % z celkových finančných prostriedkov na OP 
ZaSI. Z toho v roku 2009 bolo čerpaných z EÚ zdrojov 61 889 524,28 EUR, čo je 7,02 % 
z celkových finančných prostriedkov na OP ZaSI. 

 
 

2.1.1. Stav fyzického pokroku operačného programu 
  

Celková alokácia na OP ZaSI  je 1 037 413 623 EUR. V rámci OP ZaSI bolo celkom vyhlásených 24 
výziev na dopytovo orientované projekty a 40 vyzvaní na národné projekty v celkovej 
alokovanej sume 731 804 595,76 EUR, čo je 70,54 % z celkovej alokácie na OP ZaSI.  
 
Celkom od začiatku programového obdobia k 31.12.2009 bolo prijatých 2 345 projektov, z čoho 
bolo zazmluvnených 628 projektov (z toho 53 NP) v celkovej sume 479 035 131,15. 
K 31.12.2009 bolo ukončených 15 projektov, v celkovom finančnom vyjadrení 1 988 054,93 
EUR. Čerpanie za EÚ zdroje celkom od začiatku programového obdobia je na úrovni 
75 362 693,53 EUR, čo je 8,55 % z celkových finančných prostriedkov na OP ZaSI. Z toho v roku 
2009 bolo čerpaných z EÚ zdrojov 61 889 524,28 EUR, čo je 7,02 % z celkových finančných 
prostriedkov na OP ZaSI. 
 
 
Tabuľka č. 1a: Prehľad vyhlasovania vyzvaní na predloženie NP a pilotných projektov  a výziev 
na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov, rok 2009: 1.1.2009-31.12.2009 
 

Prioritná 
os 

Počet 
výziev 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

1 12 207 516 359,22 176 388 905,34 31 127 453,88 

2 11 119 037 542,89 101 189 561,46 17 856 981,43 

3 15 13 393 855,87 11 373 727,49 2 020 128,38 

4 7 53 131 818,75 45 162 045,94 7 969 772,81 

 45 393 088 576,73 334 114 240,22 58 974 336,51 
Zdroj: RO,  ITMS 

 
 
Tabuľka č. 1b: Súhrnný prehľad vyhlasovania vyzvaní na predloženie NP a pilotných projektov  
a výziev na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov, kumulativne  1.1.2007-31.12.2009 

 

Prioritná 
os 

Počet 
výziev 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

1 17 510 745 839,70 434 133 963,75 76 611 875,95 

2 17 136 699 108,24 116 194 242,01 20 504 866,24 

3 21 19 425 930,37 16 500 990,82 2 924 939,55 

4 9 64 933 717,44 55 193 659,82 9 740 057,62 

 64 731 804 595,76 622 022 856,39 109 781 739,37 

Zdroj : RO, ITMS 
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Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31. 12. roku 2009  

Prioritná os Prijaté ŢoNFP Zamietnuté ŢoNFP 
Schválené 

ŢoNFP 
Zazmluvnené 

projekty 
Projekty 

v realizácii 
Ukončené 
projekty* 

Odstúpené od 
zmluvy** 

1 936 355 273 269 263 6  11 

1.1 14 0 11 11 11 0  0 

1.2 922 355 262 258 252 6  11 

2 821 118 236 234 232 2  2 

2.1 545 118 232 230 228 2  2 

2.2 201   3 3 3 0  0 

2.3 75   1 1 1 0  0 

3 celkom 109 40 51 50 47 3  1 

3 bez TA 94 40 36 35 34 0  1 

3 TA 15   15 15 13 2  0 

3.1 69 39 25 25 24 1  1 

3.2 14 0 3 3 3 0  0 

3.3 11 1 8 7 7 0  0 

4 461 14 58 57 57 0 2  

4.1 459 12 58 57 57 0  2 

4.2 2 2 0 0 0 0  0 

5 18 0 18 18 14 4  2 

 Celkom 2 345 527 636 628 613 15 18* 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR             

Prioritná 
os 

Výška 
ţiadaného 

príspevku (NFP)   

Výška 
neschváleného 

ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP)  

Oprava 
schváleného 

príspevku 

*** Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 
oprava  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
vrátených 

prostriedkov 
(ŠF + ŠR)  

Výška 
ukončených 

projektov 

   a b a+b    

1 514 803 325,78 65 085 260,37 301 613 874,08 28 295 280,00 329 909 154,08 323 733 709,39 4 045,34 547 245,02 

1.1 317 723 161,49 0,00 245 930 226,94 28 295 280,00 274 225 506,94 274 225 506,92 4 045,34 0,00 

1.2 197 080 164,29 65 085 260,37 55 683 647,14 0,00 55 683 647,14 49 508 202,46 0,00 547 245,02 

2 168 924 920,83 5 425 653,16 69 688 459,59 18 995 081,00 88 683 540,59 86 828 118,41  31 932,94 31 817,31 

2.1 44 375 113,35 5 425 653,16 16 002 593,70 0,00 16 002 593,70 14 147 171,52  31 932,94 31 817,31 

2.2 72 857 938,88 0,00 8 519 391,89 18 995 081,00 27 514 472,89 27 514 472,89  0,00 0,00 

2.3 51 691 868,60 0,00 45 166 474,00 0,00 45 166 474,00 45 166 474,00  0,00 0,00 

3 celkom 20 375 767,30 4 026 259,21 13 306 761,49 1 080 599,00 14 387 360,49 14 513 421,39  3 676,81 132 072,33 

3 bez TA 19 545 671,63 4 026 259,21 12 552 490,69 1 004 774,00 13 557 264,69 13 740 699,27 0,00  0,00 

3 TA 830 095,67   754 270,80 75 825,00 830 095,80 772 722,12  3 676,81 132 072,33 

3.1 12 357 728,72 3 837 671,21 6 932 914,53 819 890,00 7 752 804,53 7 565 185,42  0,00 65 790,73 

3.2 5 120 160,36 0,00 4 489 883,22 0,00 4 489 883,22 4 489 883,24  0,00 0,00 

3.3 2 067 782,55 188 588,00 1 129 692,94 184 884,00 1 314 576,94 1 685 630,61  0,00 0,00 

4 114 317 601,54 5 279 541,70 34 250 005,70 5 014 333,00 39 264 338,70 33 185 631,78 55 123,69  0,00 

4.1 111 167 585,54 2 129 525,70 34 250 005,70 5 014 333,00 39 264 338,70 33 185 631,78 55 123,69  0,00 

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

5 21 585 713,97 0,00 20 145 625,68 1 458 242,00 21 603 867,68 20 774 250,18 166 326,58  1 276 920,27 

Celkom 840 007 329,42 79 816 714,44 439 004 726,54 54 843 535,00 493 848 261,54*** 479 035 131,15 261 105,36 1 988 054,93 
Zdroj: ITMS  podľa metodiky CKO pre výročnú správu (ak neboli v ITMS aktuálne zmenené údaje projektu, môžu sa líšiť od čísiel 
ručne zbieraných);  
* Jedná sa o riadne a mimoriadne ukončené projekty 
**Odstúpenie od zmluvy – ručne zbierané údaje - podrobnejšie viď. Príloha 13, 8 projektov nebolo v stave „ukončený“ v ITMS 
***Oprava schváleného príspevku pri projektoch ktoré v ITMS nemali zadanú schválenú sumu – uvedené v tabuľke nižšie. 
 
***Oprava schváleného príspevku 

Schválená suma 

Kód  projektu, ktorý 
v ITMS nebol 
preklopený do stavu 
„schválený― 

Opatrenie  
 
 

Schválená suma 

Kód  projektu, ktorý 
v ITMS nebol 
preklopený do stavu 
„schválený― 

Opatrenie 

11 352 320 27110130006 1.1 1 002 861 27140130051 4.1 

  16 942 960 27110130011 1.1 4 011 472 27140130052 4.1 

18 995 081 27120230003 2.2 879 908 27150130001 5.1 

819 890 27130130022 3.1 378 875 27150130002 5.1 

184 884 27130330003 3.3 181 322 27150130003 5.1 

46 315 27130430001 3.4 TA 14 021 27150130007 5.1 

19 966 27130430002 3.4 TA 4 116 27150130008 5.1 

9 543 27130430003 3.4 TA    
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Národné projekty 
 
V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia bolo od začiatku 
programového obdobia u národných projektov spolu vyhlásených 40 vyzvaní s celkovou 
alokáciou 526 399 645,18 EUR, z toho zo ŠF 447 439 698,40 EUR a zo štátneho rozpočtu 
78 959 946,78 EUR. Z toho v rámci  konvergencie t.j. v rámci  prioritnej osi 1, 2 a 4 bolo 
vyhlásených 24 vyzvaní v celkovej sume 510 970 760,13 EUR a na regionálnu 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.j. na prioritnú os 3 bolo vyhlásených 16 vyzvaní, 
v celkovej alokácii 15 428 884,63 EUR. Podrobnejšie informácie o  pokroku vyzvaní   národných 
projektov od začiatku programového obdobia, t.j. kumulatívne podľa prioritných osí, sú uvedené 
v tab. 1b1 a pokrok vo vyhlasovaní vyzvaní v roku 2009 je vyjadrený v tab. 1a1. 
 

  
Tabuľka č. 1a1 : Prehľad vyhlasovania vyzvaní na predloženie NP od 01. 01 2009 do 31. 12. 2009 
 

Prioritná 
os 

Počet 
vyzvaní 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

1 8 122 316 359,22 103 968 905,34 18 347 453,88 

2 4 72 680 946,89 61 778 804,86 10 902 142,03 

3 12 10 893 855,87 9 259 777,49 1 634 078,38 

4 6 39 131 818,75 33 262 045,94 5 869 772,81 

 30 245 022 980,73 208 269 533,63 36 753 447,10 
Zdroj: ITMS 
 

 
Tabuľka č. 1b1 : Prehľad vyhlasovania vyzvaní na predloženie NP od 01. 01 2007 do 31. 12. 
2009 (kumulatívne) 
 

Prioritná 
os 

Počet 
vyzvaní 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

1 11 394 974 240,42 335 728 104,36 59 246 136,06 

2 6 75 684 856,73 64 332 128,22 11 352 728,51 

3 16 15 428 884,63 13 114 551,94 2 314 332,69 

4 7 40 311 663,40 34 264 913,89 6 046 749,51 

 40 526 399 645,18 447 439 698,40 78 959 946,78 

Zdroj : ITMS 
 

 

Tabuľka č. 1a1x: Pre úplnosť informácie - k 31.12.2009 ITMS výstup neobsahoval nasledujúce 
vyzvania na predloženie NP (žiadosti boli predložené až v roku 2010): 
 

Vyzvanie 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

OP ZaSI NP10 2009/3.3 - Múzeá tretej generácie na Slovensku - BSK 18 622,00 15 828,70 2 793,30 

OP ZaSI NP10 2009/4.1 - Múzeá tretej generácie na Slovensku 627 780,00 533 613,00 94 167,00 

OP ZaSI NP11 2009/3.3 - Zlepšenie kvality televízie verejnej sluţby (STV) 94 024,30 79 920,66 14 103,65 

OP ZaSI NP11 2009/4.1 - Zlepšenie kvality televízie verejnej sluţby (STV) 1 499 997,44 1 274 997,82 224 999,62 

OP ZaSI NP12 2009/3.3 - Vzdelávaním zamestnancov k efektívnejšiemu výkonu 126 323,00 107 374,55 18 948,45 

OP ZaSI NP12 2009/4.1 - Vzdelávaním zamestnancov k efektívnejšiemu výkonu 2 015 271,38 1 712 980,67 302 290,71 

celkom 4 382 018,12 3 724 715,40 657 302,72 
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Tabuľka 1c: Prehľad národných a pilotných projektov OP ZaSI zazmluvnených k 31.12. 2009 
 

  

  

Dátum 
začatia 

realizácie 

Dátum 
ukončenia 
realizácie 

ITMS kód 
projektu 

Názov projektu zazmluvnené 
ŠF v EUR 

zazmluvnené 
ŠR v EUR 

zazmluv- 
nené  VZ     
v EUR 

celý názov inštitúcie 

1 1.1 1.3.2008 31.12.2013 27110130001 Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie 70846018,72 12 502238,60 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

2 1.1 1.1.2008 31.12.2013 27110130002 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím 27 300 599,98 4 817 752,94 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

3 1.1 1.4.2008 31.12.2011 27110130003 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie  59 251 145,19 10 456 084,44 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

4 1.1 1.5.2009 31.1.2010 27110130004 Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce 294 129,04 51 905,12 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 

5 1.1 1.5.2009 30.4.2012 27110130005 Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 9 176 384,95 1 619 362,05 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

6 1.1 1.7.2009 30.6.2012 27110130006 Národný projekt VIII-2 Národná sústava povolaní v Slovenskej republike (SVK) 9 649 472,00 1 702 848,00 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 

7 1.1 1.3.2009 31.3.2011 27110130007 Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy― 37 166 573,00 6 558 807,00 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

8 1.1 1.9.2009 28.2.2010 27110130008 Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty 330 113,65 58 255,35 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 

9 1.1 1.10.2009 30.9.2012 
27110130009 Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu 

práce 2 554 884,00 450 861,88 0 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

10 1.1 1.9.2009 31.8.2011 27110130010 Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v rámci SR (mimo BSK) 1 780 844,37 314 266,65 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

11 1.1 1.10.2009 30.9.2012 27110130011 Vzdelávanie a príprava pre trh práce 14 401 516,00 2 541 444,00 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

12 1.2 18.6.2008 30.9.2010 
27110230001 

Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v regiónoch Spiš a Gemer 2 743 412,65 484 131,65 169 870,75 
Spišsko - gemerský sociálny podnik, 
n.o. 

13 1.2 18.6.2008 30.9.2010 27110230002 Horehronský sociálny podnik, n.o. 2 743 412,66 484 131,65 169 870,75 Horehronský sociálny podnik, n.o. 

14 1.2 18.6.2008 30.9.2010. 27110230003 Revúcky sociálny podnik, n.o. 2 743 412,66 484 131,65 169 870,75 Revúcky  sociálny podnik n. o. 

15 1.2 18.6.2008 28.2.2011 27110230004 Sociálny podnik – komplexné sluţby pre znevýhodnené skupiny 938 093,98 110 364,00 55 182,00 Mesto Krompachy 

16 1.2 18.6.2008 30.9.2010. 27110230005 Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Rimavská Sobota 2 743 412,65 484 131,65 169 870,75 Gemerský sociálny podnik, n.o. 

17 1.2 18.6.2008 30.9.2010 27110230006 Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Veľký Krtíš 2 743 412,66 484 131,65 169 870,75 Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n.o. 

18 1.2 1.7.2008 31.12.2010 
27110230007 

Vznik, rozvoj a sieťovanie sociálneho podniku v okrese Humenné 2 598 240,48 458 513,03 160 881,76 
Agentúra rozvoja Slovensko - Východ, 
o.z. 

19 1.2 18.6.2008 31.10.2010 27110230008 Vytvorenie sociálneho podniku v okrese Bardejov 2 743 565,81 483 978,49 175 961,24 ARVIK – Rozvojové zdruţenie 

20 2.1 12/.2008 0.3./2011 27120130217 Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov 1 978 770,66 349 194,82 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

21 2.2 1.1.2009 31.1.2011 
27120230001 Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej 

finančnej 2 821 483,11 497 908,78 0 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

22 2.2 9.10.2009 8.10.2012 27120230002 Inštitút rodovej rovnosti 4 420 000,00 780 000,00 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 

23 2.2 1.10.2009 30.9.2012 27120230003 Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 16 145 818,85 2 849 262,15 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

24 2.3 01/.2009 12/.2013 27120330001 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 38 391 502,90 6 774 971,10 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

25 3.1 1.5.2009 31.12.2010 27130130001 Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie v BSK 1 128 593,24 199 163,51 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

26 3.1 1.5.2008 31.12.2013 27130130002 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím 959 304,26 169 288,99 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

27 3.1 1.5.2008 31.12.2011 27130130003 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie  987 519,09 174 268,07 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

28 3.1 1.5.2009 1.1.2010 27130130019 Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce 50 963,20 8 993,51 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 

29 3.1 1.5.2009 30.4.2012 27130130020 Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 976 469,90 172 318,22 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

30 3.1 1.7.2009 30.6.2012 27130130022 Národný projekt VIII-2 Národná sústava povolaní v Slovenskej republike (BSK) 696 906,50 122 983,50 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 
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31 3.1 1.9.2009 28.2.2010 27130130024 Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty 36 679,20 6 472,80 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 

32 3.1 1.10.2009 30.9.2012 
27130130025 Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu 

práce 195 932,79 34 576,37 0 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

33 3.1 1.9.2009 31.8.2011 27130130026 Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v BSK 220 321,17 38 880,21 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

34 3.2 12/.2008 0.3./2011 27130230001 Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov 275 976,00 48 701,73 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

35 3.2 01/.2009 12/.2013 27130230002 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 2 895 704,35 511 006,65 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

36 3.2 9.10.2009 8.10.2012 27130230003 Inštitút rodovej rovnosti (BSK) 644 719,90 113 774,10 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 

37 3.3 1.7.2009 30.6.2011 
27130330001 Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti - podpora zlepšenia sluţieb občanom 

súdmi 53 432,39 9 429,24 62 861,63 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky 

38 3.3 1.6.2009 31.5.2011 27130330002 Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 213 732,50 37 717,50 251 450,00 Daňové riaditeľstvo SR 

39 3.3 1.7.2009 30.6.2012 27130330003 Efektívna verejná správa v Bratislavskom samosprávnom kraji 157 151,26 27 732,58 0 Úrad vlády SR 

40 3.3 1.9.2009 31.8.2012 27130330004 Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - 1. časť 269 914,95 47 632,05 0 Najvyšší kontrolný úrad SR 

41 3.3 23.4.2009 1.6.2009 
27130330005 Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, analýzy, vyhodnocovania informácií na MV 

SR (BA) 133 583,02 23 573,48 157 156,50 
Ministerstvo vnútra SR 

42 3.3 1.6.2009 31.5.2012 27130330006 Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 353 521,49 62 386,14 0.00 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

43 3.3 23.4.2009 1.6.2009 
27130330007 Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a zručnosti colníkov a 

zamestnancov colnej správy pre Bratislavský kraj 251 450,40 44 373,60 0 
Colné riaditeľstvo SR 

44 3.3 15.12.2009 30.11.2011 
27130330008 Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych 

predpisov pre národnú úroveň SR (BSK)  52 762,05 9 310,95 0 
Centrum vzdelávania MPSVR SR 

45 4.1 1.7.2009 30.6.2011 
27140130051 Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti - podpora zlepšenia sluţieb občanom 

súdmi 852 431,85 150 429,15 0 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky 

46 4.1 1.6.2009 31.5.2011 27140130052 Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 3 409 751,20 601 720,80 0 Daňové riaditeľstvo SR 

47 4.1 1.7.2009 30.6.2011 27140130053 Vzdelávanie odborárov v SR 722 415,34 127 485,06 44 731,60 Konfederácia odborových zväzov SR 

48 4.1 1.7.2009 30.6.2012 27140130054 Efektívna verejná správa v mimo bratislavských samosprávnych krajoch 1 253 566,88 221 217,68 0 Úrad vlády SR 

49 4.1 1.9.2009 31.8.2012 27140130055 Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - 2. časť 2 153 021,10 379 944,90 0 Najvyšší kontrolný úrad SR 

50 4.1 23.4.2009 1.6.2009 
27140130056 Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, analýzy, vyhodnocovania informácií na MV 

SR  2 131 094,50 376 075,50 0 
Ministerstvo vnútra SR 

51 4.1 1.6.2009 31.5.2012 27140130057 Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 6 977 107,75 1 231 254,31 0.00 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

52 4.1 23.4.2009 1.6.2009 
27140130058 Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a 

zamestnancov colnej správy pre celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja 2 005 735,65 353 953,35 0 
Colné riaditeľstvo SR 

53 4.1 15.12.2009 30.11.2011 
27140130059 Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych 

predpisov pre národnú úroveň SR  426 890,40 75 333,60 0 
Centrum vzdelávania MPSVR SR 

            319 692 272,32 56 142 930,54 1 581 617,24   

Zdroj: RO, ITMS 
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Tabuľka 1d: Prehľad národných a pilotných projektov OP ZaSI zazmluvnených k 31.12. 2009, delenie zdrojov na ciele 
 

   ITMS kód 
projektu 

Názov projektu   Ako sa vypočítal príspevok na jednotlivé ciele  Prijímateľ 

1 A 27110130001 Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie 1.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny. Príspevok je v súlade s pravidlami OP ZaSI 
(98,44:1,56) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

2 B 27110130002 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným 
postihnutím 

1.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny v rámci cieľov. Príspevok je v súlade 
s pravidlami  OP ZaSI. (96,61% SR : 3,39% BSK) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

3 C 27110130003 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie  1.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny v rámci cieľov. Príspevok je v súlade 
s pravidlami OP ZaSI. (98,36% SR : 1,64% BSK) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

4 D 27110130004 Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych 
opatrení trhu práce 

1.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny. Príspevok je v súlade s pravidlami  OP ZaSI 
(85,23:14,77) 

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

5 E 27110130005 Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 1.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny. Príspevok je v súlade s pravidlami  OP ZaSI 
(90,38: 9,62) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

6 F 27110130006 Národný projekt VIII-2 Národná sústava povolaní v 
Slovenskej republike (SVK) 

1.1 NFP SVK / BSK sú v pomere 93,26% ku 6,74% Jednotlivé rozpočtované výdavky nie sú v stanovenom pomere 
88,86/11,14% nakoľko sa tento pomer kvôli výraznej odchýlke v pomeroch NFP nedal dodrţať.  

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

7  27110130007 Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej 
a hospodárskej krízy― 

1.1 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

8 G 27110130008 Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie 
Národného systému flexiistoty 

1.1 NFP SVK/BSK je v pomere 90 ku 10% všetky analýzy sú v stanovenom pomere 88,86 ku 11,14%. U ostatných výdavkoch 
tento pomer nemohol byť dodrţaný nakoľko jednotlivé poloţky v aktivitách nie sú identické v oboch projektoch.(napr. 
personálne výdavky, počítače apod.) 

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

9 H 27110130009 Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých 
pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce 

1.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny. (92,88: 7,12) Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

10 I 27110130010 Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v 
rámci SR (mimo BSK) 

1.1 Pomerom 88,99 (SR) / 11,01 (BSK) na základe pomeru obyvateľstva BSK k celkovému obyvateľstvu SR Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

11  27110130011 Vzdelávanie a príprava pre trh práce 1.1 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

12  27110230001 Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v 
regiónoch Spiš a Gemer 

1.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Spišsko - gemerský sociálny 
podnik, n.o. 

13  27110230002 Horehronský sociálny podnik, n.o. 1.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Horehronský sociálny podnik, 
n.o. 

14  27110230003 Revúcky sociálny podnik, n.o. 1.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Revúcky  sociálny podnik n. o. 

15  27110230004 Sociálny podnik – komplexné sluţby pre znevýhodnené 
skupiny 

1.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Mesto Krompachy 

16  27110230005 Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v 
okrese Rimavská Sobota 

1.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Gemerský sociálny podnik, n.o. 

17  27110230006 Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v 
okrese Veľký Krtíš 

1.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Veľkokrtíšsky sociálny podnik, 
n.o. 

18  27110230007 Vznik, rozvoj a sieťovanie sociálneho podniku v okrese 
Humenné 

1.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Agentúra rozvoja Slovensko - 
Východ, o.z. 

19  27110230008 Vytvorenie sociálneho podniku v okrese Bardejov 1.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  ARVIK – Rozvojové zdruţenie 

20 J 27120130217 Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov 2.1 87,76 %/12,24 % pomer NFP na uvedené ciele, - 87,07 %/12,93 % pomer veľkosti cieľovej skupiny v rámci  projektu; súlad Ústredie práce, sociálnych vecí 
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s pravidlami OP ZaSI (zrkadlový projekt). a rodiny 

21  27120230001 Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným 
prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej 

2.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

22 K 27120230002 Inštitút rodovej rovnosti 2.2 NFP za SVK a BSK sú v pomere 87,27 ku 12,73%.. V pomere 88,86% ku 11,14% sú všetky analýzy a personálne výdavky 
pracovníkov v TPP. Samotný počet aktivít v oboch projektoch nie je rovnaký.  

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

23  27120230003 Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

2.2 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt  Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

24 L 27120330001 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 2.3 92,99 %/7,01 % pomer NFP na uvedené ciele, - 92,96 %/7,04 % pomer veľkosti cieľovej skupiny v rámci  projektu; súlad 
(zrkadlový projekt).  

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

25 A 27130130001 Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie v 
BSK 

3.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny. (98,44:1,56) Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

26 B 27130130002 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným 
postihnutím 

3.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny v rámci cieľov. Príspevok je v súlade 
s pravidlami  OP ZaSI. (3,39% BSK : 96,61% SR) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

27 C 27130130003 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie  3.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny v rámci cieľov. Príspevok je v súlade 
s pravidlami  OP ZaSI. (1,64% BSK : 98,36% SR) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

28 D 27130130019 Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych 
opatrení trhu práce 

3.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny. Príspevok je v súlade s pravidlami  OP ZaSI 
(14,77: 85,23) 

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

29 E 27130130020 Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 3.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny. Príspevok je v súlade s pravidlami  OP ZaSI 
(9,62: 90,38) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

30 F 27130130022 Národný projekt VIII-2 Národná sústava povolaní v 
Slovenskej republike (BSK) 

3.1 NFP SVK / BSK sú v pomere 93,26% ku 6,74% Jednotlivé rozpočtované výdavky nie sú v stanovenom pomere 
88,86/11,14% nakoľko sa tento pomer kvôli výraznej odchýlke v pomeroch NFP nedal dodrţať.  

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

31 G 27130130024 Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie 
Národného systému flexiistoty 

3.1 NFP SVK/BSK je v pomere 90 ku 10% všetky analýzy sú v stanovenom pomere 88,86 ku 11,14%. U ostatných výdavkoch 
tento pomer nemohol byť dodrţaný nakoľko jednotlivé poloţky v aktivitách nie sú identické v oboch projektoch.(napr. 
personálne výdavky, počítače apod.) 

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

32 H 27130130025 Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých 
pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce 

3.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny. Príspevok je v súlade s pravidlami  OP ZaSI 
(7,12: 92,88) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

33 I 27130130026 Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v 
BSK 

3.1 Pomerom 88,99 (SR) / 11,01 (BSK)  Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

34 J 27130230001 Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov 3.2  12,24 %/87,76 % pomer NFP na uvedené ciele, - 12,93 %/87,07 % pomer veľkosti cieľovej skupiny v rámci  projektu; 
súlad s pravidlami OP ZaSI (zrkadlový projekt).  

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

35 L 27130230002 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 3.2 NFP na jednotlivé ciele vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupinyv pomere  7,01% : 92,99 %. Súlad s pravidlami  OP 
ZaSI. 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

36 K 27130230003 Inštitút rodovej rovnosti (BSK) 3.2 NFP za SVK a BSK sú v pomere 87,27 ku 12,73%.. V pomere 88,86% ku 11,14% sú všetky analýzy a personálne výdavky 
pracovníkov v TPP. Samotný počet aktivít v oboch projektoch nie je rovnaký 

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

37 M 27130330001 Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte 
spravodlivosti - podpora zlepšenia sluţieb občanom 
súdmi 

3.3 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny v rámci cieľov. Príspevok je v súlade 
s pravidlami na str. 139 OP ZaSI. (celkové oprávnené náklady: 11,14% BSK : 88,86% SR) Príspevok pre BSK je vo výške 
50% celkových oprávnených nákladov, nakoľko prijímateľ sa spolufinancuje projekt BSK vo výške 50%. 

Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky 

38 N 27130330002 Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre 
celú spoločnosť 

3.3 Celkové výdavky projektu pre cieľ Konvergencia k celkovým výdavkom pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť sú v pomere  88,86  ku 11,14. Nakoľko v projekte pre BSK bola intenzita pomoci z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov 50%, z toho dôvodu potom  príspevok pre cieľ Konvergencia  ku príspevku pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť je v pomere 94,1 ku 5,9.  

Daňové riaditeľstvo SR 

39 O 27130330003 Efektívna verejná správa v Bratislavskom 3.3 Pomerom  11,14:88,86 Úrad vlády SR 
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samosprávnom kraji 

40 P 27130330004 Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských 
zdrojov NKÚ SR - 1. časť 

3.3 88,86 a 11,14 Najvyšší kontrolný úrad SR 

41 Q 27130330005 Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, 
analýzy, vyhodnocovania informácií na MV SR (BA) 

3.3 88,86 a 11,14 Ministerstvo vnútra SR 

42 R 27130330006 Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické 
prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 

3.3 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny v rámci cieľov. Príspevok je v súlade 
s pravidlami  OP ZaSI. (4,82% BSK : 95,18% SR) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

43 S 27130330007 Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových 
vedomostí a zručnosti colníkov a zamestnancov colnej 
správy pre Bratislavský kraj 

3.3 88,86 a 11,14 Colné riaditeľstvo SR 

44 T 27130330008 Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj 
legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre 
národnú úroveň SR (BSK)  

3.3 NFP za BSK a SVK sú v pomere 11% ku 89%. Všetky výdavky v priamych nákladoch sú v pomere 11,14 ku 88,86% U 
nepriamych výdavkov sa tento pomer nedal celkom dodrţať. 

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

45 M 27140130051 Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte 
spravodlivosti - podpora zlepšenia sluţieb občanom 
súdmi 

4.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny v rámci cieľov. Príspevok je v súlade 
s pravidlami na str. 139 OP ZaSI. (celkové oprávnené náklady: 88,86% SR : 11,14% BSK) Príspevok pre BSK je vo výške 
50% celkových oprávnených nákladov, nakoľko prijímateľ sa spolufinancuje projekt BSK vo výške 50%. 

Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky 

46 N 27140130052 Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre 
celú spoločnosť 

4.1 Celkové výdavky projektu pre cieľ Konvergencia k celkovým výdavkom pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť sú v pomere  88,86  ku 11,14. Nakoľko v projekte pre BSK bola intenzita pomoci z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov 50%, z toho dôvodu potom  príspevok pre cieľ Konvergencia  ku príspevku pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť je v pomere 94,1 ku 5,9. 

Daňové riaditeľstvo SR 

47  27140130053 Vzdelávanie odborárov v SR 4.1 v prioritnej osi 3 nie je súvisiaci projekt Konfederácia odborových 
zväzov SR 

48 O 27140130054 Efektívna verejná správa v mimo bratislavských 
samosprávnych krajoch 

4.1 88,86 a 11,14  Úrad vlády SR 

49 P 27140130055 Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských 
zdrojov NKÚ SR - 2. časť 

4.1 88,86 a 11,14 Najvyšší kontrolný úrad SR 

50 Q 27140130056 Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, 
analýzy, vyhodnocovania informácií na MV SR  

4.1 88,86 a 11,14 Ministerstvo vnútra SR 

51 R 27140130057 Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické 
prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 

4.1 Príspevok na jednotlivé ciele bol vypočítaný podľa veľkosti cieľovej skupiny v rámci cieľov. Príspevok je v súlade 
s pravidlami na str. 139 OP ZaSI. (95,18% SR : 4,82% BSK) 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

52 S 27140130058 Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových 
vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej 
správy pre celé územie SR s výnimkou Bratislavského 
kraja 

4.1 88,86 a 11,14 Colné riaditeľstvo SR 

53 T 27140130059 Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj 
legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre 
národnú úroveň SR  

4.1 NFP za BSK a SVK sú v pomere 11% ku 89%. Všetky výdavky v priamych nákladoch sú v pomere 11,14 ku 88,86% U 
nepriamych výdavkov sa tento pomer nedal celkom dodrţať.. 

Centrum vzdelávania MPSVR 
SR 

Zdroj: RO 
 
 

V priebehu roka 2010 je prehodnocované delenie zdrojov NP na jednotlivé ciele, podľa potreby budú vykonané úpravy.



 

21 

 
 
Dopytovo orientované projekty 
 
V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia bolo od začiatku programového 
obdobia spolu vyhlásených 24 výziev v celkovej hodnote 205 404 950,58 EUR, z toho 
174 583 157,99EUR zo štrukturálnych fondov a 30 821 792,59 EUR zo štátneho rozpočtu.   Z toho 
za rok 2009 bolo vyhlásených 15 výziev, kde v rámci  konvergencie t.j. v rámci  prioritnej osi 1,2 a 4 
bolo vyhlásených 12 výziev v celkovej hodnote 145 556 596 EUR a na regionálnu 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.j. prioritná os 3 boli vyhlásené 3 výzvy v celkovej hodnote 
2 500 000 EUR, z toho 2 113 950 EUR zo ŠF a 386 050 EUR zo štátneho rozpočtu.  
 
 
Tabuľka č. 1a2: Prehľad vyhlasovania výziev DOP od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 
 

Prioritná os Počet výziev 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

1 4 85 200 000,00 72 420 000,00 12 780 000,00 

2 7 46 356 596,00 39 410 756,60 6 954 839,40 

3 3 2 500 000,00 2 113 950,00 386 050,00 

4 1 14 000 000,00 11 900 000,00 2 100 000,00 

celkom 15 148 056 596,00 125 844 706,60 22 220 889,40 
Zdroj : RO 

 
 
Tabuľka č. 1b2: Prehľad vyhlasovania výziev DOP od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2009 (kumulatívne) 
 

Prioritná os Počet výziev 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

1 6 115 771 599,28 98 405 859,39 17 365 739,89 

2 11 61 014 251,51 51 862 113,79 9 152 137,73 

3 5 3 997 045,74 3 386 438,88 610 606,86 

4 2 24 622 054,04 20 928 745,93 3 693 308,11 

celkom 24 205 404 950,58 174 583 157,99 30 821 792,59 
Zdroj : RO 
 

 
 
V nasledujúcej časti sú uvedené mailové adresy na stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a príslušné SORO, t.j. na Sociálnu implementačnú agentúru a Fond sociálneho rozvoja, 
kde sú podrobnejšie zverejnené výzvy uvedené v tab. 2a.  

 
rozcestník pre výber medzi SIA a FSR > http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2214 
 
SIA  >http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2215 
FSR >http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2214
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2215
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2216
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Tabuľka č. 2a: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31. 12. 2009  

Opatreni
e 

Výzva 

Typ výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

           Z toho 

         Spolu ŠF/KF ŠR 

 1 Podpora rastu zamestnanosti 

1.2 DOP-SIA-2008/1.2.1/01  ohraničená 30.06.08 14.09.08 20 613 423,62 17 521 410,08 3 092 013,54 

1.2 DOP2008-SIP001  ohraničená 28.08.08 28.11.08 9 638 244,55 8 192 507,87 1 445 736,68 

1.2 DOP – SIA - 2009/1.2.1/01  ohraničená 26.03.09 03.06.09 35 200 000,00 29 920 000,00 5 280 000,00 

1.2 DOP – SIA - 2009/1.2.1/02 priebeţná 14.12.09 30.04.10 30 000 000,00 25 500 000,00 4 500 000,00 

1.2 DOP2009-SIP003  priebeţná 15.06.09 15.03.10 10 000 000,00 8 500 000,00 1 500 000,00 

1.2 DOP2009-SIP004  ohraničená 15.06.09 24.08.09 10 000 000,00 8 500 000,00 1 500 000,00 

 Spolu za prioritu 1 115 451 668,17 98 133 917,95 17 317 750,22 

 2 Podpora sociálnej inklúzie 

2.1 OP ZaSI FSR-2007/2.1 ohraničená   23.12.07 30.06.08 8 598 380,45 7 308 623,38 1 289 757,07 

2.2 OP ZaSI FSR-2007/2.2 ohraničená   23.12.07 30.06.08 3 226 259,16 2 742 320,28 483 938,88 

2.1 OP ZaSI – FSR – 2008/2.1/01 ohraničená 22.09.08  12.12.08 2 389 962,16 2 031 467,83 358 494,33 

2.1 OP ZaSI – FSR – 2008/2.1/02 ohraničená 22.09.08 12.12.08 640 821,75 544 698,48 96 123,27 

2.1 OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07 ohraničená  23.12.09  30.03.10 2 200 000,00 1 870 000,00 330 000,00 

2.1 OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09 ohraničená   23.12.09  23.02.10 15 000 000,00 12 750 000,00 2 250 000,00 

2.1 OP ZaSI - FSR - LPSI 
2009/2.1/01 

ohraničená 
  06.04.09  05.06.09 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 

2.1 OP ZaSI - FSR - LPSI 
2009/2.1/05 

ohraničená 
 20.10.09 21.12.09 975 000,00 828 750,00 146 250,00 

2.2  OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 ohraničená  06.04.09  08.06.09 12 759 353,00 10 845 450,05 1 913 902,95 

2.2 OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04 ohraničená 20.10.09 21.12.09 10 936 500,00 9 296 025,00 1 640 475,00 

2.3 OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 ohraničená 06.04.09  08.06.09 1 994 743,00 1 695 531,55 299 211,45 

 Spolu za prioritu 2 61 221 019,52 52 037 866,57 9 183 152,95 

 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

3.1 DOP-SIA-2008/3.1.5./01  ohraničená 30.06.08 09.09.08 1 327 756,75 1 128 593,24 199 163,51 

3.1 DOP-SIA-2009/3.1.5./01  ohraničená 19.11.09 29.01.10 2 000 000,00 1 700 000,00 300 000,00 

 Spolu za prioritu 3 SIA 3 327 756,75 2 828 593,24 499 163,51 

3.2 OP ZaSI – FSR – 2008/3.2/03 ohraničená  22.09.08  12.12.08 169 288,99 143 895,64 25 393,35 

3.2 OP ZaSI- FSR- 2009/3.2/08* ohraničená  20.10.09 21.12.09 260 000,00 209 950,00 50 050,00 

3.2  OP ZaSI-FSR- 2009/3.2/06  ohraničená  23.12.09  30.03.10 240 000,00 204 000,00 36 000,00 

 Spolu za prioritu 3 FSR 669 288,99 557 845,64 111 443,35 

 Spolu za prioritu 3 3 997 045,74 3 386 438,88 610 606,86 

 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

4.1 DOP-SIA-2008/4.1.3/01  ohraničená 25.02.08 07.05.08 10 622 054,04 9 028 745,93 1 593 308,11 

4.1 DOP-SIA-2009/4.1.3/01  ohraničená 15.06.09 17.08.09 14 000 000,00 11 900 000,00 2 100 000,00 

 Spolu za prioritu 4 24 622 054,04 20 928 745,93 3 693 308,11 

 celkom za program       205 291 787,47 174 486 969,33 30 804 818,14 
Zdroj: SORO SIA, FSR 
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Krížové financovanie   
 

Riadiaci orgán monitoruje limity krížového financovania cez monitorovací systém ITMS. Aktuálny 
stav kontrahovania a čerpania je možné vidieť v tabuľke. Podľa limitov spolufinancovania na každú 
prioritnú os sa sleduje na riadiacom orgáne pri každom predloženom národnom projekte a pri 
každej predloženej výzve výška výdavkov, ktoré sa plánujú použiť na kapitálové výdavky. Podľa 
predloženej sumy z výzvy alebo NP, ktorá sa pripočíta k aktuálnemu stavu za prioritnú os sa 
skontroluje celkový limit na prioritnú os. Systém sledovania je zabezpečený prostredníctvom 
Odboru implementácie programov. Podľa momentálneho stavu je kontrahovaných viac ako 46 % 
z celkovej alokácie na OP ZaSI. Taktiež sú zazmluvnené prostriedky na krížové financovanie  vo 
výške 12,23 % z celkovej sumy určenej na krížové financovanie, pričom priemerné % 
zazmluvnených prostriedkov na krížové financovanie z celkovej alokácie OP ZaSI v jednotlivých 
prioritných osiach je 1,35%, z čoho je zrejmé, že v žiadnej prioritnej osi nebol prekročený limit na 
krížové financovanie 10% (15% pri sociálnej inklúzii).  
 
Na NP (vrátane Sociálnych podnikov) je z údajov v ITMS zazmluvnená suma 290 837 EUR a na 
dopytovo-orientované projekty suma 118 608 EUR na krosfinancovanie. 
Údaje o krosfinancovaní jednotlivých projektov uvádza príloha č. 16. 
 
 

Krížové financovanie  podľa prioritných osí (EÚ + ŠR zdroje)                                        v EUR 

 
 
 

Alokácia 2007-
2013 

limit 
kríţového 
financova
nia 
výdavkov  
v % 

Limitná suma 
na kríţové 
financovanie 
2007-2013 

kríţové 
financovanie 
zazmluvnen
é  k 
31.12.2009 

zazmluvnená 
suma na 
národné 
projekty a TA 

zazmluvnená 
suma na 
dopytovo 
orientované 
projekty  

% 
zazmluvnenýc
h prostriedkov 
k 31.12.2009 

% zazmluvnených 
prostriedkov na 
kríţové 
financovanie z 
celkovej alokácie 

kríţové 
financovanie 
(čerpané k 
31.12.2009) 

Priorita 1 667 555 530 10 66 755 553 12 774 719 12 717 161 57 558 19,14 1,91 4 031 829 

Priorita 2 220 941 177 15 33 141 177 0 0 0 0,00 0,00 0 

Priorita 3 20 943 033 10 2 178 076 23 626 17 482 6 144 1,08 0,11 6 639 

Priorita 4 96 158 353 10 9 615 835 328 261 273 355 54 906 3,41 0,34 39 373 

Priorita 5 31 815 530 10 3 181 553 924 250 TA 924 250 0 29,05 2,91 0 

SPOLU 1 037 413 623 N/A 114 872 193 14 050 856 13 932 248 118 608 12,23 1,35 4 077 841 
Zdroj: ITMS, TA ručne  
 
 

Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 3: Plnenie kľúčových ukazovateľov na úrovni operačného programu s väzbou na 
globálny cieľ k 31.12.2009 (sumárne za všetky prioritné osi) 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených* 
projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1** 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 452 N/A N/A 5 452 
Východisko 103 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 103 

            

Počet osôb 
zapojených do 
podporených 
projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 351517  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 351517  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A    547 054 N/A N/A 547 054 
Východisko 107 894 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 107 894 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 34 049 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 34 049 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 73 100 N/A N/A 73 100 
Východisko 15 552 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 552 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest – 
muži (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 19 321 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 321 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 350 N/A N/A 40 350 
Východisko 8 584 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 584 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest – 
ženy (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 14 728 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 728 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32 750 N/A N/A 32 750 
Východisko 6 968 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 968 

            
Počet úspešne Dosiahnutý 0 0 7424 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7424 
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umiestnených osôb 
(počet) 

výsledok 
Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A   146 345 N/A N/A 146 345 
Východisko 46 327 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 46 327 

            

 

Miera 
nezamestnanosti 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

11,1 9,6 12,1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,0 N/A N/A 8,0 
Východisko 16,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16,2 

            

Miera 
nezamestnanosti – 
muži (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,0 N/A N/A 7,0 
Východisko 13,3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,3 

            

Miera 
nezamestnanosti – 
ženy (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

12,7 10,9 12,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,9 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4 N/A N/A 9,4 
Východisko 17,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,2 

            

Miera dlhodobej 
nezamestnanosti 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 N/A N/A 9,2 
Východisko 10,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,2 

            

Miera dlhodobej 
nezamestnanosti - 
muži (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

7,5 5,8 5,8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,8 

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

            

Miera dlhodobej 
nezamestnanosti – 
ženy (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,8 N/A N/A 9,8 
Východisko 11,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,2 

            

Miera rizika 
chudoby ***(%) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

10,5 10,9 11,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,9 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 N/A N/A 9,2 
Východisko 13,0  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,0 

            

Miera rizika 
chudoby – muži*** 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,1 N/A N/A 9,1 
Východisko 13,0  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,0 

            

Miera rizika 
chudoby – ženy*** 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

11,2 11,5 11,8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,5 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4 N/A N/A 9,4 
Východisko 13,0  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,0 

            

Miera úspešnosti 
umiestňovania osôb 
na trh práce (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 
Konvergencia 

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

Dosiahnutý 
výsledok BSK 

0 0,92 31,96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31,96 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26,8 N/A N/A 26,8 
Východisko 42,93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42,93 

Zdroj: ITMS, monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR 
* V zmysle vymedzenia indikátora v OP ZaSI, t.j. počet projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne 
ukončené 
** Bez uvedenia projektov TA       
*** Po sociálnych transferoch, Zdroj: ŠÚ SR 
 

V rámci OP ZaSI vykazoval k 31.12.2009 relevanciu ukončenia 1 projekt (1 projekt na opatrení 2.1). 
Pod pojmom „počet podporených projektov“ sa v zmysle schváleného OP ZaSI rozumie  počet 
projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne ukončené. Do tohto stavu nie sú 
zahrnuté projekty, ktoré boli mimoriadne ukončené a ani projekty v realizácii. Ak by trend 
pokračoval v doterajšom smere a vzhľadom na to, že zostáva už len niečo cez 40% alokovaných 
prostriedkov,  nepomer medzi plánovanou hodnotou OP a súčasným stavom počtu realizovaných 
projektov (586 bez technickej asitencie) nám poukazuje na to, že nebude možné očakávať reálne 
naplnenie početnosti úspešne realizovaných projektov.  
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Implementácia operačného programu vykonávaná v roku 2009 poukázala na skutočnosť, že 
úspešnosť realizácie projektov ESF má značne progresívny charakter z pohľadu kumulatívneho 
počtu osôb zapojených do podporených projektov v celkovom počte 351 517, čo predstavuje 64%-
nú úspešnosť z plánovanej hodnoty v roku 2013 (547 054). Je preto možné vidieť trend naplnenia 
indikátora ku koncu OP v zmysle zadefinovaných cieľových hodnôt. 
 
Súčasne sa podarilo v roku 2009 implementáciou zazmluvnených projektov vytvoriť 34 049 
pracovných miest. V procese monitorovania bolo vyššie zastúpenie mužov na vytvorených 
pracovných miestach (19 321) v porovnaní s vytvorenými pracovnými miestami obsadenými 
ženami (14 728), čo predstavuje o 4593 vytvorených pracovných miest v prospech mužov. Tým sa 
naplnila cieľová hodnota na približne 47%, ale s vynaložením 57% alokovaných peňažných 
prostriedkov. Na základe danej skutočnosti a možnosti využitia voľných finančných prostriedkov, je 
možné očakávať dosiahnutie cieľovej hodnoty. 
 
V roku 2009 sa podarilo úspešne umiestniť 7 424 osôb, čo predstavuje viac ako 5 % z plánovanej 
hodnoty v roku 2013 (146 345) a to v súvzťažnosti k vyčerpaným peňažným prostriedkom 
v súčasnom období neindikuje dosiahnutie cieľovej hodnoty indikátora počtu úspešne 
umiestnených osôb na úrovni globálneho cieľa OP. 
 
Miera nezamestnanosti dosiahla aj napriek prehlbujúcej sa finančnej kríze iba mierne zvýšenie od 
roku 2007 (11,1%), pričom v roku 2009 dosiahla hodnotu 12,1 %. Miera nezamestnanosti mužov 
stúpla z roku 2007 (9,9 %) na hodnotu 11,4 % v roku 2009. Z pohľadu nezamestnanosti žien možno 
konštatovať  mierne stúpajúci trend, kedy v porovnaní s rokom 2007 (12,7%), dosiahla miera 
nezamestnanosti u žien 12,9 % v roku 2009.  
 
Miera dlhodobej nezamestnanosti dosiahla v roku 2009 hodnotu 6,5 %, čo je oproti roku 2007 
(8,3%) zníženie o 1,8 percentuálneho bodu. Z pohľadu rodovej rovnosti sa u mužov znížila miera 
dlhodobej nezamestnanosti v roku 2009 (5,8%) o 1,7 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 
2007 (7,5%). U žien dosiahla miera dlhodobej nezamestnanosti 7,4% v roku 2009, čo predstavuje 
pokles o 1,9 % v porovnaní s rokom 2007 (9,3%). Z toho vyplýva, že aj napriek zložitej 
socioekonomickej situácie spôsobenej finančnou krízou sa darí zlepšovať situáciu v oblasti 
dlhodobej nezamestnanosti, i keď v porovnaní z rokom  2008 táto poklesla iba o 0,2 percentuálneho 
bodu. 
 
Miera rizika chudoby na základe posledných výsledkov EU SILC 2009 bola v Slovenskej republike na 
úrovni 11,0%. Oproti predchádzajúcemu zisťovaciemu obdobiu došlo k minimálnemu nárastu 
podielu ľudí žijúcich pod hranicou chudoby, a to o 0,1 p. p. V prípade mužov nedošlo k žiadnej 
zmene, ale miera rizika chudoby u žien sa zvýšila o 0,3 p. p. Naďalej je však evidentný rozdiel medzi 
mierou rizika chudoby mužov a žien, ktorá odráža nerovnosť príjmov v prípade týchto dvoch 
skupín. Pri globálnom hodnotení, napriek nárastu hranice chudoby o cca 5,6% (v absolútnom čísle 
o 180 €), podiel ľudí žijúcich pod hranicou chudoby sa relatívne zachoval, čo možno považovať za 
pozitívne. V rámci štruktúry ľudí žijúcich v riziku chudoby hranicou chudoby, je možné zachytiť 
prvé prejavy finančnej krízy, a to rastom nezamestnanosti.  
 
Podiel počtu osôb umiestnených na trhu práce po ukončení aktivít na celkovom počte 
podporovaných osôb predstavoval v roku 2009 v cieli konvergencia hodnotu 37,16%  a v cieli 
regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť dosiahol hodnotu 31,96%. Dôležité je však brať 
do úvahy, že podiel sa nevypočítava z celkových nameraných hodnôt, ale len z konkrétnych 
projektov zameraných na umiestňovanie osôb na trhu práce. 
 
Na základe prvých výsledkových hodnôt na úrovni OP ZaSI možno konštatovať, že operačný 
program v roku 2009 prispel aj napriek finančnej a hospodárskej kríze k tvorbe pracovných miest 
a k úspešnému umiestňovaniu osôb, čím sa podarilo začať napĺňať stratégiu plánovanú 
prostredníctvom OP ZaSI. Súčasne implementáciou projektov OP ZaSI sa zaznamenal pozitívny 
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progres, ktorý sa odrazil i na plnení  hlavného cieľa NSRR – strategickej priority 3 Ľudské zdroje, 
a to „Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a 
zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín“.  
 
 

2.1.2. Finančná implementácia programu 
 
Predložené a schválené SŽP 

Za obdobie 01.01.2009 – 31.12.2009 bolo zo strany platobnej jednotky MPSVR SR (PJ) za Operačný 
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) predložených na certifikačný orgán (CO) 
19 súhrnných žiadostí o platbu (SŽP) v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 
78 150 990,59 EUR, z toho zo zdrojov EÚ v sume 66 599 566,47 EUR a zo zdrojov ŠR v sume 
11 551 424,12 EUR, pričom: 

 10 SŽP bolo schválených v plnej sume, 

 9 SŽP bolo schválených v zníženej sume. 

 
Celková suma schválených SŽP v roku 2009 predstavovala sumu 72 611 944,23 EUR, z toho 
61 889 524,28 EUR zo zdrojov EÚ a 10 722 419,95 EUR zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených 
SŽP k 31.12.2009 predstavuje sumu 88 462 731,60 EUR, z toho 75 362 693,53 EUR zo zdrojov EÚ 
a 13 100 038,07 EUR zo zdrojov ŠR. 
 
Čerpanie prostriedkov EÚ v zmysle pravidla n + 3 
 
Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2009 vo výške 75 362 693,53 EUR zo záväzku 2007 po 
odpočítaní zálohovej platby vo vzťahu k pravidlu n + 3 predstavuje 100 %, pričom čerpanie zo 
záväzku 2008 predstavuje 24,13 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2009 na celkovom 
záväzku 2007 – 2013 predstavuje 8,55 %. 
Pokiaľ ide o čerpanie záväzku podľa pravidla n+3, tak v roku 2009 bol vyčerpaný záväzok roku 

2007 a v roku 2010 sa predpokladá vyčerpanie záväzku na rok 2008. V nadchádzajúcom období 

sa predpokladá plynulé čerpanie a bezproblémové vyčerpanie záväzkov podľa pravidla n+3 na 

jednotlivé roky.  
 
Žiadosti o platbu na EK 
 
Dňa 30.09.2009 certifikačný orgán predložil na EK prvú priebežnú žiadosť o platbu (ŽoP) č. 
2710900701 v celkovej sume prostriedkov ESF 24 597 163,47 EUR, čím bolo naplnené pravidlo n + 
3. Dňa 23.12.2009 zaslal certifikačný orgán druhú ŽoP na EK č. 2710900702 v sume prostriedkov 
ESF 17 619 886,21 EUR. Percentuálny podiel zaslaných ŽoP na EK vo výške 42 217 049,68 EUR 
predstavuje 4,79 % zo záväzku 2007 – 2013. 
 
Prijaté platby z EK 
 
V roku 2009 uskutočnila EK úhrady na účet CO pre OP ZaSI vo výške 59 869 226,59 EUR, z toho 2 
zálohové platby vo výške 35 272 063,12 EUR a úhradu prvej ŽoP v žiadanej sume 24 597 163,47 
EUR. 
 
Odhady očakávaných výdavkov 
 
Odhady očakávaných výdavkov na rok 2009 zaslané na EK k 30.04.2009 predstavovali sumu 
78 391 171,27 EUR. Odhad očakávaných výdavkov z fondu ESF bol prijatím dvoch zálohových 
platieb v roku 2009 v sume 35 272 063,12 EUR a prijatím úhrady prvej ŽoP na EK v sume 
24 597 163,47 EUR naplnený na 76,37 %.  
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Tabuľka č. 41: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP ZaSI od 01.01.2009 do 
31.12.2009 

 Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v roku 

2009 v EUR 
(OOV zaslané CO na EK 

k 30.04. 2009) 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  
za rok 2009 v EUR 

Odchýlka 
(plánované čerpanie – 

čerpanie voči EK) 
v EUR 

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 78 391 171,27 x 59 869 226,59 x 18 521 944,68 x 76,37 x 
Zdroj: CO 

Údaje v tabuľke sú z odhadu očakávaných výdavkov tzv. payment forecast, ktoré zasielalo MF SR na EK k 30.4. 2009. MF 
SR vypracováva tieto odhady na základe údajov, ktoré posiela ne certifikačný orgán riadiaci orgán. Odhady čerpania na 
rok 2009 boli naplnené na 76,37 % preto lebo na certifikačný orgán neboli predložené súhrnné žiadosti v takých 
objemoch ako sa na riadiacom orgáne začiatkom roku 2009 predpokladalo. Riadiaci orgán bude pri najbližšom 
zostavovaní odhadov postupovať podľa reálneho stavu a plánu čerpania implementovaných projektov a tým nebudú 
odhady nadhodnotené ako sa to stalo v roku 2009. 

 
Tabuľka č. 5: Prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2009 v EUR 
Prioritné osi podľa zdroja financovania (EUR) 

 stĺpec (a) stĺpec (b) stĺpec (c) stĺpec (d) 

 Výdavky zaplatené prijímateľmi a 
zahrnuté do ţiadostí o platbu 
odoslaných RO, SO/RO 

Zodpovedajúci 
štátny príspevok 

Výdavky zaplatené 
platobnou jednotkou 
prijímateľom 

Celkové platby 
prijaté z Komisie 
(priebeţné platby) 

Prioritná os 1 
Špecifikujte fond 
— Z toho výdavky druhu ESF 
— Z toho výdavky druhu EFRR 

 
 

108 156 814 
- 

 
 

107 619 085 
- 

 
 

98 763 783 
- 

 
 

22 076 323,73 
- 

Prioritná os 2 
Špecifikujte fond 
— Z toho výdavky druhu ESF 
— Z toho výdavky druhu EFRR 

 
 

4 431 162 
- 

 
 

4 221 025 
- 

 
 

5 431 729 
- 

 
 

235 290,26 
 

Prioritná os 3 
Špecifikujte fond 
— Z toho výdavky druhu ESF 
— Z toho výdavky druhu EFRR 

 
 

2 987 854 
- 

 
 

2 974 156 
- 

 
 

2 284 129 
- 

 
 

271 834,43 
 

Prioritná os 4 
Špecifikujte fond 
— Z toho výdavky druhu ESF 
— Z toho výdavky druhu EFRR 

 
 

4 173 863 
- 

 
 

3 948 473 
- 

 
 

5 444 577 
- 

 
 

99 655,88 
 

Prioritná os 5 
Špecifikujte fond 
— Z toho výdavky druhu ESF 
— Z toho výdavky druhu EFRR 

 
 

7 731 447 
- 

 
 

7 731 447 
- 

 
 

8 459 582 
- 

 
 

1 914 059,17 
 

Celkový súhrn 127 481 140 126 494 186 120 383 800 24 597 163,47 

Druh výdavkov ESF v celkovom 
súhrne, keď je operačný program 
spolufinancovaný z EFRR (1) 

127 484 140 
 

126 494 186 
 

120 383 800 
 

24 597 163,47 
 

Druh výdavkov EFRR v celkovom 
súhrne, keď je operačný program 
spolufinancovaný z ESF(1) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Zdroj: CO 
 

 
Finančná implementácia prioritných osí 

 
K 31.12.2009 mal program OP ZaSI druhé najvyššie čerpanie a takisto  druhé najvyššie 
kontrahovanie zo všetkých programov Národného strategického referenčného rámca za 
programové obdobie 2007-2013.  
Prehľady o finančnom pokroku podľa prioritných osí sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 24 
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Tabuľka č. 24, OP ZaSI celkom: Čerpanie prostriedkov podľa prioritných osí k 31.12.2009 

 
Záväzok 2007-2013  
za EÚ zdroje v EUR 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EÚ zdroje) v  EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
k 31.12.2009 (EÚ zdroje) v  EUR 

Celkom 
% zo záväzku  

2007-2013 
Celkom 

% zo záväzku  
2007-2013 

Prioritná os 1            567 422 200  50 915 889,18  8,97 63 066 792,78 11,11 

Opatrenie 1.1            397 195 540     47 110 219,74  11,86 59 261 123,34 14,92 

Opatrenie 1.2            170 226 660  3 805 669,44  2,24 3 805 669,44 2,24 

Prioritná os 2            187 800 000  3 166 831,87  1,69 3 166 831,87 1,69 

Opatrenie 2.1              71 471 000 3 033 199,53 4,24 3 033 199,53 4,24 

Opatrenie 2.2              57 724 000     0,00  0,00 0,00 0,00 

Opatrenie 2.3              58 605 000   133 632,34  0,23 133 632,34 0,23 

Prioritná os 3              17 801 578  1 435 412,22  8,06 1 483 717,58 8,33 

Opatrenie 3.1               6 844 758    967 598,86  14,14 968 333,07 14,15 

Opatrenie 3.2                6 826 854  27 084,12  0,40 27 084,12 0,40 

Opatrenie 3.3                3 417 903  0,00  0,00 0,00 0,00 

Opatrenie 3.4                   712 063  440 729,24  61,89 488 300,40 68,58 

Prioritná os 4              81 734 600  1 586 199,26  1,94 1 586 199,26 1,94 

Opatrenie 4.1              73 561 140  1 586 199,26  2,16 1 586 199,26 2,16 

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

Prioritná os 5              27 043 200 4 785 191,75  17,69 6 059 152,04 22,41 

Spolu za program             881 801 578   61 889 524,28  7,02 75 362 693,53 8,55 
Zdroj: CO, RO komentár pri jednotlivých prioritných osiach 

   
Čerpanie prostriedkov podľa prioritných osí k 31.12.2009 
 
Na prioritnej osi 1 bolo vyčerpaných  približne 11% peňažných prostriedkov, čo predstavuje 19% 
z nakontrahovaných  prostriedkov. Nakontrahované prostriedky predstavujú 57% z celkového 
záväzku pre prioritnú os 1. Tieto prostriedky prispeli k naplneniu cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov prioritnej si 1 v priemere na takmer 17%.  
 
Na prioritnej osi 2 boli vyčerpané takmer 2%  peňažných prostriedkov, čo sú 3% 
z nakontrahovaných peňažných prostriedkov, tie predstavujú 49% z alokácie na prioritnú os 2. 
Uvedené peňažné prostriedky prispeli k 31.12.2009 k naplneniu cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov na prioritnej osi 2 v priemere na 67% . Táto vysoká priemerná percentuálna 
úspešnosť naplnenia cieľových hodnôt na prioritnej osi 2 je spôsobená najmä nezadefinovaním 
cieľových hodnôt na opatrení 2.1 indikátora počtu osôb zapojených do podporených projektov do 
cieľovej hodnoty pre prioritnú os 2. 
 
Na tretej prioritnej osi bolo vyčerpaných viac ako 8% peňažných prostriedkov, čo predstavuje 11% 
z nakontrahovaných prostriedkov, tie predstavujú 76% z celkového záväzku. Predmetné peňažné 
prostriedky prispeli v sledovanom období k naplneniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov 
na prioritnej osi 3 v priemere na 19% . 
 
Napokon na prioritnej osi 4 boli vyčerpané viac ako 2% peňažných prostriedkov , čo reálne 
predstavuje 3% z nakontrahovaných prostriedkov ESF, tie predstavujú 58% z celkového záväzku. 
Predmetné peňažné prostriedky prispeli v sledovanom období k naplneniu cieľových hodnôt 
merateľných ukazovateľov na prioritnej osi 4 v priemere na 43% . 
  
Celkovo na realizáciu projektov operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, bolo 
v priemere vyčerpaných niečo menej ako 6% peňažných prostriedkov, čo predstavuje reálne 
v priemere len 9 % zo zazmluvnených prostriedkov. Zazmluvnené prostriedky predstavujú 
v priemere 60% z celkového záväzku. Uvedené čerpanie peňažných prostriedkov zodpovedá v 
priemere takmer 37 % naplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov vo väzbe na globálny 
cieľ. 
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Certifikačné overovania MF SR 

Priebežné certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 2 SŽP priamo na RO, SORO a PJ. 
Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 180 430,96 EUR, čo je 0,23 % z objemu 
predložených SŽP a 2,90 % z objemu overovaných SŽP.  

Neoprávnené výdavky boli v rámci predložených SŽP identifikované vo výške 82,88 EUR a ostávajú 
zatiaľ nepotvrdené/v štádiu riešenia.  

Nezrovnalosť bola z úrovne CO identifikovaná, bola vypracovaná správa o zistenej nezrovnalosti vo 
výške 82,88 EUR, ktorú nebolo možné predložiť na FSR ako SORO z dôvodu technických problémov 
v ITMS, avšak relevantné subjekty boli o identifikovanej nezrovnalosti informované.   

V priebehu roka 2009 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu ani na 
Úrad pre verejné obstarávanie. 

Pri certifikačných overovaniach SŽP vykonaných od 01.01.2009 do 31.12.2009 boli identifikované 
nasledovné zistenia: 

Nedostatky pri platbách 

Zistené neoprávnené výdavky 

1. Hodnoty stravného za jednotlivých zamestnancov v Sumarizačnom hárku – personálne 
výdavky v sledovaných mesiacoch boli vzájomné vymenené a zároveň výsledná hodnota 
celkovej ceny práce bola pri jednotlivých zamestnancoch nesprávne uvedená,  

2. V rámci certifikačného overovania ŽoP neboli predložené pracovné výkazy a výplatné pásky 
za sledovaný mesiac, 

3. Na základe Potvrdenia o prebratí stravných lístkov, výplatných pások a pracovných výkazov 
za sledovaný mesiac bol identifikovaný nesúlad počtu lístkov prevzatých jednotlivými 
zamestnancami a počtu odpracovaných dní v danom miesiaci,  

4. V rámci certifikačného overovania nebolo možné overiť dĺžku pracovnej cesty na inom mieste 
ako je miesto výkonu práce stanovené v pracovnej zmluve z dôvodu nepredloženia zúčtovania 
pracovnej cesty prijímateľom, 

Nedodržanie Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 (Stratégia) – nesprávne nastavený pomer spolufinancovania na intenzite 
projektu v systéme ITMS zo strany RO a následne neodkontrolovanie zo strany PJ 
5. V rámci projektu bol nesprávne nastavený pomer spolufinancovania na intenzite projektu 

v systéme ITMS, kde bolo 5 % -né spolufinancovanie prijímateľa (obce) nesprávne zaradené 
v súkromných zdrojoch, 

6. V rámci projektu bol nesprávne nastavený pomer spolufinancovania na intenzite projektu 
v systéme ITMS, t.j. vnútorný pomer (ES/ŠR) presahoval 85 % zo zdroja ES, 

Ostatné 
7. Na základe znenia zmluvy o poskytnutí NFP bolo identifikované riziko vyplývajúce 

z nemožnosti získať informácie týkajúce sa monitorovania projektu za obdobie od 
počiatočného dátumu oprávnenosti do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, 

8. Vzhľadom k zisteniam vysokej závažnosti identifikovaných v rámci certifikačného overovania, 
boli ŽoP vyradené z nasledujúcich SŽP,  

9. Prijímateľ sa v čestnom prehlásení zaviazal vykonať verejné obstarávanie na pracovné pozície 
osôb uvedených personálnej matici, avšak verejné obstarávanie nebolo vykonané, 

Nedostatky pri verejnom obstarávaní 
10. V rámci certifikačného overovania bolo zistené, že RO neoveril povinnosti verejného 

obstarávateľa, (postupy zverejňovania, identifikačné údaje, súlad víťazného uchádzača vo 
víťaznej ponuke a v zmluve o dodávke tovarov, prác a služieb),  

Nedodržanie systému finančného riadenia a ostatných dokumentov 
11. V rozpore so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 

nepredložil SORO na CO zápisnicu zo zasadnutia výberovej komisie do 5 pracovných dní od jej 
podpisu; 
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12. V rámci certifikačného overovania bolo zistené, že prijímateľ nepredložil SORO písomnú 
identifikáciu iného účtu založeného za účelom realizácie špecifických výdavkov v prípade 
využitia systému zálohovej platby, 

13. V rámci Dodatku č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP neboli použité platné verzie jednotlivých 
ustanovení článkov o účtoch a platbách v zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové 
obdobie 2007-2013, 

14. V čase výkonu certifikačného overovania nebola predložená kompletná dokumentácia 
týkajúca sa procesu vyhlásenia zadania na predkladanie žiadosť o NFP, formálnej kontroly 
a odborného hodnotenia, 

15. RO nemal vypracovanú žiadnu ekonomickú analýzu v oblasti personálnych výdavkov pre 
interný a externý personál, ktorá by definovala termín „obvyklá cena“ zohľadnením času 
a miesta, 

16. V rámci certifikačného overovania bola identifikovaná duplicita pri vykonávaní činností na 
jednotlivých pracovných pozíciách, 

17. Činnosti, ktoré vyžadovali osobitnú účasť manažéra v mieste pôsobenia prijímateľa, boli 
vykonávané v Bratislave, na základe čoho vznikla pochybnosť o efektívnosti riadenia 
manažéra v zodpovedných činnostiach, 

18. Výkazy prác neboli vyplnené podľa reálneho výkonu činností internými zamestnancami, 
19. V IM procedúr neboli zapracované postupy na overovanie príjmov z projektov, 
20. VOO bolo vystavené k priebežnej ŽoP a nie k zúčtovaniu zálohovej platby, 

Nedostatky v IM, nedodržiavanie IM a audit trailu 
21. V rozpore s ustanovením IM procedúr SORO nebolo zabezpečené zo strany projektového 

manažéra zaslanie výzvy na doplnenie zoznamu všeobecných príloh a podpornej 
dokumentácie ŽoP do 5 dní odo dňa doručenia ŽoP, 

22. Na základe skutočnosti, že v spise projektu počas certifikačného overovania sa nachádzali dva 
KZ pre vykonanie administratívneho overovania vystavené v rovnakom dni, t.j. kedy bol 
prijímateľ vyzvaný SORO na doplnenie ŽoP  a podpornej dokumentácie, nebol zabezpečený 
audit trail pre vyhotovenie VOO, 

23. Nesúlad použitého formulára kontrolného zoznamu pre vykonanie administratívneho 
overenia ŽoP s formulárom kontrolného zoznamu stanoveným v IM procedúr SORO z dôvodu 
chýbajúcich otázok týkajúcich sa monitorovania projektu, 

24. V rozpore s IM procedúr SORO bol kontrolný zoznam k monitorovacej správe bol vypracovaný 
po uplynutí 30-dňovej lehote na schválenie údajov uvedených v monitorovacej správe od jej 
doručenia; 

25. V KZ nebol vyznačený „súhlas/nesúhlas s týmito závermi“, z čoho nebolo zrejmé, či 
monitorovacia správa bola alebo nebola schválená kompetentnou osobou, 

26. Kontrolný zoznam k monitorovacej správe č. 2 nebol v čase certifikačného overovania 
vyhotovený, pričom v zmysle postupov podľa IM procedúr SORO mal byť vyhotovený, 

27. V rámci zadávacích podmienok, príručiek pre žiadateľa o NFP a IM procedúr nebola 
dostatočne stanovená najneskoršia lehota na predloženie žiadosti o NFP a zároveň postupy 
RO v prípade oneskoreného doručenia alebo podania žiadosť o NFP na poštu/kuriérovi, 

28. V čase výkonu certifikačného overovania nebol predložený dôkaz o opätovnej zmene výšky 
príspevku na základe rozhodnutia interného dozorného monitorovacieho výboru,  

29. V IM nebol uvedený postup na stanovenie výmenného kurzu SKK/EUR, na základe ktorého sa 
plánovaný rozpočet prijímateľov  v mene EUR mal prepočítať a zazmluvniť v slovenskej mene, 

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS, ISUF, RIS  
30. v ITMS neboli údaje týkajúce sa projektu vyplnené v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF na 

programové obdobie 2007 – 2013. 

K vyššie uvedeným zisteniam RO, SORO a PJ prijal k 31.12.2009 primerané opatrenia, ktoré 
certifikačný orgán buď akceptoval alebo akceptoval čiastočne. Čiastočná akceptácia sa týkala zistení 
č. 7, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 26 a 30.  
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Nezrovnalosti  

V období od 01.01.2009 – 31.12.2009  boli certifikačnému orgánu oznámené: 

 Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet ES: 
2 nezrovnalosti v celkovej výške 2 471,20 EUR identifikované kontrolou podľa čl. 13 nariadenia EK 
č. 1828/2006/ES.  

K 31.12.2009 certifikačný orgán predmetné nezrovnalosti neodpočítal v žiadosti o platbu na EK, 
nezrovnalosti budú odpočítané v nasledujúcej žiadosti o platbu na EK.  

 Systémové nezrovnalosti:  
V roku 2009 neboli certifikačnému orgánu oznámené žiadne systémové nezrovnalosti. 

Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom podľa prioritnej osi a opatrenia 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s finančným dopadom 

počet 
Nezrovnalosti s finančným dopadom 

V EUR 

4.1 1 2 317,00 

5.1 1 154,20 

Spolu: 2 2 471,20 

Systémové nezrovnalosti 0 0 

 
2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu 
 
Riadiaci orgán pravidelne monitoruje regionálnu alokáciu podľa NUTS II tak, ako to bolo schválené 
v OP ZaSI pri schvaľovaní výziev. Súčasne sa regionálny aspekt monitoruje v rámci systému ITMS. 
Aktuálny stav kontrahovania finančných prostriedkov na jednotlivé regióny je možné vidieť 
z nasledujúcej tabuľky.   
 
Tabuľka č. 6a : Porovnanie indikatívnej alokácie vo vzťahu ku kontrahovaniu podľa regiónov na 
úrovni NUTS II   (EÚ zdroje)  
                                                                                                                                                                             v  EUR 

Región Indikatívna alokácia na 
roky 2007-2013 za 

zdroje ES  

% regionálnej alokácie 
k celkovej alokácie 

Kontrahované 
finančné prostriedky 

k 31.12.2009 

% kontrahovaných 
prostriedkov z celkovej 

kontrahovanej sumy 

Bratislava 17 801 578 2 12 336 408 3 

Západné Slovensko 246 857 245 28 104 717 056 26 

Stredné Slovensko 308 571 377 35 141 996 968 35 

Východné slovensko 308 571 378 35 145 173 842 36 

 
Tabuľka č. 6b: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31.12.2009 
 

Prioritná os Región NUTS III 
Počet 

prijatých ŢoNFP 
Počet zazmluvnených projektov 

Počet projektov  
v realizácii 

 Bratislavský N/A N/A N/A 

Prioritná os 1 

Trnavský 88 32 32 

Trenčiansky 121 33 32 

Nitriansky 114 40 39 

Ţilinský 130 42 40 

Banskobystrický 162 62 62 

Prešovský 183 63 62 

Košický 158 50 50 

NUTS 2 Slovensko 82** 13** 12** 

Spolu 936 *** 269 *** 263 *** 

Prioritná os 2 

Bratislavský N/A N/A N/A 

Trnavský 21 9 9 

Trenčiansky 18 7 7 

Nitriansky 24 18 18 

Ţilinský 84 9 9 

Banskobystrický 201 61 61 

Prešovský 252 123 122 

Košický 221 42 41 

Spolu 821*** 234*** 232*** 
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Prioritná os 3 

Bratislavský 109 50 47 

Trnavský N/A N/A N/A 

Trenčiansky N/A N/A N/A 

Nitriansky N/A N/A N/A 

Ţilinský N/A N/A N/A 

Banskobystrický N/A N/A N/A 

Prešovský N/A N/A N/A 

Košický N/A N/A N/A 

Spolu 109 50 47 

 Bratislavský N/A N/A N/A 

Prioritná os 4 

Trnavský 41 13 13 

Trenčiansky 41 10 10 

Nitriansky 45 13 13 

Ţilinský 52 14 14 

Banskobystrický 81 17 17 

Prešovský 77 15 15 

Košický 56 14 14 

NUTS 2 Slovensko 124** 15** 15** 

Spolu 461 *** 57 *** 57 ** 

Prioritná os 5 

Bratislavský N/A N/A N/A 

Trnavský 18* 18* 14* 

Trenčiansky 18* 18* 14* 

Nitriansky 18* 18* 14* 

Ţilinský 18* 18* 14* 

Banskobystrický 18* 18* 14* 

Prešovský 18* 18* 14* 

Košický 18* 18* 14* 

Spolu 18* 18* 14* 

Celkom 2 345 628 613 
Zdroj: RO /  ITMS 

 
- *pri technickej pomoci v prioritnej osi č. 5 sa všetky projekty implementujú vo všetkých krajoch rovnomerne 
- **viac miest realizácie v dvoch alebo viacerých VÚC 
- *** platí pre celkový počet projektov a nie iba pre NP. Kaţdý NP je započítaný pri kaţdom kraji zvlášť (jeden NP je započítaný 

7 krát) ale pri celkovom počte na kaţdú prioritnú os je uţ projekt započítaný iba raz.   

 
 
Tabuľka č. 7: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31.12.2009 
 

Prioritná os Región NUTS III 
Indikatívne 

alokácie z ŠF 
a KF v EUR 

Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF 
Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF 

a KF 

EUR 

% 
zo zazmluvneni

a v rámci 
prioritnej osi 

% 
z alokácie 
na región 

EUR 
% z čerpania 

v rámci 
prioritnej osi 

% 
z alokácie 
na región 

A B C D 
E=D/∑prioritná 

os 
F=D/C G 

H=G/∑prioritn
á os 

I=G/C 

Prioritná os 
1 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 54 040 231,88 24 315 157,06 4,29 44,99 3 296 494,22 0,58 6,10 

Trenčiansky 54 040 231,88 24 322 790,56 4,29 45,01 4 577 023,96 0,81 8,47 

Nitriansky 54 040 231,88 25 093 552,33 4,42 46,43 6 334 782,79 1,12 11,72 

Ţilinský 101 325 375,92 44 358 253,38 7,82 43,78 6 286 484,05 1,11 6,20 

Banskobystrický 101 325 375,92 56 359 797,20 9,93 55,62 17 398 409,72 3,07 17,17 

Prešovský 101 325 376,25 51 431 255,66 9,06 50,76 14 432 382,73 2,54 14,24 

Košický 101 325 376,25 47 913 819,39 8,44 47,29 10 603 052,68 1,87 10,46 

Spolu 567 422 200,00 273 794 625,58 48,25 48,25 62 928 630,13 11,09 11,09 

Prioritná os 
2 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 17 885 721,69 6 263 754,30 3,34 35,02 78 651,59 0,04 0,44 

Trenčiansky 17 885 721,69 6 149 281,91 3,27 34,38 34 326,16 0,02 0,19 

Nitriansky 17 885 721,69 6 561 797,14 3,49 36,69 78 028,51 0,04 0,44 

Ţilinský 33 535 708,68 11 509 393,58 6,13 34,32 56 311,52 0,03 0,17 

Banskobystrický 33 535 708,68 13 505 750,27 7,19 40,27 725 907,86 0,39 2,16 

Prešovský 33 535 708,79 16 301 078,22 8,68 48,61 1 528 123,21 0,81 4,56 

Košický 33 535 708,79 14 013 214,04 7,46 41,79 665 483,02 0,35 1,98 

Spolu 187 800 000,00 74 304 269,44 39,57 39,57 3 166 831,87 1,69 1,69 
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Prioritná os 
3 

Bratislavský 17 801 578,00 12 336 408,02 69,30 69,30 1 483 717,58 8,33 8,33 

Trnavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trenčiansky N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nitriansky N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ţilinský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Banskobystrický N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Prešovský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Košický N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Spolu 17 801 578,00 12 336 408,15 69,30 69,30 1 483 717,58 8,33 8,33 

Prioritná os 
4 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 7 784 250,84 2 415 665,96 2,96 31,03 93 730,03 0,11 1,20 

Trenčiansky 7 784 250,84 2 116 893,56 2,59 27,19 53 497,29 0,07 0,69 

Nitriansky 7 784 250,84 2 432 986,48 2,98 31,26 119 317,26 0,15 1,53 

Ţilinský 14 595 461,85 4 789 090,73 5,86 32,81 122 997,13 0,15 0,84 

Banskobystrický 14 595 461,85 5 168 215,46 6,32 35,41 206 987,69 0,25 1,42 

Prešovský 14 595 461,89 4 636 344,20 5,67 31,77 277 935,47 0,34 1,90 

Košický 14 595 461,89 4 571 662,56 5,59 31,32 292 756,56 0,36 2,01 

Spolu 81 734 600,00 26 130 858,96 31,97 31,97 1 167 221,43 1,43 1,43 

Prioritná os 
5 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 2 575 543,92 1 681 725,71 65,30 6,22 577 062,34 22,41 2,13 

Trenčiansky 2 575 543,92 1 681 725,71 65,30 6,22 577 062,34 22,41 2,13 

Nitriansky 2 575 543,92 1 681 725,71 65,30 6,22 577 062,34 22,41 2,13 

Ţilinský 4 829 142,05 3 153 233,87 65,30 11,66 1 081 991,25 22,41 4,00 

Banskobystrický 4 829 142,05 3 153 233,87 65,30 11,66 1 081 991,25 22,41 4,00 

Prešovský 4 829 142,07 3 153 233,88 65,30 11,66 1 081 991,26 22,41 4,00 

Košický 4 829 142,07 3 153 233,88 65,30 11,66 1 081 991,26 22,41 4,00 

Spolu 27 043 200,00 17 658 112,62 65,30 65,30 6 059 152,04 22,41 22,41 

Celkom 881 801 578,00 404 224 274,75 45,84 45,84 74 805 553,05 8,48 8,48 

Zdroj: RO / ITMS 
Poznámka: v OP ZaSI sú indikatívne alokácie z regionálneho hľadiska rozdelené len podľa regiónov a sumy na jednotlivé 
kraje boli prepočítané percentuálnym priemerom 

 
 
Tabuľka č. 8: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III 
k 31.12.2009 

Prioritná os 

Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF 

EUR 
% z zazmluvnenia v rámci prioritnej 
osi (poloţka spolu v rámci tabuľky č. 

8) 
EUR 

% z čerpania v rámci prioritnej osi 
(poloţka spolu v rámci  

tabuľky č. 8) 

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

Prioritná os 1 1 748 164,22 0,31 138 162,65 0,02 

Prioritná os 2 N/A N/A N/A N/A 

Prioritná os 3 N/A N/A N/A N/A 

Prioritná os 4 2 076 896,47 2,54 418 977,83 0,51 

Prioritná os 5 N/A N/A N/A N/A 

Spolu 3 825 060,69 0,43 557 140,48 0,06 
Zdroj: RO /  ITMS 
V tabuľke sú započítané projekty z výziev, pri ktorých nie je možné ich priradiť k regiónu na úrovni NUTS III a sú implementované vo 
viacerých regiónoch (NUTS I – Slovensko)  

 
Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR - rok 2009 
(zdroj: Štatistický úrad SR  http://www.statistics.sk/pls/elisw/vbd) 

 
Zamestnanosť  
 
V roku 2009 sa zmenili pozitívne trendy vo vývoji zamestnanosti v SR. V dôsledku celosvetovej 
hospodárskej  krízy sa rast zamestnanosti v SR od začiatku roku 2009 postupne znižoval, pričom 
intenzita jeho poklesu sa v jednotlivých štvrťrokoch prehlbovala. V  roku 2009 celkový počet 
pracujúcich SR dosiahol v priemere 2 365,8 tis. osôb ( z toho  1 326,4 tis. bolo mužov a 1 039,4 
žien), čo bolo o 2,8 %, resp. o 68 tis. osôb menej ako v roku 2008. Z hľadiska štruktúry pracujúcich 
bol tento vývoj ovplyvnený poklesom počtu zamestnancov o 4,8 %, resp. o 99,5 tis. Naopak, 
prorastový vplyv na vývoj zamestnanosti mali podnikatelia.  

 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/vbd
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Z regionálneho hľadiska medziročný pokles počtu pracujúcich bol zaznamenaný vo všetkých 
krajoch SR s výnimkou Košického kraja. Táto skutočnosť však výrazne neovplyvnila zastúpenie 
jednotlivých krajov na celkovom počte pracujúcich SR. Najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti 
bol dosiahnutý v Bratislavskom kraji (14,0 %) a najnižší v Banskobystrickom (10,9 %).  
 
V rámci jednotlivých regiónov v roku 2009 najvyššia miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 15- 
64 rokov bola v Bratislavskom kraji (71,2%). Na druhej strane najnižšiu mieru zamestnanosti 
obyvateľov vo veku 15-64 rokov bola v Košickom kraji (55,1 %). V porovnaní s rokom 2008 sa 
miera zamestnanosti vo veku 15-64 rokov znížila vo všetkých krajoch (v rozsahu od 0,2 p. b. do 4,8 
p. b.). Nadpriemerný pokles miery zamestnanosti  bol zaznamenaný v Nitrianskom (o 4,8 p. b.), 
Žilinskom (o 3,1 p. b.) a Trenčianskom kraji (o 2,9 p. b.). Tendencia znižovania regionálnych 
rozdielov medzi najvyššou a najnižšou úrovňou miery zamestnanosti obyvateľov vo veku 15-64 
rokov pokračovala aj v roku 2009. Kým v roku 2006 tento rozdiel predstavoval 18,3 p. b., v ďalších 
rokoch sa postupne znižoval až na 16,1 p. b. v roku 2009. 

 
V SR podľa údajov ŠÚ SR (ŠÚ SR, výpočet ročného priemeru zo štvrťročného podnikového výkazníctva 

vrátane údajov za ţivnostníkov) bolo v roku 2009 v priemere 17 310 voľných pracovných miest. 
Z regionálneho hľadiska bolo najviac voľných pracovných miest v Bratislavskom kraji (8 644, t.j. 
49,8 % z celkového priemerného počtu  voľných pracovných miest v SR), v ostatných krajoch sa ich 
počet pohyboval od 885 (Prešovský kraj) do 1 655 (Trnavský kraj). Počet voľných pracovných 
miest v roku 2009 bol v porovnaní s rokom 2008 nižší vo všetkých krajoch pri najvýraznejšom 
poklese v Žilinskom kraji (o 43,6 %).  

 
Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl 
 
Pokles počtu pracovných príležitostí v dôsledku hospodárskej recesie sa negatívne prejavil aj na 
vývoji nezamestnanosti v SR v roku 2009. Počet nezamestnaných aj miera nezamestnanosti počas 
celého roka postupne rástla. V priemere za rok 2009 dosiahol počet nezamestnaných 324,2 tis. 
osôb, čo je o 66,7 tis. osôb (o 25,9 %) viac ako v roku 2008. Priemerná miera nezamestnanosti sa v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 2,5 p. b. na 12,1 % (z toho priemerná miera 
nezamestnanosti žien bola 12,9% a mužov 11,4%)“.  

 
V roku 2009 počet nezamestnaných vzrástol medziročne vo všetkých krajoch v rozsahu od 0,5 % 
(Banskobystrický kraj) do 54,0 % (Trenčiansky kraj). Na celkovom počte nezamestnaných v SR sa 
v najväčšej miere podieľali kraje východného Slovenska (Košický a Prešovský kraj) a juhu 
stredného Slovenska (Banskobystrický kraj), ktoré súčasne vykázali aj najvyššiu úroveň miery 
nezamestnanosti. 
 
 Evidovaná nezamestnanosť 
(zdroj ÚPSVR  http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247) 
 
V roku 2009 bolo v SR (podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) priemerne 
evidovaných 340 243 uchádzačov o zamestnanie, pričom v  porovnaní s rokom 2008 ich počet 
vzrástol o 109 810 osôb, resp. o 47,65 %.  
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za rok 2009 hodnotu 11,44 %, čo 
v porovnaní s rokom 2008 predstavuje medziročný nárast o 3,79 p. b. (v roku 2008 miera 
evidovanej nezamestnanosti dosiahla priemernú úroveň 7,65 %). 

Z regionálneho hľadiska za  rok 2009 najvyššia úroveň priemernej miery evidovanej  
nezamestnanosti bola zaznamenaná v  Banskobystrickom kraji (17,96 %) a najnižšia v 
Bratislavskom kraji (3,71 %). Úroveň celoslovenského priemeru miery evidovanej nezamestnanosti 
bola prekročená v Košickom kraji s ročným priemerom 16,23 % a v Prešovskom kraji s 16,90 %. 

 
Medziročný nárast priemernej miery evidovanej nezamestnanosti bol zaznamenaný vo všetkých 
krajoch SR v rozpätí od 1,67 p. b. (v Bratislavskom kraji) do 5,28 p. b. (v Prešovskom kraji). Vyšší 
medziročný nárast priemernej miery evidovanej nezamestnanosti ako priemer za SR (3,79 p. b.) bol 

http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247
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zaznamenaný v štyroch krajoch – Nitriansky (o 3,87 p b.), Žilinský (o 4,03 p. b.), Trenčiansky (o 4,30 
p b.) a Banskobystrický (o 4,38 p. b.). 

Najpočetnejšou skupinou zo znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sú dlhodobo 
nezamestnaní občania vedení v evidencii  uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov 
z predchádzajúcich 16 mesiacov. Na trhu práce majú sťažené uplatnenie z toho dôvodu, že 
dlhodobou evidenciou postupne strácajú odborné vedomosti, pracovné zručnosti a pracovné 
návyky. Do tejto kategórie patria ťažko umiestniteľné osoby s nízkou vzdelanostnou úrovňou a bez 
kvalifikácie. V roku 2009 bolo v priemere v evidencii uchádzačov o zamestnanie 119 972 dlhodobo 
nezamestnaných osôb a ich absolútny počet v porovnaní s  rokom 2008 narástol o 7 520 osôb. 
Podiel dlhodobo nezamestnaných osôb na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie v roku 2009 
predstavoval v priemere 35,26 %, čo v porovnaní s rokom 2008 (48,80 %) predstavuje pokles 
o 13,54 p. b.  
 
V roku 2009  bolo priemerne mesačne evidovaných 73 912 uchádzačov o zamestnanie starších ako 
50 rokov. V porovnaní s rokom 2008 (53 497 priemerne mesačne uchádzačov o zamestnanie 
starších ako 50 rokov) to predstavuje nárast o 20 415 osôb (38,2 %). Podiel uchádzačov o 
zamestnanie starších ako 50 rokov na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie predstavoval 21,7 
%. V porovnaní s rokom 2008 (23,2 %) to predstavuje  pokles o 1,5 p.b.  

 
Priemerný mesačný počet evidovaných nezamestnaných absolventov škôl v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 vzrástol o 9 899 osôb na 23 330 osôb. Podiel na celkovom priemernom počte 
uchádzačov o nezamestnaných sa v porovnaní s rokom 2008 zvýšil (o 1,0 p. b. z 5,8 % v roku 2008 
na 6,8 % v roku 2009). Vývoj počtov uchádzačov o zamestnanie - absolventov škôl v roku 2009 
kopíroval rok 2008. Nárast v mesiacoch máj a jún spôsobil prítok končiacich absolventov vysokých 
škôl, ktorých počty postupne v letných mesiacoch roka klesali. Oveľa výraznejší bol nárast 
v septembri, kedy po ukončení prázdnin prichádzali do evidencie uchádzačov o zamestnane 
absolventi stredných škôl a učilíšť. Tento cyklus bol identický s predchádzajúcimi rokmi.  

 
V priemere bolo v roku 2009 v evidencii uchádzačov o zamestnanie 9 357 občanov so zdravotným 
postihnutím (ZP) a ich počet medziročne vzrástol v priemere o 1 055 osôb. Podiel uchádzačov o 
zamestnanie so ZP na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie v roku 2009 predstavoval 2,7 %, 
pričom v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol o 0,9 p. b. ( 3,6 %). 
 
Zamestnanosť a nezamestnanosť v Bratislavskom kraji - rok 2009 
(zdroj: Štatistický úrad SR  http://www.statistics.sk/pls/elisw/vbd) 
 
Zamestnanosť  

 
V roku 2009 sa v Bratislavskom kraji podľa údajov ŠÚ SR zmenil pozitívny trend vo vývoji 
zamestnanosti. Počet pracujúcich v roku 2009 sa v kraji v porovnaní s rokom 2008 znížil o 0,4 % 
avšak Bratislavskom kraji bol v rámci SR dosiahnutý najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti 
(14,0 %). Miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 15 - 64 rokov bola v Bratislavskom kraji 
(71,2%) v porovnaní s rokom 2008 sa znížila (o 0,9%). 

  
V  kraji podľa údajov ŠÚ SR bolo v roku 2009 najviac voľných pracovných miest v rámci SR (8 644, 
t.j. 49,8 % z celkového priemerného počtu voľných pracovných miest v SR) napriek tomu že došlo 
k medziročnému poklesu počtu voľných pracovných miest (o 30 %) . 

 
Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl 
 
Pokles počtu pracovných príležitostí v dôsledku hospodárskej recesie sa negatívne prejavil aj na 
vývoji nezamestnanosti v Bratislavskom kraji v roku 2009. Počet nezamestnaných aj miera 
nezamestnanosti počas celého roka postupne rástla.  

 
Počet nezamestnaných medziročne vzrástol o 31,5% a v priemere za rok dosiahol hodnotu 16,3 tis. 
nezamestnaných. Miera nezamestnanosti bola 4,7 % a medziročne vzrástla o 1,1 p .b.  

starších ako 50 rokov 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/vbd
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 Evidovaná nezamestnanosť 
(zdroj ÚPSVR  http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247) 
 
V roku 2009 bolo v Bratislavskom kraji  priemerne evidovaných 13 498 uchádzačov o zamestnanie, 
pričom v  porovnaní s rokom 2008 ich počet vzrástol o 5 924 osôb, resp. o 78,21 %.  

 
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za rok 2009 hodnotu 3,71 %, čo predstavuje 
medziročný nárast o 1 67 p. b. (v roku 2008 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla priemernú 
úroveň 2,04 %). 
 

2.1.4. Finančná kontrola a audit  
(Podrobnejšie viď. Príloha č. 9) 
 
Vykonané overovania na mieste podľa čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia 
Rady (ES) č. 1828/2006 
 
V priebehu roka 2009 bolo vykonaných na projektoch 196 kontrol na mieste, pričom bolo 
identifikovaných 53 863,62 EUR neoprávnených výdavkov na kontrolovanej  vzorke  6 278 117,63 
EUR. Najzávažnejšie nedostatky boli zistené  v oblasti personálnych výdavkov na projektové tímy – 
nebola doložená podporná dokumentácia k deklarovaným výdavkom, činnosť bola vo viacerých 
prípadoch duplicitne vykonávaná a aj duplicitne uhrádzaná, bez špecifikovaného rozsahu prác, 
došlo k nesúladu medzi časom vykazovaným vo výkazoch práce a v dochádzke, resp. s počtom 
hodín uvedený na výplatnej páske, v niektorých prípadoch sa jednalo o nereálne výdavky. Výška 
odmien za vykonávanú prácu bola neúmerne vysoká.  
 
Ostatné nedostatky zistené pri kontrole na mieste boli menej závažné – jednalo sa o opravy 
dokladov neúčtovným spôsobom,   dokumentácia k projektu nebola chronologicky zakladaná, kópie 
dokladov neboli  vo všetkých prípadoch čitateľné, chýbajúce podpisy v pokladničných dokladoch. 
 
 
Kontrola NKÚ  podľa zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR 
 
Najvyšší kontrolný úrad zabezpečuje podľa zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR aj kontrolu 
prostriedkov Európskych spoločenstiev, poskytnutých na financovanie projektov na základe 
medzinárodných zmlúv. 
 
V období od 23.02.2009 do 24.04.2009 bola kontrolnou skupinou NKÚ SR vykonaná v zmysle plánu 
kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2009 kontrola, ktorej účelom bolo preveriť, v akom štádiu je 
príprava na čerpanie prostriedkov z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia v programovom období 2007-2013. 
 
Zo záverov kontrolnej akcie vyplynulo, že neboli dodržiavané postupy podľa platných interných 
manuálov procedúr RO, z čoho vyplýva aj nesprávnosť postupov pri pripravenosti na čerpanie 
a čerpaní prostriedkov v rámci OP ZaSI v programovom období 2007-2013.  Ďalej bolo v rámci 
kontroly zistené, že spoľahlivosť systému riadenia OP a stabilnosť procesov implementácie je 
narušená viacerými faktormi (napr. nedostatočná komunikácia medzi RO a SORO, časté presuny 
kompetencií medzi RO a SORO,..). NKÚ sa zároveň obáva zvýšeného rizika nečerpania finančných 
prostriedkov včas v súlade s pravidlom n+3 z dôvodu nevyhlasovania výziev v súlade s ich časovým 
harmonogramom a z dôvodu možného neuzavretia zmluvy z prípadných rôznych dôvodov 
(nesplnením kritérií pri uzatváraní zmluvy, odstúpením od zmluvy,...). 
 
RO prijal v súlade so zápisnicou o prerokovaní Protokolu NKÚ SR o výsledkoch kontroly 
pripravenosti na čerpanie prostriedkov v rámci OP ZaSI v programovom období 2007-2013 sedem 
opatrení za účelom nápravy nedostatkov zistených v rámci uvedenej kontroly a sú plnené trvale. 
Uvedené nedostatky sa týkali najmä uvádzania správnych údajov, dodržiavania postupov 

http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247
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stanovených v platnej verzií interného manuálu procedúr RO pre proces prijímania, registrácie, 
hodnotenia a schvaľovania predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku, dodržiavania postupov stanovených v platnej verzií interného manuálu procedúr RO pre 
proces administratívneho overovania a schvaľovania žiadostí prijímateľov o platbu a dodržiavania 
postupov stanovených v platnej verzií interného manuálu procedúr RO pre proces overovania na 
mieste. Riadiaci orgán zároveň vydal aktualizované znenie interného manuálu dňa 08.06.2009. 
 
V rámci tejto kontrolnej akcie neboli kontrolnou skupinou identifikované žiadne neoprávnené 
výdavky. 
 
Systémové audity a audity operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
 
Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci s orgánmi 
zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov. V zmysle stratégie auditu pre programy 
štrukturálnej pomoci 2007 - 2017 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. 
 
Systémový audit podľa čl. 62 ods. 1 písm. a)  Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
 
V súlade s čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonal orgán auditu v spolupráci s orgánmi 
zúčastňujúcimi sa na výkone auditu OP ZaSI – s vnútorným auditom MPSVR SR a Správou finančnej 
kontroly v termíne od 3. augusta do 11. decembra 2009 systémový audit, ktorého hlavným cieľom 
bolo získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OP ZaSI podľa čl. 62 ods. 1 
písm. a) nariadeniea Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, 
ESF a KF a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006“). 
  
V rámci systémového auditu boli overované riadiace a kontrolné systémy riadiaceho orgánu, 
sprostredkovateľských orgánov – Fondu sociálneho rozvoja a Sociálnej implementačnej agentúry 
ako aj systémy Platobnej jednotky.  
 
Zo záverov audítorskej akcie vyplynulo, že hrozí riziko nedodržania čl. 60 nariadenia 1083/2006, 
ako aj, že riadiaci a kontrolný systém nie je nastavený plne v súlade s platným SR ŠF a KF a SFR ŠF 
a KF. 
 
Po ukončení audítorskej akcie bolo: 

- na RO identifikovaných 81 pretrvávajúcich nedostatkov, z toho 26 nedostatkov nízkej 
závažnosti, 50 nedostatkov strednej závažnosti a 6 nedostatkov vysokej závažnosti, 

- na SORO SIA identifikované 3 nedostatky strednej závažnosti a 4 nedostatky nízkej 
závažnosti, 

- na SORO FSR identifikovaný 1 nedostatok strednej závažnosti a 5 nedostatkov nízkej 
závažnosti, 

- na PJ MPSVR SR identifikovaný 1 nedostatok strednej závažnosti a 5 nedostatkov vysokej 
závažnosti. 

 
Ku všetkým pretrvávajúcim nedostatkom na RO, SORO SIA a SORO FSR a PJ boli prijaté nápravné 
opatrenia za účelom odstránenia nedostatkov. Uvedené opatrenia sa týkali najmä: 

- prijatia systémových opatrení zo strany RO v oblasti výberu a schvaľovania projektov a 
stanovenia pravidiel oprávnenosti na vnútroštátnej úrovni, v oblasti dostatočnej 
informovanosti a systému poskytovania usmernení pre prijímateľov, 

- prijatia nadväzujúcich opatrení súvisiacich s potrebou aktualizovať interné manuály RO,  
SORO SIA a SORO FSR. 
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Riadiaci orgán vydal dňa 9.11.2009 interný manuál procedúr RO pre OP ZaSI verzia 2.3. K verzii 2.3 
následne formou pokynov riaditeľov odborov a pokynov generálneho riaditeľa sekcie modifikoval 
znenie interného manuálu. Zmeny sa týkali týchto oblastí: 

- predkladanie žiadostí o NFP (formálna kontrola, odborné hodnotenie, výber žiadostí, 
vydanie rozhodnutia o schválení / neschválení, zazmluvnenie); 

- úprava finančného riadenia (zosúladenie s platným Systémom finančného riadenia); 
- úprava príručky pre hodnotiteľov (podrobnejšie nastavenie pravidiel procesu hodnotenia); 
- úprava možnosti predkladania žiadostí o platbu aj v písomnej verzii (pre prípad 

nefunkčnosti verejného portálu); 
- rozšírenie časti štátna pomoc (zavedenie testu štátnej pomoci); 
- zavedenie systému internej kontroly. 

 
Ku dňu 24.5.2010 bol vydaný interný manuál verzia 2.4, ktorý reflektuje zmeny vyplývajúce zo: 

- zákona č. 57/2010, ktorým sa novelizuje zákon o pomoci a podpore poskytovanej 
z prostriedkov ES; 

- aktualizovaného Systému riadenia ŠF a KF (verzie 4.0); 
- aktualizovaného Systému finančného riadenia ŠF a KF (verzia 5.1) a 
- metodických pokynov CKO č. 9 (aktualizácia č. 1) – obsah výročnej a záverečnej správy 

o vykonávaní operačného programu a č. 10 – revízia operačných programov. 
 
Okrem vyššie uvedených právnych noriem a pre RO záväzných dokumentov boli vo verzii 2.4 interného 
manuálu zohľadnené aj znenia pokynov, ktoré upravovali predchádzajúcu verziu manuálu.“ 

Riadiaci orgán plánuje vydať aktualizované znenie interného manuálu k augustu 2010.   
 
V rámci tejto audítorskej akcie neboli audítorskou skupinou identifikované žiadne neoprávnené 
výdavky. 
 
Systémový audit podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 
V súlade s § 1v rámci  zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite zabezpečuje 
Odbor vnútorného auditu a vládneho auditu MPSVR SR výkon finančnej kontroly a vnútorného 
auditu, ktoré sú súčasťou jednotného a komplexného systému finančného riadenia 
zabezpečujúceho dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, a dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a vlastnými 
prostriedkami orgánu verejnej správy, ako aj pri iných činnostiach orgánu verejnej správy.  
 
V období od 22.10.2009 do 23.11.2009 bol audítorskou skupinou Odboru vnútorného auditu 
a vládneho auditu MPSVR SR vykonaný systémový audit, ktorého hlavným cieľom bolo poskytnúť 
odborný auditný názor na vymedzenie kompetencií medzi RO – Sekciou riadenia ESF a SORO – 
Sociálnou implementačnou agentúrou v rámci nastavenia riadiaceho a kontrolného systému 
implementácie OP ZaSI pre oblasť Vzniku a sieťovania sociálnych podnikov. 
 
Zo záverov audítorskej akcie vyplynulo, že v auditovanom období od 02.11.2007 do 03.10.2008 
v rámci riadiaceho a kontrolného systému pre oblasť výberu a schvaľovania pilotných projektov – 
Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov, neboli na SORO SIA delegované žiadne kompetencie a pri 
následnom overovaní skutočnej realizácie nebola preukázaná účasť SORO SIA na aktivitách 
súvisiacich s výberom a schvaľovaním pilotných projektov. Zároveň boli identifikované viaceré 
nedostatky v nastavení riadiaceho a kontrolného systému RO OP ZaSI spočívajúce v nesúlade so 
zadefinovaným SR ŠF a KF a tiež nedostatky vo fungovaní riadiaceho a kontrolného systému. 
 
Po ukončení audítorskej akcie bolo na RO identifikovaných 22 nedostatkov, z toho 12 nedostatkov 
strednej závažnosti a 10 nedostatkov vysokej závažnosti. 
 
Pätnásť zistených nedostatkov bolo odstránených v rámci aktualizácie interného manuálu procedúr 
Sekcie riadenia ESF pre programové obdobie 2007-2013  v. 2.2. z 08.06.2009. K ďalším siedmim 
nedostatkom boli prijaté nápravné opatrenia, ktoré sa týkali predovšetkým aktualizácie interného 
manuálu v oblasti ITMS, registrácie žiadosti o NFP a zabezpečenia dodržiavania postupov týkajúcich 
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sa výberového procesu žiadostí o NFP stanovených v aktuálnej verzií interného manuálu procedúr 
RO. 
 
V rámci tejto audítorskej akcie neboli audítorskou skupinou identifikované žiadne neoprávnené 
výdavky. 
 
Audit EK 
 
V období 23. – 27.11.2009, 14. – 18.12.2009 a 08.01.2010 bola vykonaná audítorskou skupinou EK 
Auditná misia riadiacich a kontrolných systémov OP ZaSI. Zo záverov tejto auditnej misie vyplynulo 
viacero závažných nedostatkov. Jednalo sa najmä o: 
 
v rámci pilotných projektov  

 RO pri rozhodovaní o spôsobe financovania pilotných projektov nedostatočne preveril, či 
existuje riziko ovplyvňovania hospodárskej súťaže; 

 nedostatočne funkčný proces hodnotenia a výberu projektov (neoverenie administratívnej, 
operatívnej a finančnej kapacity prijímateľov realizujúcich pilotné projekty); 

 neprimerane vysoké  sadzby odmien pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii projektov 
ESF; 

 nepripravenosť prijímateľov na realizáciu projektov, čo viedlo k nesúladu s  
harmonogramom aktivít projektov;  

 neoprávnenosť výdavkov; 
 RO nedostatočne overuje dôveryhodnosť údajov deklarovaných prijímateľom v žiadosti 

o poskytnutie NFP a monitorovacích správach; 
 
v rámci národných projektov 

 nedostatočné monitorovanie realizácie národných projektov na úrovni cieľovej skupiny; 
 nedostatočné overovanie plnenia podmienok dohôd týkajúcich sa poskytovania príspevkov 

v zmysle § 49, 56 a 57, kde jedným z pravidiel oprávnenosti je vykonávanie živnosti 
minimálne 2 roky; 

 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nemajú dostatočné administratívne kapacity pre 
realizáciu národných projektov. 

 
Doposiaľ Riadiacemu orgánu bola zaslaná len predbežná anglická pracovná verzia správy 
o zistených nedostatkoch. Po doručení oficiálnej slovenskej verzie správy o výsledku auditnej misie 
RO predloží EK námietky k niektorým zisteniam. 
 
 
Odpočet splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v rámci auditu súladu 
A 058 
 
Kontrola splnenia opatrení z uvedeného auditu, prijatých za účelom odstránenia pretrvávajúcich 
nedostatkov, prebehla 13.08.2009. Z odpočtu splnenia opatrení k tomuto termínu vyplynulo, že z 28 
pretrvávajúcich opatrení k 18.11.2008 bolo k 13.08.2009 splnených 26 opatrení, čiastočne splnené 
jedno opatrenie (z dôvodu, že opatrenie bolo splnené iným spôsobom, než bolo stanovené 
v opatreniach) a jedno opatrenie bolo nesplnené. Nesplnené opatrenie, týkajúce sa  nezabezpečenia 
aktualizácie internej smernice MPSVR SR, v ktorej je uvedené, že sa dokumenty týkajúce sa OP ZaSI 
archivujú 10 rokov, bolo odstránené v nadväznosti na ukončenie systémového auditu č. A 282 ku 
dňu 09.03.2010. V súčasnosti sú všetky pretrvávajúce opatrenia splnené. 
 
2.1.5. Využívanie fondov podľa kategórií 
 
Viď. Príloha č. 4 – Delenie podľa kategórií pomoci sa v rámci OP ZaSI neuplatňuje. 
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2.1.6. Príspevok k Lisabonskému procesu  
 
Osobitná pozornosť sa venuje príspevku operačného programu k Lisabonskému procesu, vrátane 
jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006. 
Slovenská republika v NSRR, na základe informácií o rozdelení príspevkov z fondov medzi 
jednotlivé kategórie výdavkov podľa prioritných tém, vyčlenila za všetky operačné programy v cieli 
Konvergencia na realizáciu Lisabonských aktivít 59,15% výdavkov a v cieli Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť 85,57% výdavkov. V rámci OP ZaSI je vyčlenenie 
prostriedkov na tzv. Lisabonské aktivity na roky 2007 - 2013 nasledovné: 
 
Tabuľka č. 9: Vyčlenenie prostriedkov OP ZaSI v cieli Konvergencia (v EUR, bežné ceny) 
 Operačný program Lisabonské aktivity (L.A.) Celková alokácia % L.A. 

8.  OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia  795 465 604 864 000 000 92,07 

Zdroj: NSRR 

Tabuľka č. 10: Vyčlenenie prostriedkov OP ZaSI v cieli Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť (v EUR, bežné ceny) 
 Operačný program Lisabonské aktivity (L.A.) Celková alokácia % L.A. 

3. OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia  16 285 341 17 801 578 91,48 

Zdroj: NSRR 

Tabuľka č. 11: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy v EUR  

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

L.A. pre roky 2007-2013 
Zazmluvnené finančné 
prostriedky (EÚ zdroje) 

% z alokácie na 
L.A. 

 Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov 

63 Navrhovanie a šírenie inovačných a 
produktívnejších spôsobov organizácie práce  

13 382 647 1 157 924,71 8,65 
 

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 

 
21 173 388,79 

 
20,38 

 
 

 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a trvalá udrţateľnosť 

65 Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce  28 005 086 12 154 020,39 43,40 

66 Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení 
na trhu práce  

60 871 658 228 445 097,25 375,29 

67 Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a 
dlhšieho pracovného  ţivota  

134 130 190 0,00 0,00 

68 Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a 
zakladania podnikov  

117 282 642 21 921 640,31 18,69 

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 41 287 207,25 26,22 

70 Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti 
migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie 
ich sociálnej integrácie 

13 382 647 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 34 578 715,81 32,02 

 Zlepšovanie ľudského kapitálu 

73 Opatrenia na zvýšenie účasti na celoţivotnom 
vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného 
prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu 
počtu ţiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú 
dochádzku, zníţenia počtu predmetov, pri 
ktorých sa ţiaci delia podľa pohlavia, a 
zlepšeného prístupu k základnému, odbornému 
a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a 
ich zvýšenej kvality  

75 350 000 0,00 0,00 

Zdroj: ITMS 
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Podľa údajov k 31.12.2009  sú na prioritnú tému č. 66 celkom pre ciele Konvergencia a Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť kontrahované prostriedky vo výške 375 % z celkovej 
alokácie. V monitorovacom systéme ITMS je možné prideliť ku každému projektu iba jednu 
prioritnú tému.  Uvedená disproporcia vznikla preto, lebo pri národných projektoch (v prioritnej osi 
č.1), ktoré sú zazmluvnené na veľké sumy bola pridelená prioritná téma č.66 aj keď v skutočnosti 
pokrývajú viac prioritných tém. Témy v Operačnom programe ZaSI sú informatívne. Z uvedeného 
vyplýva, že po kontrahovaní všetkých prostriedkov z finančného plánu budú niektoré témy (hlavne 
z prioritnej osi č. 1) podľa systému ITMS prekračovať indikatívnu alokáciu z fin. plánu a niektoré 
budú zase vykazovať veľmi malé percento (téma č. 73,67..) resp. informatívne alokácie z týchto tém 
budú presunuté do tém, na ktoré sú NP pridelené. Skutočný stav, ktorý sa podľa ITMS vykázať nedá  
bude iný.    
 
Plnenie strednodobých opatrení, ktoré si jednotlivé členské štáty stanovia sleduje Európska komisia 
podľa revízie Lisabonskej stratégie na základe vypracovaných Národných programov reforiem 
a zároveň hodnotí ročné aktualizácie implementácie týchto národných programov reforiem. Cieľom 
plnenia opatrení je vysoká dynamika rastu hospodárstva, tvorba  kvalitných pracovných miest ako 
aj vytvorenie a udržiavanie konkurencieschopného podnikateľského prostredia.  
 
Vzhľadom na to, že opatrenia prijaté v rámci Európskeho plánu obnovy boli vyhodnotené ako 
účinné, Európska rada neplánuje prijímať ďalšie, ale zamerať sa na tzv. pokrízovú stratégiu (exit 
strategy), ktorá by mala pomôcť EÚ vrátiť sa k zdravým verejným financiám. V súvislosti so 
zlepšovaním regulačného rámca prijala Európska Rada v sledovanom období  rozhodnutie o 
vytvorení dvoch nových orgánov dohľadu nad finančnými trhmi (na makro a mikroúrovni).  
Rada ekonomických ministrov – ECOFIN schválila 10. 03.2009 návrh špecifických odporúčaní pre 
jednotlivé členské štáty EÚ. Odporúčania  boli formulované na základe hodnotenia ich národných 
programov reforiem na roky 2008 – 2010. 
 
Významný krok  uskutočnila Slovenská republika  v rámci stimulov pre súkromný sektor vo 
výskume a vývoji, keď na základe  Zákona o stimuloch pre výskum a vývoj  č. 185 /2009 a súvisiacej 
novely Zákona o dani z príjmov sú podnikateľom od augusta 2009 poskytované stimuly na výskum 
a vývoj vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu a zároveň úľavy na dani z príjmov. Inštitucionálna 
reforma v oblasti výskumu, vývoja a inovácii sa realizuje najmä prostredníctvom Nového modelu 
financovania vedy a techniky, ktorý zavedie nové smerovanie podpory výskumu a vývoja.  
Výraznému zlepšeniu spolupráce medzi podnikmi a výskumom má pomôcť vybudovanie 
regionálnych inovačných centier. 
 
V implementácii stratégie celoživotného vzdelávania schválila vláda SR vo februári 2009 Návrh 
implementácie Európskeho kvalifikačného rámca (EKR) pre celoživotné vzdelávanie v 
podmienkach SR, v ktorom definovala ďalšie kroky pre jeho implementáciu. Dňa 01.12.2009 bol 
uverejnený  Zákon o celoživotnom vzdelávaní   č. 568/2009, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2010. 
Prijatý Zákon č. 184/2009  o odbornom vzdelávaní a príprave zlepšuje koordináciu potrieb trhu 
práce s obsahom odborného vzdelávania a adresuje nedostatok pracovníkov u zamestnávateľov v 
špecifických odboroch. Zákon vytvára priestor pre lepšie prepojenie obsahu vzdelávania s 
požiadavkami trhu práce, najmä vstupom zamestnávateľov do odborného vzdelávania na úrovni 
stredných odborných škôl a školských zariadení, a tým aj pre zvyšovanie zamestnateľnosti a rozvoj 
vedomostnej spoločnosti .  
 
V súvislosti so stratégiou aktívneho starnutia Rada vlády SR pre seniorov, zriadená v júli 2008, 
pripravuje aktualizáciu Národného programu ochrany starších ľudí z roku 1999. Pre tvorbu 
aktualizovaného programu boli vytvorené odborné pracovné skupiny, zamerané na celoživotné 
vzdelávanie a informatizáciu, sociálnu problematiku, zdravotnú problematiku a oblasť 
poskytovania  sociálnych služieb. Národný program ochrany starších ľudí predstavuje v rámci 
sociálnej politiky uplatňovanej vo vzťahu k starším občanom v koncentrovanej podobe požiadavku 
dosiahnutia sebestačnosti, sociálnej participácie a integrácie starších občanov v spoločnosti. Ide 
najmä o zabezpečenie dostatočného príjmu starších občanov, vhodného bývania, uspokojivej úrovni 
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zdravia a to tak fyzického i duševného a prístupu k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám, v 
prípade vzniku stavu odkázanosti na pomoc inej osoby.  
 
Zlepšiť prístup k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnaných je cieľom zamestnaneckej prémie. 
Koncept zamestnaneckej prémie dopĺňa súčasný daňový systém, pričom funguje na princípe 
negatívnej dane. Očakáva sa, že zamestnanecká prémia zabezpečí plynulejší prechod v príjmoch 
medzi nezamestnanosťou a zamestnaním.  
 
Lisabonská stratégia v oblasti rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti zaväzuje členské štáty 
realizovať uvedené opatrenia:  
 
- dosiahnuť priemernú zamestnanosť žien vo výške 60%, 
- dosiahnuť priemernú zamestnanosť starších ľudí vo výške 50%, 
- zredukovať nezamestnanosť mladých, 
- zvýšiť participáciu žien a znížiť rozdiely medzi pohlaviami v oblasti zamestnanosti, 

nezamestnanosti a miezd, 
- podporiť zlepšenie zosúladenia pracovného a súkromného života 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.  
 
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia reaguje na uvedené odporúčania prostredníctvom 
implementácie národných projektov, ktoré svojím rozsahom a výškou alokovaných finančných 
prostriedkov najmä v cieli Konvergencia účinným spôsobom ovplyvňujú politiky zamestnanosti a 
sociálnej inklúzie na národnej úrovni.  Kapitola 3 „Realizácia podľa prioritných osí“ dokumentuje 
pokrok v daných opatreniach v sledovanom období. 
Pre riešenie problematiky  rodovej rovnosti na trhu práce bola schválená vládou SR Národná 
stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2012, ktorej jedným z cieľov je aj vytvárať podporné 
mechanizmy pre plnohodnotnú účasť žien a mužov v hospodárskom, ekonomickom a sociálnom 
rozvoji a pre akúkoľvek distribúciu finančných, technických a materiálnych, priestorových a 
časových zdrojov a služieb tak, aby bola dosiahnutá rodová spravodlivosť. 
 
Za účelom  dosiahnutia cieľov článku 16 Nariadenia (ES) č. 1083/2006 je pozornosť venovaná 
prístupu cieľovej skupiny   osoby so zdravotným postihnutím na otvorený trh práce.  Národný 
projekt Podpora občanov so zdravotným postihnutím bol zazmluvnený vo výške 32 118 353 EUR 
pre cieľ Konvergencia a vo výške 1 128 593,24 EUR  pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť ( BSK ). Prijímateľom projektu je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ( viď 
Príloha č. 12 ). 
 
Plnenie odporúčaní EK bolo  zapracované  do dokumentu Národný program reforiem SR na roky 
2008 – 2010.   
 
 
2.1.7. Opis partnerských dohôd 
 
Spolupráca FSR s RO :  
- spolupráca pri vypracovaní návrhu materiálu „Návrh na urýchlenie a úpravy procesu 

predkladania a schvaľovania žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného 
prístupu v rámci Pilotnej výzvy v zmysle Národného strategického referenčného rámca na roky 
2007-2013“, určeného na rokovanie vlády zo dňa 10.06.2009 

- spolupráca a usmerňovanie v koordinovanom postupe FSR a RO spolu s ÚSVSRRK v oblasti 
prípravy LSKxP  

- spolupráca na výbere príkladov dobrej praxe – zo súboru implementovaných projektov FSR – 
pre rôzne medzinárodné fóra, konferencie a semináre. 
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Spolupráca FSR s etnologickým ústavom Slovenskej akadémie vied ako aj mimovládnymi 
organizáciami (UNDP Slovensko, Nadácia M. Šimečku) pri príprave a realizácii výskumného 
projektu zameraného na zmapovanie bariér a obmedzení vo výkone terénnej sociálnej práce. 
Samotný výskum realizoval ústav etnológie Slovenskej akadémie vied.  
 
Riadiaci orgán pre  OP ZaSI spolupracuje na medzinárodnej úrovni so zástupcami RO pre ESF 
dvanástich členských krajín zapojených do činnosti v rámci Európskej siete pre rómske komunity 
a sociálnu inklúziu. Zástupca RO sa pravidelne účastní zasadnutí riadiaceho výboru a aktívne 
participuje na činnosti pracovnej skupiny pre zamestnanosť. V zmysle náplne práce Európskej siete 
koordinuje a sprístupňuje tok informácií a podporuje účasť ostatných zainteresovaných subjektov 
na práci v siete ( USVRK, regionálna a lokálna samospráva, MVO ). 

 
ESF podporuje vhodný systém riadenia a partnerstvo. Táto podpora sa vykonáva na príslušnej 
územnej úrovni, pričom sa berie do úvahy národná, regionálna a miestna úroveň podľa 
inštitucionálnych úprav špecifických pre Slovensko. 
 
Pri programovaní operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci strategickej 
priority Ľudské zdroje a vzdelávanie MPSVR SR zabezpečilo úzku spoluprácu s príslušnými 
regionálnymi, miestnymi, mestskými a ostatnými orgánmi verejnej správy, s hospodárskymi a 
sociálnymi partnermi a s mimovládnymi organizáciami. Pri implementácii OP ZaSI sú zástupcovia 
samosprávy, MVO, podnikateľského sektora  zapojení vo výberových komisiách, v rámci 
schvaľovania žiadostí o NFP a v neposlednom rade sú aj členmi Monitorovacieho výboru OP ZaSI v 
súlade s čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (princíp partnerstva) a čl. 5 nariadením Rady 
(ES) č. 1081/2006. 
 
 
Okrem toho Riadiaci orgán inicioval realizáciu nasledujúcich národných projektov : 
 
• Národná sústava povolaní 
• Národný systém flexiistoty 
• Centrum sociálneho dialógu (zazmluvnený až v roku 2010) 
• Stratégia aktívneho starnutia (v štádiu prípravy) 
 Inštitút rodovej rovnosti 

 
V uvedených projektoch (podrobnejšie viď. Príloha 11) sa sociálni partneri podieľajú a budú sa 
podieľať na riadiacich procesoch vecnej problematiky uvedených NP, budú vytvárať expertné tímy 
a spolupodieľať sa na analyticko-dokumentačných materiáloch. Zároveň ich nenahraditeľnou 
úlohou v NP je  realizácia navrhnutých stratégií.  
 
V realizácii je aj projekt Vzdelávanie odborárov v SR, prijímateľom je Konfederácia odborových 
zväzov SR. Cieľom projektu je zvýšenie rozsahu a kvality poznatkov odborárov z vybraných oblastí 
riadenia spoločnosti formou inovácie systému ich vzdelávania. 
Rozpočet projektu je 939 tis. EUR. 
 
 
Spolupráca s partnermi v rámci Lisabonskej stratégie  
 
Koordináciu štrukturálnych politík medzi všetkými relevantnými ministerstvami a ostatnými 
relevantnými partnermi, t.j. zamestnávateľmi, odborovými organizáciami, akademickou obcou, 
mimovládnymi organizáciami a regionálnou a miestnou samosprávou primárne zabezpečuje 
pracovná skupina pre lisabonskú stratégiu, ktorá pracuje pod vedením národných koordinátorov a 
pôsobí ako výkonný nástroj pre akceleráciu, koordináciu a monitorovanie uplatňovania politík, 
cieľov a iniciatív lisabonskej stratégie. Pracovná skupina dokumenty o svojej činnosti predkladá na 
prerokovanie vo výboroch a v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.  
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V rámci medzirezortného pripomienkového konania k Implementačnej správe Národného 
programu reforiem SR na roky 2008 – 2010 za rok 2009 boli podobne ako v minulých rokoch 
oslovení aj Konfederácia odborových zväzov SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení 
SR, Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská  rektorská  konferencia, Rada vysokých škôl, 
Akreditačná komisia, Slovenská akadémia vied, všetky samosprávne kraje a Združenie miest a obcí 
Slovenska. 
 
Nad prepojením vecných opatrení s rozpočtom verejnej správy vykonáva dohľad aj Koordinačný 
výbor pre fiškálne aspekty Národného programu reforiem SR, ktorý predstavuje prierezové 
pracovné zoskupenie na úrovni štátnych tajomníkov vybraných ministerstiev a predsedov 
samosprávnych krajov. Výbor koncipuje odporúčania pre prijatie zásadných opatrení v rámci 
koordinácie makroekonomickej a fiškálnej politiky so štrukturálnymi politikami zakotvenými v NPR 
SR a predkladá podnety a návrhy ministrovi financií SR.  
 
Politickú zaangažovanosť v lisabonskej agende posilňuje vládou prijatý postup, v rámci ktorého 
všetky dokumenty strategického významu sú pred predložením na rokovanie vlády SR prerokované 
v relevantných poradných orgánoch vlády, ako sú Hospodárska a sociálna rada SR, Rada vlády SR 
pre verejnú správu, Ministerská rada vlády pre Európske záležitosti. Implementačná správa bola 
predložená aj Výboru pre Európske záležitosti NR SR. Otázky lisabonskej stratégie sú priebežne 
predmetom rokovaní Komisie pre vedomostnú spoločnosť, ktorú vedie podpredseda vlády SR pre 
vedomostnú spoločnosť, Európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a v ktorej sú zastúpení 
ministri väčšiny ministerstiev SR.  
 
 
2.1.8. Špecifiká pre programy ESF 
 
Informácie požadované v článku 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006: 
Dané informácie sa týkajú: 
a)  uplatňovania rodového hľadiska, ako aj akýchkoľvek osobitných akcií z hľadiska rodovej 

rovnosti; 
b)  akcií na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej 

integrácie; 
c)  akcií na posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín, a tým na zlepšenie ich sociálnej 

inklúzie; 
d)  akcií na posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených 

skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím; 
e) inovačných činností vrátane prezentácie tém, ich výsledkov a ich rozšírenia a plného 

uplatňovania; 
f)  nadnárodných a/alebo medziregionálnych akcií. 
 
Uplatňovanie rodového hľadiska (podrobnejšie v bode 4.3. Horizontálna priorita „Rovnosť 
príležitostí“): 
 
Uplatňovanie rodového hľadiska je v OP ZaSi zabezpečené prostredníctvom horizontálnej priority 
rovnosť príležitostí, cez jej prierezové ciele, ktoré boli zadefinované v nasledovných oblastiach: 
 
- zvýšenie zamestnanosti žien na trhu práce, 
- opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života,  
- zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie prostredníctvom vzdelávania a podpory 

podnikateľských aktivít žien, 
- riešenie problematiky násilia páchaného na ženách, 
- zníženie miery rizika chudoby najmä žien v dôchodkovom veku, 

 
Pri vyhlasovaní výziev majú RO/SORO povinnosť uviesť, ku ktorým z týchto cieľov horizontálnej 
priority rovnosť príležitostí aktivity v rámci daného opatrenia môžu prispievať a zároveň sú 
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zadefinované merateľné ukazovatele členené podľa pohlavia. Sledovanie podľa pohlavia by malo 
byť zabezpečené v každom projekte, ktorý sa implementuje.  
 
V rámci odborného hodnotenia sú súčasťou hodnotiacich kritérií aj kritéria zamerané na 
zhodnotenie toho, či žiadateľ vo svojom projekte prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí, teda aj 
k rodovej rovnosti, prostredníctvom svojich cieľov a aktivít. Odborní hodnotitelia majú k dispozícii 
inštrukciu k aplikácii tohto hodnotiaceho kritéria, ako aj podporné dokumenty zamerané na 
problematiku rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. 
 
Za účelom posilniť uplatňovanie rodového hľadiska a vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, 
nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a eliminácie rodovej nerovnosti najmä na trhu 
práce bol v roku 2009 schválený národný projekt Inštitút rodovej rovnosti. 
 
Posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín, a tým na zlepšenie ich sociálnej inklúzie 
(podrobnejšie v bode 3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2 a v časti 2.2 Horizontálna 
priorita „Marginalizované rómske skupiny“) 
Opatrenie sa napĺňa najmä prostredníctvom  výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, ktoré sú vyhlasované Fondom sociálneho rozvoja a sú zamerané na odstraňovanie 
sociálneho vylúčenia, terénnu sociálnu prácu, podporu nezamestnaným a sociálne vylúčeným 
osobám, prevažne obyvateľom  z marginalizovaných a   znevýhodnených komunít.   
 
Posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín vrátane 
osôb so zdravotným postihnutím  
 
V rámci aktívnej politiky trhu práce boli aj pre uvedené cieľové skupiny zazmluvnené a realizované 
národné projekty zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a to: 
 
Názov: Podpora zamestnanosti v období globálnej krízy  
Kód ITMS: 27110130007 
Rozpočet: 43 725 380 EUR 
Ciele: 
 cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to najmä podporou vytvárania nových prac. miest, 

prostredníctvom §§ 50e, 50f, 50g zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, 
 zvýšenie motivácie pri hľadaní a prijatí zamestnania uchádzačom o zamestnanie 

prostredníctvom príspevku ku mzde zamestnanca, 
 zvýšenie motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových pracovných miest, 
 zvýšenie uplatnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, prostredníctvom 

samozamestnania. 
 
Názov:  Vzdelávanie a príprava pre trh práce 
Kód ITMS: 2711013001 
Rozpočet:  16 942 960 EUR 
Ciele:  
 strategickým cieľom je  prispieť k rastu zamestnanosti založenej na kvalifikovanej a flexibilnej 

pracovnej sile, 
 získanie nových odborných zručností a praktických skúseností na účel pracovného uplatnenia 

UoZ a ZoZ vo vhodnom zamestnaní, 
 prevencia nezamestnanosti prostredníctvom podpory vzdelávania a prípravy pre trh práce 

uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, 
 uľahčenie vstupu a návratu, príp. udržanie si pracovného miesta na trhu práce UoZ a ZoZ 

prostrednictvom vzdelávania a prípravy pre trh práce (odborné kľúčové a mäkké zručnosti). 
 

Názov:  Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím 
Kód ITMS: 27110130002; 27130130002 
Rozpočet:  32 118 325,91 EUR; 1 128 593,24 
Ciele:  
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 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov 
na podporu vytvárania nových pracovných miest v chránených dielňach a chránených 
pracoviskách, na udržanie pracovných miest pre túto skupinu občanov a na prípravu na 
pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou zaškolenia a prípravy na 
prácu. 

 

 
Inovačné činnosti ( vrátane prezentácie tém, ich výsledkov a ich rozšírenia a plného uplatňovania ) 
Prvok inovatívnosti  je podporený v rámci všetkých opatrení  OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
v rámci prioritnej osi 2 považujeme za inovatívny element tzv. Lokálne stratégie komplexného 
prístupu. prostredníctvom týchto stratégií je ošetrený  prístup marginalizovaných rómskych 
komunít k podpore v rámci komplexného riešenia spájajúceho zdroje šiestich definovaných OP 
štrukturálnych fondov zameraných na podporu zamestnanosti, sociálnej inklúzie, vzdelávania, 
zdravotnej starostlivosti, bývania a rozvoja infraštruktúry.  

 
Nadnárodné a/alebo medziregionálne aktivity 
 
Prvok transnacionality je zakomponovaný do všetkých opatrení OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia.  Oblasť pokrytá prioritnou osou 2 je podporená účasťou riadiaceho orgánu OP ZaSI 
v nadnárodnej Európskej sieti pre rómske komunity a sociálnu inklúziu.  Táto sieť združuje 12 
členských krajín EÚ, ktoré čelia problémom začleňovania rómskych komunít. Spolu so zástupcami 
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zástupca RO participuje tiež na činnosti 
pracovnej skupiny pre sociálnu inklúziu a zamestnanosť. 
 
Zástupca MPSVR SR sa zúčastňoval v roku 2009 stretnutí Pracovnej skupiny na vysokej úrovni so 
zameraním na uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) v štrukturálnych fondoch. 

 
 

Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí 
 
Tabuľka č. 12: Sledovanie cieľových skupín2  

a) Počet účastníkov za rok  

Noví účastníci Odchádzajúci účastníci 
Ľudia, ktorí sa operačného 

programu zúčastnili v minulom roku 
224864 5526 114681 

b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia c) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet mužov Počet žien 
Počet osôb vo veku 

15 - 24 
Počet osôb vo veku 55 - 64 

105501 119363 16615 46130 
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane samostatne 
zárobkovo činných 

osôb 

Počet 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet 
neaktívnych 

osôb3 

Neaktívne osoby 
– študujúci4 

74813 13891 133963 128078 16088 4845 
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné 
neuniverzitné vzdelanie 

(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

45935 9168 724 1925 
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí Iné znevýhodnené osoby 
142230 689 14928 21609 

Zdroj: ručne zbierané údaje  
Poznámka: Uvádzané údaje nie sú presné z nasledujúcich dôvodov: 

                                                             
2 Tabuľka prezentuje údaje definované vykonávacím nariadením 1828/2006, príloha XXIII. Tabuľka sa vypĺňa podľa popisu 
v dokumente EK ‘Clarification and simplification of data collection requirement on participants in ESF programmes and transmission to 
the Commission in accordance with the implementing regulation for Council Regulation 1083/2006 and its Annex XXIII’.  
3 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, 

osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
4 Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy. 
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Formulár monitorovacej správy neobsahoval riadok o nových, odchádzajúcich a pokračujúcich účastníkoch z daného roka.  
Monitorovacie správy sa stále nepredkladajú elektronicky, čísla boli za stovky projektov spočítavané ručne. 
Termíny predkladania monitorovacích správ a v nich vykazované obdobie nesúvisia s kalendárnym rokom. 

 
Z celkového počtu účastníkov a účastníčok sa na aktivitách projektov zúčastnilo 53% žien (119 363 
osôb) a 47% mužov (105 501 osôb).  Z hľadiska veku bol vyšší počet účastníkov a účastníčok vo 
veku 55 – 64 rokov, a to 20,5% (64 130 osôb) ako vo veku 15-24 rokov s 7,4% (16 615 osôb). 
Menšiny boli zastúpené v 63,25% (142 230 osôb) účastníkov a účastníčok z celkového počtu nových 
účastníkov (išlo najmä o osoby z marginalizovaných rómskych komunít). Významne na aktivitách 
projektov boli zastúpené zdravotne postihnuté osoby s podielom 6,6% (14 928 osôb) a iní 
znevýhodnené skupiny 9,6% (21 609 osôb) z celkového počtu. 0,3% (689 osôb)  z celkového počtu 
tvorili migranti. 
 
Medzi národnými projektami OP ZaSI nie je projekt, ktorý by bol zameraný na cieľovú skupinu 
migranti. Uvedené malé percento migrantov tvoria osoby zúčastnené na projektoch, ktoré sa 
orientujú napr. na znevýhodnených UoZ, na aktiváciu nezamestnaných alebo na sociálnu inklúziu. 
Migranti sú cielene riešení prostredníctvom projektov na Ministerstve vnútra SR zo štátneho 
rozpočtu. 
 

2.2. Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 
 
Riadiaci orgán, v súlade s Nariadením Rady 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde, uvádza k článku 67 Výročná správa a záverečná správa o vykonávaní nasledovné: 
 
Čl. 67/2/h – využitie pomoci uvoľnenej riadiacemu orgánu po zrušení uvedenom v čl. 98 (finančné 
opravy) ods. 2 počas obdobia vykonávania operačného programu.  
 
Riadiaci orgán do roku 2009 nevykonal finančné opravy v súvislosti s individuálnymi alebo 
systémovými nezrovnalosťami zistenými v operáciách alebo v Operačnom programe Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia. 
 
Čl. 67/2/f – informácie o výrazných problémoch súvisiacich s dodržiavaním práva Spoločenstva, ktoré 
by sa vyskytli počas vykonávania operačného programu a opatrenia prijaté na ich riešenie.  
 
Implementácia Operačného programu Riadiacim orgánom prebieha v súlade s legislatívou EÚ 
a legislatívou Slovenskej republiky. Riadiaci orgán nemá vedomosť ani informácie o výrazných 
problémoch súvisiacich s dodržiavaním práva Spoločenstva a Slovenskej republiky, ktoré by sa 
vyskytli počas vykonávania Operačného programu.  
 
EK v programovom období 2007 – 2013 pristúpila k zásadnému zjednodušeniu finančného riadenia 
projektov a umožnila v zmysle čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1081/2006 uplatniť nepriame výdavky projektu paušálnou sadzbou až do výšky 20 % priamych 
nákladov operácie (projektu). EK pristúpila k tejto alternatíve na základe skúseností 
z predchádzajúcich programových období, kedy preukazovanie použitia finančných prostriedkov 
v rámci nepriamych výdavkov projektu predstavovalo pre prijímateľov a riadiace orgány/ 
sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO/SORO“) neprimerané 
administratívne náklady. Súčasne CKO vydal metodický pokyn č. 7 k zjednodušenému vykazovaniu 
výdavkov v programovom období 2007-2013, čím sa vytvoril priestor pre zavedenie 
zjednodušeného vykazovania oprávnených výdavkov prostredníctvom paušálnej sadzby, 
štandardnej stupnice jednotkových výdavkov a paušálnej sumy a tým aj pre efektívnejšiu a 
plynulejšiu implementáciu operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
 
RO pre OP ZaSI  prejavil záujem o využitie niektorých foriem zjednodušeného vykazovania 
výdavkov. V roku 2009 RO pripravil „Návrh uplatňovania paušálnej výšky nepriamych výdavkov 
projektu v zmysle čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1081/2006 v podmienkach OP ZaSI. Súčasťou návrhu je aj analýza nepriamych výdavkov, 
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realizovaná na vzorke ukončených projektov realizovaných v programovom období 2004 – 2006. 
Príslušný návrh, ktorý je spoločným návrhom MPSVR SR a MŠ SR, bol pripomienkovaný na národnej 
úrovni a materiál bol neoficiálne predložený aj na EK. Tento návrh oficiálne nebol doteraz 
predložený na EK a to v súvislosti s riešením týchto problémových okruhov: 
 
a/  otázky zosúladenia legislatívy  
 
Počas prípravy spoločného návrhu sa riešili spolu s MF SR a NKÚ aj otázky zosúladenia legislatívy 
na národnej úrovni s legislatívou EK v prípade uplatnenia paušálnych sadzieb a ich vplyvu na 
kontrolné mechanizmy na národnej úrovni. Do novelizácie zákona č.528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES, vydaného ako z. č. 57/2010 z 03.02.2010 s platnosťou od 
01.04.2010, sa podarilo dostať ustanovenie, týkajúce sa uplatnenia zjednodušeného vykazovania 
výdavkov, čím sa podarilo vyriešiť túto problémovú oblasť 
 
b/  verejné obstarávanie   
 
Na začiatku zámerom RO bolo využívať paušálne deklarovanie nepriamych výdavkov, ale vzhľadom 
na neustále zmeny vo „Working document-e“ zo strany DG Employment, v ktorom EK deklarovala 
nový prístup k verejnému obstarávaniu, RO musel niekoľkokrát prehodnocovať svoj postoj 
k využitiu paušálnych sadzieb a v určitom čase  od tejto možnosti upustil.  
V súčasnosti RO opätovne zvažuje predloženie návrhu, čo bude konzultované s MŠ SR, nakoľko je to 
spoločný návrh MPSVR SR a MŠ SR. 
 
Ďalšie zjednodušené vykazovanie výdavkov využitím štandardnej stupnice jednotkových výdavkov 
tzv - „standard scale of unit costs“ v prípade výdavkov na cestovné, diéty a prípadne ubytovanie pre 
cieľovú skupinu je predmetom rokovaní v roku 2010. 
Opatrenia štátnej pomoci 
 
Vyhodnotenie implementácie štátnej pomoci prostredníctvom schém štátnej pomoci a schém 
pomoci de minimis 

 
V sledovanom období Riadiaci orgán priebežne zabezpečoval, aby operácie financované 
z prostriedkov ESF alebo iného finančného nástroja Európskej únie, 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 súťaž.  

 
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 založení ES na určité kategórie horizontálnej štátnej 
pomoci, zároveň v súlade so zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 
 
Zároveň zo strany RO bolo zabezpečené aby štátna pomoc bola od 01.01.2009 poskytovaná v súlade  
s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 zo 06.08.2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 
zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových 
výnimkách). 
 
Minimálna pomoc bola poskytovaná v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 69/2001 z. 12.01.2001 
o používaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES pri pomoci de minimis a nariadením Komisie (ES) 
1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis. 
 
RO, prípadne SO/RO, bol zodpovedný za predloženie správy o poskytnutej štátnej pomoci v rámci 
schémy štátnej pomoci za každý kalendárny rok a správy o poskytnutí štátnej pomoci v súlade 
s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES týkajúcich sa 
vzdelávacej pomoci a neskôr v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci. 

 

V programovom období 2007-2013 sa pri realizácii aktivít operačného programu Zamestnanosť 
a Sociálna inklúzia aplikovali nasledovné schémy štátnej pomoci 
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 V rámci opatrenia 1.1, 1.2 a 3.1 bola uplatniteľná: 
 
 Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti č. Schéma ŠP - 002/04, registračné číslo EK XE 

15/2008, doplnená a zmenená dodatkom č.4 k predchádzajúcej schéme štátnej pomoci na 
podporu zamestnanosti XE 14/2004 podľa blokovej výnimky), schéma nahradila v roku 2004 
schému štátnej pomoci na podporu zamestnanosti (registračne číslo SK 74/2003, evidenčné 
číslo 2443/2003 v rámci expírácie). 

 
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 službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákona 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). 
 
Pomoc bola zameraná najmä na 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, podporu 
prispôsobovania chránených dielní a chránených pracovísk zdravotnému stavu pracovníkom so 
zdravotným postihnutím, uľahčenie pracovného začlenenia pracovníkov so zdravotným 
postihnutím prostredníctvom podpory zamestnávania personálu, ktorý trávi pracovný čas 
výhradne pomocou pracovníkovi so zdravotným postihnutím a kompenzácia zníženej produktivity 
pracovníkov so zdravotným postihnutím. 
 
Štátna pomoc bola poskytovaná v roku 2009 len zo strany Ústredia PSVR na dofinancovanie 
zmlúv vzťahujúcich sa k tejto schéme v celkovom objeme 0,07 mil. EUR (2,17 mil. SK),pričom 
pomoc bola poskytnutá podľa tejto schémy 261 oprávneným prijímateľom pomoci. 
 

 Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti č. Schéma ŠP - 3/2009, registračné číslo EK 
XT 754/2009, v rámci nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenia 
o skupinových výnimkách). 
 
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Vykonávateľ schémy: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Schéma 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 službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákona 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). 
 
Pomoc bola zameraná najmä na 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, podporu 
prispôsobovania chránených dielní a chránených pracovísk zdravotnému stavu pracovníkom so 
zdravotným postihnutím, uľahčenie pracovného začlenenia pracovníkov so zdravotným 
postihnutím prostredníctvom podpory zamestnávania personálu, ktorý trávi pracovný čas 
výhradne pomocou pracovníkovi so zdravotným postihnutím a kompenzácia zníženej produktivity 
pracovníkov so zdravotným postihnutím. 
 
Štátna pomoc v roku 2009 na podporu zamestnanosti bola poskytovaná len v rámci realizácie 
Národných projektov Ústredia PSVR v celkovom objeme 0,08 mil. EUR (2,4 mil. SK) pričom 
pomoc bola poskytnutá v rámci uvedených schém celkom 288 oprávneným prijímateľom 
pomoci.  
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V roku 2009 MPSVR SR SR neposkytovalo štátnu pomoc na podporu zamestnanosti podľa tejto 
schémy v rámci národných projektov MPSVR SR (mimo zákona 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti, v znení neskorších predpisov). 
 

 V rámci opatrenia 1.2 a 3.1 bola uplatniteľná: 
 

 Schéma štátnej pomoci na vzdelávanie č. Schéma ŠP - 003/04, Registračné číslo EK XT 34/2008, 
doplnená a zmenená dodatkom č.2 k predchádzajúcej schéme štátnej pomoci na vzdelávanie XT 
76/2004), schéma nahradila v roku 2004 schému štátnej pomoci na vzdelávanie (registračne 
číslo SK 73/2003, evidenčné číslo 2443/2003 v rámci expírácie). 
 
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 na podporu vzdelávania. Príspevky boli poskytované prostredníctvom aktívnych 
opatrení na trhu práce definovaných zákonom o službách zamestnanosti.  
 
Štátna pomoc bola poskytovaná na oprávnené projekty na podporu špecifického a všeobecného 
vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný 
potenciál a adaptabilitu. 
 
V roku 2009 MPSVR SR poskytlo štátnu pomoc na podporu vzdelávania v rámci realizácie 
Národných projektov MPSVR SR a dopytovo orientovaných projektov SORO na dofinancovanie 
zmlúv vzťahujúcich sa k tejto schéme v celkovom objeme 0,17 mil. EUR (5,19 mil. SK) pričom 
pomoc bola poskytnutá v rámci schémy 81 oprávneným prijímateľom pomoci. 
 
Štátna pomoc v roku 2009 na podporu vzdelávania v rámci tejto schémy nebola poskytovaná 
prostredníctvom Národných projektov Ústredia PSVR. 

 
 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 

 
Uvedená schéma štátnej pomoci nahradila v roku 2009 svojou účinnosťou predchádzajúcu 
schému štátnej pomoci ŠP – 003/04 (XE 15/2008), pričom zahŕňala všetky uvedené činnosti 
ukončenej schémy, rozsahu Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.   
 
Štátna pomoc bola poskytovaná na oprávnené projekty na podporu špecifického a všeobecného 
vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný 
potenciál a adaptabilitu. 
 
Štátna pomoc v roku 2009 na podporu vzdelávania v rámci tejto schémy bola poskytovaná len 
v rámci realizácie Národných projektov Ústredia PSVR v celkovom objeme 16,44 mil. EUR 
(495,80 mil. SK) pričom pomoc bola poskytnutá v rámci schémy 1372 oprávneným prijímateľom 
pomoci. 
 
V roku 2009 MPSVR zatiaľ neposkytlo štátnu pomoc na podporu vzdelávania v rámci Národných 
projektov MPSVR SR podľa uvedenej schémy.  

 
 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). 
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Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Vykonávateľ schémy: SO/RO Sociálna implementačná agentúra 
 
Štátna pomoc bola poskytovaná na oprávnené projekty na podporu špecifického a všeobecného 
vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný 
potenciál a adaptabilitu. 
 
V roku 2009 SO/RO zatiaľ neposkytlo štátnu pomoc na podporu vzdelávania a adaptability 
zamestnancov v rámci dopytovo orientovaných projektov podľa uvedenej schémy. Na základe 
výziev a uzatvorených zmlúv v roku 2009 bude pomoc poskytovaná až v roku 2010. 

 
 
V programovom období 2007-2013 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 službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákona 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). 
 
Pomoc poskytovaná v rámci tejto schémy bola poskytovaná predovšetkým na podporu  samostatnej 
zárobkovej činnosti, na podporu občanov so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo 
vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, na činnosť pracovného asistenta, na úhradu 
prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na 
dopravu zamestnancov, ale aj  podporu tvorby pracovných miest, podporu zamestnávania 
pracovníkov s osobitným dôrazom na znevýhodnených pracovníkov, vrátane pracovníkov so 
zdravotným postihnutím, podporu zriaďovania chránených dielní a chránených pracovísk, podpora 
prispôsobovania chránených dielní a chránených pracovísk zdravotnému stavu pracovníkom so 
zdravotným postihnutím, uľahčenie pracovného začlenenia pracovníkov so zdravotným postihnutím 
prostredníctvom podpory zamestnávania personálu, ktorý trávi pracovný čas výhradne pomocou 
pracovníkovi so zdravotným postihnutím a kompenzácia zníženej produktivity pracovníkov so 
zdravotným postihnutím a to v rámci podmienok pomoci „de minimis“. 
 
Účelom pomoci pri tejto schéme je najmä podpora MSP, tvorby nových pracovných príležitostí pre 
znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím, a kompenzácia 
dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím.  
 
Pomoc na podporu zamestnanosti bola naplno využívaná Ústredím PSVR v rámci tejto schémy  
a taktiež v rámci uplatňovania podmienok Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej 
pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy 
v rámci Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania 
finančnej a hospodárskej krízy č. N 222/2009 (tzv. „všeobecná schéma“). 
 
V roku 2009 možnosti uplatnenia Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy využilo 
predovšetkým Ústredie PSVR v rámci realizácie aktívnych opatrení na trhu práce na podporu 
a udržanie zamestnanosti prostredníctvom schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, 
ktoré v roku 2009 túto pomoc aj poskytlo. Táto pomoc bola poskytovaná aj na realizáciu aktívnych 
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opatrení na trhu práce na podporu a udržanie zamestnanosti financovaných výlučne zo štátneho 
rozpočtu.  
 
Celková pomoc v rámci schémy pomoci de minimis vrátane uplatnenia podmienok tzv. „všeobecnej 
schémy“ bola Ústredím PSVR poskytnutá v celkovom objeme 137,19 mil. EUR  (4 1337,13 mil. SK), 
pričom pomoc bola poskytnutá 25 253 oprávneným prijímateľom pomoci. V roku 2009 bola 
skutočne vyplatená pomoc v rámci schémy v objeme 57,91 mil. EUR (1 744,63 mil. SK). 
 
 V rámci opatrenia 1.2 bola uplatniteľná: 

 
 Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (č. Schéma DM 2/2008) 

 
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Vykonávateľ schémy: SO/RO Sociálna implementačná agentúra 
Schéma bola aplikovaná v rámci medzirezortnej spolupráce Ministerstva hospodárstva SR 
a Ministerstva práce, sociálnych vecí, ktoré bolo poskytovateľom pomoci pre aktivity realizované 
v rámci Európskeho sociálneho fondu. 
 
Cieľom poskytnutia pomoci formou podpory jednotlivých oprávnených projektov bolo zvýšenie miery 
podpory začínajúcim podnikateľom; zvýšenie tvorby pracovných miest; zvýšenie zamestnanosti; 
zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov a zvýšenie adaptability zamestnancov. 
 
Celková pomoc v rámci tejto schémy bola SO/RO poskytnutá, t.j. zazmluvnená v celkovom objeme 
9,10 mil. EUR (274,23 mil. SK), pričom pomoc bola poskytnutá 107 oprávneným prijímateľom 
pomoci. V roku 2009 bola skutočne vyplatená pomoc v rámci schémy v objeme 0,06 mil. EUR (1,68 
mil. SK). 
 
 
 V rámci opatrenia 1.2 a 1.3 bola uplatniteľná: 

 
 Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania 

pracovných miest u mikropodnikov, malých a stredných podnikov  (č. Schéma DM 3/2008) 
 
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Vykonávateľ schémy: SO/RO Sociálna implementačná agentúra 
Schéma bola aplikovaná v rámci dopytovo orientovaných projektov na základe výziev. 
 
Cieľom pomoci je podporiť vznik, udržanie a rozvoj samozamestnávania – samostatne zárobkovo 
činných osôb, rast a udržanie zamestnanosti u mikropodnikov, malých a stredných podnikov. 
Posilnenie úlohy zamestnávateľov – mikro, malých a stredných podnikateľov, podpora vzdelávania 
zamestnancov a podpora ďalšieho rozvoja a zvýšenie, resp. udržanie zamestnanosti. 
 
Celková pomoc v rámci tejto schémy bola SO/RO poskytnutá, t.j. zazmluvnená v celkovom objeme 
21,79 mil. EUR (656,34 mil. SK), pričom pomoc bola poskytnutá 143 oprávneným prijímateľom 
pomoci. V roku 2009 bola skutočne vyplatená pomoc v rámci schémy v objeme 1,25 mil. EUR 
(37,51 mil. SK). 
 
 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 
Vykonávateľ schémy: SO/RO Fond Sociálneho rozvoja 
Schéma je aplikovaná v rámci dopytovo orientovaných projektov na základe výziev. 
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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 marginalizo- 
vaných skupín obyvateľstva; a podporu zamestnávateľských subjektov, ktoré vytvárajú pracovné 
miesta osobám podľa predchádzajúcich bodov. 
 
V roku 2009 SO/RO zatiaľ neposkytlo minimálnu pomoc podľa tejto schémy v rámci dopytovo 
orientovaných projektov. Na základe výziev a uzatvorených zmlúv v roku 2009 bude pomoc 
poskytovaná až v roku 2010. 
 

 
Efektívnosť poskytnutej pomoci prostredníctvo uvedených schém štátnej pomoci a pomoci de 
minimis 
 
Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci na podporu zamestnanosti a vzdelávania bola podmienená 
zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, predpismi ESF a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Poskytovaná štátna pomoc na podporu zamestnanosti napomohla predovšetkým k tvorbe 
a udržaniu nových pracovných miest s dôrazom a zameraním najmä na dlhodobo nezamestnaných 
občanov, občanov so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny na trhu práce.  
 
Pozitívum poskytnutej pomoci bolo zvýšenie zamestnateľnosti najväčšej rizikovej skupiny 
uchádzačov o zamestnanie, zaradenie sa do pracovného procesu a obnovenie ich pracovných 
návykov a zručností, pričom k uvedenému prispieva aj pozitívny vplyv ich uplatnenia sa na trhu 
práce. 
 
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti ako aj individuálne opatrenia štátnej pomoci boli 
zamerané prioritne na regióny s nízkou mierou nezamestnanosti  a regióny s nižšou vzdelanostnou 
úrovňou, pričom pomoc na opatrenia bola priamoúmerná počtu vytvorených miest a počtu 
zamestnancov, ktorí úspešne ukončili vzdelávanie. 
 
Pomoc na podporu zamestnanosti je realizovaná predovšetkým v rámci minimálnej pomoci 
prostredníctvom Národných projektov Ústredia PSVR, nakoľko dovoľuje viacero možnosti na 
realizáciu nových opatrení na podporu udržania zamestnanosti, tvorby a udržania nových, resp. 
existujúcich pracovných miest, ktoré takto reflektujú na aktuálne potreby trhu práce, najmä v čase 
finančnej a hospodárskej krízy. 
 
Poskytovaná pomoc na podporu vzdelávania zamestnancov prostredníctvom všeobecného aj 
špecifického vzdelávania napomohla najmä zvýšeniu kvalifikácie zamestnancov, zvýšeniu ich 
profesionálnych zručností a tým k zvýšeniu profesionality výkonu zamestnancov a budovaniu 
ľudských kapacít. Zároveň tak podporila u týchto občanov udržanie sa na trhu práce a uľahčenie 
vstupu na trh práce v budúcnosti.   
 
Článok 67 nariadenia Rady ES 1083/2006  
 
Riadiaci orgán v súlade s  Nariadením Rady 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde uvádza k článku 67 „Výročná správa a záverečná správa o vykonávaní“ nasledovné : 

 čl. 67/2/h - využitie pomoci uvoľnenej riadiacemu orgánu po zrušení uvedenom v čl. 98 

(finančné opravy) ods. 2 počas obdobia vykonávania operačného programu. Riadiaci orgán 

do konca roku 2009 nevykonal finančné opravy v súvislosti s individuálnymi  alebo 

systémovými nezrovnalosťami zistenými v operáciách alebo v Operačnom  programe 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  
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 K článku 67/2/f  - vedúci pracovníci RO a SORO písomne potvrdili korektnosť 

implementácie OP ZaSI v súlade s legislatívou EU a SR.  

2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 
Tabuľka č. 13: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy indikované v rámci 
RO, SORO 
 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

 Údaje v Tabuľke č. 12 (neskôr po úprave 
Systému riadenia ŠF a KF č. 13): Sledovanie 
cieľových skupín sú v niektorých prípadoch 
uvedené s určitým percentom odhadu. 
Monitorovacia správa projektu prešla zmenami 
vyplývajúcimi z aktualizácie Systému riadenia ŠF 
a KF na programové obdobie 2007-2013. Zmeny 
mali vplyv na vykazovanie údajov uvedených 
v tejto tabuľke. Taktieţ uvedená tabuľka nebola 
zo strany CKO jasne zadefinovaná. Vo väzbe na 
tento problém ja aj skutočnosť, ţe monitorovacie 
správy projektov sú vykazované kumulatívne 
a v rôznych časových termínoch. Tabuľka č. 12 : 
Sledovanie cieľových skupín vykazuje údaje len 
za posledný rok implementácie.  

 V záujme zniţovania odchýliek a nepresností vo vykazovaní 
zozbieraných dát v relevancii na cieľové skupiny spôsobených 
napr. vyššími percentami odhadu, prijímatelia boli RO 
inštruovaní, aby údaje v monitorovacích správach vykazovali 
kumulatívne a aby si viedli osobitnú evidenciu o cieľových 
skupinách. Na základe prijatých opatrení sa predpokladá, lepšia 
súčinnosť prijímateľov s RO. V nasledujúcich obdobiach od 
prijatého opatrenia bude moţné vyplniť tabuľku uvedenú 
v prílohe s vyšším percentom správnosti a to aj za príslušný rok. 
RO zorganizoval pracovné stretnutie so zástupcami CKO, kde 
boli navrhnuté viaceré riešenia, ako odčleniť vykazovanie. 
RO pripravuje metodiku pre vypĺňanie monitorovacej správy, kde 
bude samostatne uvedený návod pre Tabuľku č. 12. 

 V návrhu je materiál CKO 
Systém riadenia ŠF a KF, 
verzia 4.1, kde bude táto 
tabuľka predkladaná 
samostatne, odčlenená od 
MS, aby vykazované obdobie 
bolo v súlade s kalendárnym 
rokom. 

 Súčasťou Systému riadenia ŠF a KF je okrem 
iného aj príloha formulára „Monitorovacia správa 
projektu―  kde je i tabuľka č. 13 (pôvodne č. 12, 
viď. vyššie) „Rozdelenie účastníkov projektu―, 
ktorá je i súčasťou výročnej správy za príslušný 
rok pod názvom  „Pomoc podľa cieľových skupín 
a rovnosť príleţitostí―, ktorá do platnosti 
aktualizovaného pokynu neobsahovala údaje o 
„Počte účastníkov za príslušný rok―.  

 V dôsledku zmeny v dokumente CKO Riadiaci orgán prijal 
operatívne opatrenie, aby všetci prijímatelia pomoci aktualizovali 
tabuľku č. 13a  formulára „Monitorovacia správa projektu― tak, 
aby obsahovala aj údaje o „Počte účastníkov za príslušný rok―. 

 Na základe prijatých opatrení 
riadiaceho orgánu boli údaje o 
Počte účastníkov za príslušný 
rok aktualizované a doplnené 
do Výročnej správy za rok 
2009 

 Monitorovacie správy nie je moţné zadávať 
priamo prostredníctvom verejného portálu ITMS. 
Termín sprístupnenia tejto funkcionality bol CKO 
opätovne predĺţený. Od funkcionality sa očakáva 
centrálny spôsob zberu dát, zvýšenie 
operatívnosti, zníţenie nepresností  vo vzťahu 
k vykazovaniu jednotlivých údajov v zmysle 
štruktúry dát Monitorovacej správy  

 RO zabezpečuje zber údajov z monitorovacích správ v tlačovej 
forme. Zber a analýza týchto údajov vo väzbe na Výročnú 
správu, ako aj odpočet opatrení vzťahujúcich sa k ďalšiemu 
monitorovaniu (príprave strategických dokumentov, podkladov 
vo vzťahu k vecne príslušným sekciám MPSVR SR, 
operatívnych podkladov MPSVR SR, o.i. informáciám v zmysle 
211/2001 Z.z., pozičným dokumentom rezortu a ostatným 
dokumentom RO) sa uskutočňuje prácnejším selektívnym 
výberom, čo má za následok predlţovanie lehôt a väčšie 
zaťaţovanie administratívnych kapacít RO 

 Údaje do monitorovacej 
správy boli zabezpečené 
prácne ručným sčítaním 
stoviek projektov. Príloha 
XXIII bola odčlenená od 
monitorovacej správy pre 
odlišné vkyzovanie (ročné, nie 
kumulatívne). Výsledok bude 
zrejmý o rok. V kaţdom 
prípade sa ale uvedená 
príloha ukazuje byť zbytočne 
komplikovanou 
a administratívne náročnou. 

Systém ITMS je v SR chápaný ako databázový 
systém, s ktorým riadiace orgány budú pracovať 
samostatne. Inak povedané, CKO ako správca 
systému nezabezpečuje jednotný výstup z ITMS 
v súlade s usmernením pre spracovanie výročnej  
a záverečnej správy, ale zabezpečí riadiacim 
orgánom len čiastkové podklady z databázy 
súvisiace s programovým dokumentom, ktoré je 
nutné následne spracovať. 

Riadiaci orgán a SORO vyčlenil pracovníkov na spracovanie 
dátových súborov za operačný program Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia, z ktorých sa snaţí získať údaje potrebné pre 
výročnú správu za príslušný rok. 

Riadiaci orgán a SORO 
spracoval výročnú správu za 
rok 2009 . 

Sú problémy i pri implementácii medzirezortnej 
spolupráce medzi OP KaHR a OP ZaSI. Riešenie, 
ktoré implementáciu systémových integrovaných 
projektov napokon umoţnilo, však z nášho 
pohľadu neprinieslo zjednodušenie procesov, no 
práve naopak, značne skomplikovalo zadávanie 
údajov do ITMS. Cieľom medzirezortnej 
spolupráce malo byť uľahčenie prístupu 
ţiadateľov k nenávratnému finančnému príspevku 
z dvoch fondov, no výsledkom sú zdĺhavé 
procesy vo vzťahu k ITMS.  

ITMS neumoţňuje evidenciu multicieľových programov. V ITMS 
je pre kaţdý cieľ vytvorený samostatný projekt, tzv. „zrkadlo―. 

Zmenu pre zaôvedenie 
multicieľových projektov uţ 
nie je moţné zakomponovať 
do ITMS. 

Je problematické monitorovanie a kontrola NP pre Na odbore kontroly a maonitorovania v prebehli v roku 2010 Podrobne to bude vysvetlené 
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nepresné zadefinovanie podmienok realizácie 
a metodiky vykazovania pri zrkadlových 
projektoch, pôvodne multicieľových, kde dopad 
realizácie projektu pokrýva celé územie SR ale 
samotná realizácia prebieha  lokálne v ústredí 
prijímateľa. Dokumenty sú preto vykazované 
z BSK, projekt je ale v rámci cieľa Konvergencia. 

stretnutia s jednotlivými prijímateľmi a nastavenie projektov sa 
upravilo tak, aby boli implementované v súlade s Operačným 
programom zamestnanosť a sociálna inklúzia. K multicieľovým 
projektom bola vypracovaná zo strany Odboru metodiky 
a publicity metodika pre postupy NP. 

v pripravovanej aktualizácií 
príručky pre prijímateľa. 

Systém monitorovacích ukazovateľov OP ZaSI je 
stále komplikovaný.  

Neuvaţuje sa o otvorení Operačného programu. Príprava na prípadné 
rokovania s Bruselov k otázke 
úpravy ukazovateľov v OP 
ZaSI 

Výstup ukazovateľov z ITMS nie je ústretový voči 
uţívateľovi, jeho spracovanie je náročné na čas 
a dochádza k chybovosti. 

Návrh na prípravu OLAP kociek pre výstupy monitorovacích 
ukazovateľov sú tlmočené CKO na kaţdom stretnutí  

RO pripraví písomne 
poţiadavku na CKO v tomto 
zmysle, aj keď bola viac krát 
vzájomne rokovaná. 

Monitorovacie správy nie sú predkladané 
elektronicky. Ich termín predkladania a sledované 
obdobie sa nezhoduje s kalendárnym rokom. 
Údaje napr. prílohy XXIII nariadenia ES 
1828/2006boli zbierané ručne za stovky 
projektov. 

Elektronické predkladanie správ má byť spustené v druhej 
polovici roka 2010, otázka prílohy XXIII je v riešení. 

Najnovšia inštrukcia CKO 
hovorí o termíne od 1.1.2011 

Systém ITMS funguje správne aţ na výpadky 
systému, ktoré súvisia s niţšou kvalitou 
operačného systému Windows, ktorý je 
nainštalovaný na serveroch.    
Tieto výpadky sa prejavujú napríklad: 

 v nesprávnom zobrazovaní poloţiek v menu 
pre výber poloţky oprávnených výdavkov 

 v zdvojení poloţiek v harmonograme 

 v strate údajov ktoré uţ boli zadane do ITMS 

 a v iných náhodných chybách  

Priebeţne sa odstraňuje. Adnministrátor MPSVR SR 
pre ITMS priebeţne rieši s 
CKO 

V nadväznosti na nedostatky zistené Auditnou 
misiou EK, nedostatky zistené v rámci 
certifikačných overovaní,  ako aj na nedostatky 
zistené v rámci systémových auditov A 282 
a A 308 boli pozastavené platby pre pilotné 
projekty „Sociálne podniky―  do doby vykonania 
analýzy z hľadiska štátnej pomoci, ukončenia 
auditu A 308 a doručenia oficiálnej slovenskej 
verzie správy z auditnej misie EK. 
Následne došlo od konca roka 2009 do polovice 
2010 k zrušeniu financovania uvedených 
projektov. 

V riešení formou akčného plánu.  Odpočty sleduje pracovník 
vyčlenený na OKM, 
v spolupráci s vedením 
sekcie. 

RO aj SORO má rezervy v zadávaní údajov  do 
ITMS, preto aj v správe na niekoľkých miestach 
uvádzame rozdiel reálneho stavu a stavu 
vykázaného údajmi z ITMS. 

RO a SORO musia zlepšiť najmä pred koncom roka – 
v novembri a v decembri stav zadávania údajov do ITMS tak, 
aby databázy boli v zhode s reálnym stavom implementácie. 

OIP v novembri osloví OKM 
a SORO s poţiadavkou na 
dôsledné doplnenie údajov do 
ITMS aby sa predišlo 
nezhode reálnej situácie 
a elektronických dát. 
Dá sa predpokladať ţe 
situácia s kvalitou informácii v 
ITMS sa zlepší po 1.9.2010, 
keď prijímatelia budú zadávať 
monitorovacie správy do 
ITMS cez verejný portál ITMS 
– kvalita riešenia zatiaľ ešte 
nie je známa. 

Obdobne ako všetky členské krajiny Európskej 
únie, aj Slovenská republika musela koncom roka 
2008 a začiatkom roka 2009 riešiť dôsledky 
globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ktoré sa 
premietli v raste nezamestnanosti a úbytku 
pracovných miest 

Nové aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré boli v tejto súvislosti 
prijaté v marci a apríli 2009 na prechodné obdobie do konca 
roka 2010 (podrobnejšie viď. bod 2.4 Zmeny v kontexte 
realizácie OP) 

Účinnosť opatrení bude 
moţné vyhodnotiť najskôr o 
rok 

 
 
 
 
 



 

56 

2.4. Zmeny v kontexte realizácie operačného programu  
 
Celkovo možno skonštatovať, že v rámci implementácie OP ZaSI sa aplikovali v súvislosti 
so zmiernením dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy viaceré nové nástroje APTP, ktoré 
smerovali do podpory zamestnanosti, udržania existujúcich pracovných miest, tvorby nových 
pracovných miest, podpory samozamestnania a príspevkom ku mzde zamestnanca.  
 
V rámci procedúr programového, resp. projektového cyklu riadenia boli uplatnené taktiež príslušné 
opatrenia v súvislosti so stimuláciou rýchlejšieho čerpania zdrojov. RO umožnil v zmysle platného 
Systému finančného riadenia všetkým prijímateľom bez ohľadu na typ prijímateľa využívať systém 
zálohových platieb, refundácie a kombinácie týchto dvoch systémov. Prijímatelia tento krok zo 
strany RO vnímajú ako pozitívum a túto alternatívu využívajú. RO týmto vylúčil diskrimináciu 
prijímateľov vzhľadom na ich typ od prijatia tohto rozhodnutia.  
 
Kým v roku 2008 bolo za program ZaSI uhradených celkovo 70 zálohových platieb v sume 
24 929 154,- EUR, v roku 2009 to už bolo 329 zálohových platieb v celkovej hodnote 37 529 378,- 
EUR. Zároveň bola znížená administratívna náročnosť pri predkladaní podpornej dokumentácii 
v žiadosti o platbu, čím sa znížila časová náročnosť na overenie výdavkov a urýchlil sa finančný tok. 
 
Okrem paušálneho deklarovania nepriamych výdavkov sa RO pre OP ZaSI rozhodol využiť aj  ďalšie 
zjednodušené vykazovanie výdavkov - využitie štandardnej stupnice jednotkových výdavkov tzv - 
„standard scale of unit costs“ v prípade výdavkov na cestovné, diéty a prípadne ubytovanie pre 
cieľovú skupinu, na projekty. Rokovania v tejto veci prebiehajú v roku 2010. 
 

RO pre OP ZaSI vidí najväčšiu prekážku využívania zjednodušenia v prípade paušálne 
deklarovaných výdavkov práve v oblasti verejného obstarávania. V OP ZaSI sú prijímateľmi 
v najväčšej miere zastúpené mimovládne organizácie. Pre tieto organizácie je typické, vzhľadom na 
obmedzenosť zdrojov financovania ich činnosti, že svoju činnosť, na ktorú boli zriadené, realizujú 
pri minimálnych materiálnych a personálnych zdrojoch. Práce, ktoré sú potrebné počas realizácie 
projektu (riadenie a administratíva) si zabezpečujú interne formou pracovno-právnych vzťahov na 
dobu určitú. Na ostatné práce, napr. vzdelávanie (lektor), zabezpečujú osoby len na čas nevyhnutný 
pre potreby vzdelávania, a to najčastejšie formou externých dodávok, pretože takéto zabezpečenie 
je efektívnejšie a hospodárnejšie.   
Ak sa postoj EK v oblasti verejného obstarávania vo „Working document-e“ nezmení, podľa nášho 
názoru, bude veľmi ťažké  zjednodušenie uplatniť a v praxi  realizovať.  
 
Zmeny vo vzdelávacích aktivitách riadiaci orgán ani sprostredkovateľské orgány pod riadiacim 
orgánom nezaznamenali. Potenciálne obavy prijímateľov v dôsledku krízy môžu súvisieť 
s nenaplnením dopadového indikátora „Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili 
dohodnutú dobu“, pokiaľ tento indikátor sledujú. Ide o žiadateľov, ktorí predkladali žiadosti o NFP v 
rámci výziev z roku 2008, keď ešte opatrenia na riešenie hospodárskej krízy neboli v platnosti.  
 
V prípade výziev z roku 2009 prebieha proces zazmluvňovania žiadostí o NFP, t. j. v súčasnosti nie 
je možné odhadnúť nepriaznivý vplyv krízy na projekty. Vzhľadom na skutočnosť, že riadiaci orgán 
pre OP ZaSI nedostal žiadnu žiadosť prijímateľa o zmenu aktivít, ktorá by súvisela s krízou, je reálny 
predpoklad, že projekty boli nastavované  aj so zvážením dôsledkov krízy.  
 
Z hľadiska dopadov pomoci ESF na opatrenia riešiace hospodársku krízu sú v súčasnosti dostupné 
nasledujúce číselné údaje: 
 
V rámci výzvy DOP2008-SIP001 sa predpokladá vytvorenie približne 600 pracovných miest. Presný 
počet je možné určiť až po ukončení posledného projektu, nakoľko údaje o dosiahnutých hodnotách 
merateľných ukazovateľov sa uvádzajú v záverečných monitorovacích správach. Predpoklad 
kulminácie končiacich projektov pre túto výzvu je 1. resp. 2. kvartál 2011. 
V troch výzvach z roku 2008 (DOP-SIA-2008/1.2.1/01, DOP2008-SIP001, DOP-SIA-2008/3.1.5/01), 
kde už je reálne čerpanie, sa celkovo predpokladá okolo 5000 vyškolených osôb v rôznych typoch 
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rozširujúcich vzdelávacích aktivít ako napríklad jazykové kurzy, PC zručnosti, komunikačné 
zručnosti, BOZP, atď. Treba podotknúť, že v projektoch výziev spadajúcich pod schému DM 3/2008 
ide o kombinácie uvedených školení, ktoré majú multiplikačný efekt. 
 

Dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy 
 
Obdobne ako všetky členské krajiny Európskej únie, aj Slovenská republika musela koncom roka 
2008 a začiatkom roka 2009 riešiť dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ktoré sa 
premietli v raste nezamestnanosti a úbytku pracovných miest.   
 
Priemerný stav uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v roku 2009 340 243 osôb. V porovnaní 
s rovnakým obdobím roku 2008 (230 433)  je to nárast  o 109 810 osôb, o 47,65 %.  
Priemerný stav UoZ v Bratislavskom kraji dosiahol v roku 2009 13 498 osôb. V porovnaní 
s rovnakým obdobím roku 2008 (7 574)  je to nárast o 5 924 osôb, o 78,22 %.  
 
V roku 2009 bolo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny k dispozícii kumulatívne 86 730 
voľných pracovných miest, čo je o 147 123 miest menej ako v predchádzajúcom roku a predstavuje 
tak medziročný pokles o 62,9%.  
 
Kumulatívny počet voľných pracovných miest (VPM) v roku 2008, 2009 podľa regiónov 

REGIÓN VPM 2008 VPM 2009 

Bratislavský 43 329 27 629 

Trenčiansky 38 033 8 413 

Ţilinský 33 291 9 643 

Nitriansky 31 973 9 423 

Prešovský 29 517 9 476 

Trnavský 26 767 6 685 

Banskobystrický 20 993 9 381 

Košický 9 950 6 080 

SR 233 853 86 730 

Zdroj: ÚPSVR 

 
Priemerne mesačne bolo v roku 2009 nahlásených 7 228 VPM. 
 
SR realizovala prehodnotenie aktívnych opatrení na trhu práce a zavedenie nových aktívnych 
opatrení na trhu práce už v roku 2008 (máj 2008). Tieto boli nastavené tak, aby smerovali k 
podpore zvyšovania zamestnateľnosti najmä znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie, 
podporovali ich vstup a zotrvanie na trhu práce, ako aj motiváciu zamestnávateľov vytvárať 
pracovné miesta a  prijímať do zamestnania tieto skupiny uchádzačov o zamestnanie. V tom čase 
prijaté nové aktívne opatrenia na trhu práce boli adresnejšie zacielené na podporu udržania 
v zamestnaní najmä dlhodobo nezamestnaných občanov s nízkou kvalifikáciou, mladých, starších, 
občanov so zdravotným postihnutím a zamestnancov s nízkymi mzdami.  
V dôsledku riešenia dopadov globálnej ekonomickej krízy boli však prijaté v priebehu roka 2009 
v oblasti uplatňovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce ďalšie opatrenia, ktorými sa kládol 
dôraz na zlepšenie situácie na trhu práce. Nové aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré boli v tejto 
súvislosti prijaté v marci a apríli 2009 na prechodné obdobie do konca roka 2010 (príspevok na 
podporu udržania zamestnanosti, príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, 
príspevok ku mzde zamestnanca, príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti,  
príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov 
a obchodovania s nimi), vytvorili predpoklady pre udržanie zamestnanosti, ako aj na vytváranie 
nových pracovných miest. Podporená bola aj pracovná mobilita. Koncom roka 2009 sa prijali ďalšie 
opatrenia na uľahčenie vstupu na trh práce pre absolventov škôl a tiež občanov, ktorí sa stali 
nezamestnanými z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu 
ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku 
a z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorých nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie. Začiatkom roka 
2010 bolo na prechodné obdobie prijaté ďalšie opatrenie na trhu práce zamerané podporu 
regionálnej a miestnej zamestnanosti, ktoré sa bude uplatňovať do konca roka 2011. 
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Protikrízové opatrenia budú mať dopad na použitie fondov ESF, nakoľko niektoré budú financované 
z prostriedkov štrukturálnych fondov. 
 
Rok 2009 bol na Slovensku v dôsledku globálnej ekonomickej krízy poznamenaný výrazným 
zhoršením dynamiky ekonomického rastu. Slovensko ako malá a otvorená ekonomika priamo 
závislá na hospodárskom vývoji v iných krajinách sa zákonite nemohla vyhnúť dopadom globálnej 
ekonomickej krízy. Dochádzalo k podstatnému poklesu ekonomického rastu a k zvyšovaniu miery 
nezamestnanosti. Tento vývoj sa prejavil znižovaním počtu voľných pracovných miest a nárastom 
počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí v dôsledku globálnej ekonomickej krízy 
prichádzali o svoje zamestnanie.  Štatistické zistenia na konci roka  2009 vykazovali 12,66 % mieru 
nezamestnanosti, čo je v porovnaní s koncom roka 2008 zvýšenie o 4,27 p.b.. 
 
Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti ku koncu sledovaných rokov v SR a v BSK: 

Oblasť 
Roky 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Slovenská republika 13,07 11,36 9,40 7,99 8,39 12,66 

Bratislavský kraj 3,39 2,60 2,29 1,98 2,27 4,36 

Zdroj: ÚPSVR 

 
Nové aktívne opatrenia na trhu práce 
 
Vláda Slovenskej republiky reagovala na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu, ktorá nastala 
v spoločnosti v dôsledku postupujúcej globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Uznesením č. 808  
zo dňa 06.11.2008 schválila Návrh opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej 
krízy, a uznesením č. 969 zo dňa 17.12.2008 schválila Aktualizáciu opatrení vlády SR na prekonanie 
dopadov globálnej finančnej krízy.  
 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je gestorom nasledujúcich opatrení, ktoré sa 
realizujú prostredníctvom výziev a národných projektov: 
1/ opatrenie „Zefektívniť aktívne politiky trhu práce a modernizáciu služieb zamestnanosti”, ktoré 
sa zabezpečuje formou realizácie nasledovných národných projektov:  

1. Začleňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce, 
2. Stratégia aktívneho starnutia,  
3. Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty 

a pokračovanie projektu prostredníctvom ďalšieho národného projektu s názvom Národný 
systém flexiistoty,  

4. Národná sústava povolaní,  
5. Systém zisťovania vzniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce, 
6. Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce. 

 
2/ opatrenie „Zabezpečiť realizáciu národného projektu podpory uplatnenia občanov ohrozených 
hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej krízy” sa realizuje prostredníctvom 
národného projektu Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku 
globálnej finančnej krízy, ktorý sa začal realizovať od apríla 2009. 
 
3/ opatrenie „Zabezpečiť vyhlásenie výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov na 
podporu tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest 
v nových podnikoch a samozamestnanie” - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok DOP2009-SIP004 bola vyhlásená Sociálnou implementačnou agentúrou. Výzva okrem 
podpory tvorby pracovných miest (samozamestnávanie) ponúka aj možnosť využiť školiace 
aktivity a preškoliť vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov prijatých na novovytvorené 
pracovné miesto. 
 
4/ opatrenie „Zabezpečiť realizáciu vzdelávania a prípravy pre trh práce s cieľom podpory 
zamestnanosti a rastu kvality pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov” - realizuje sa 
prostredníctvom národného projektu „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“, v rámci ktorého je 
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pomoc smerovaná do podpory špecifického a všeobecného vzdelávania zamestnancov 
zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu, a aj 
touto cestou predchádzať hromadnému prepúšťaniu a zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. 
V súlade s uvedenými vládnymi návrhmi protikrízových opatrení pripravilo Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR Návrh opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy 
a hospodárskej krízy na zamestnanosť, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 100 z 02.02.2009. 
Nové aktívne opatrenia na trhu práce tak nadobudli účinnosť od 01.03.2009. 
 
Legislatívny rámec opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy na 
zamestnanosť bol prijatý zákonom č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. V tejto súvislosti boli 
s účinnosťou od 01.03.2009 na prechodné obdobie do 31.12.2010 prijaté nové nástroje aktívnej 
politiky trhu práce: 
 § 50d - Príspevok na podporu udržania zamestnanosti,  
 § 50e - Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta,  
 § 50f - Príspevok ku mzde zamestnanca - cieľom  je podporiť motiváciu hľadať a prijať aj nízko 

platené zamestnanie,  
 § 50g - Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti,  
 § 50h - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych 

výrobkov a obchodovania s nimi. 

 
§ 50d – Príspevok na podporu udržania zamestnanosti (nejde z prostriedkov ESF) 
Poskytuje sa zamestnávateľovi, ktorý z prevádzkových dôvodov obmedzí svoju prevádzkovú 
činnosť tak, že nebude zamestnancovi prideľovať prácu v rozsahu najmenej 4% ustanoveného 
týždenného pracovného času. Príspevok sa poskytuje na úhradu preddavkov na poistné (sociálne, 
zdravotné, dôchodkové) platených zamestnávateľom i zamestnancom. Spomedzi nových nástrojov 
APTP je o uvedený nástroj zo strany zamestnávateľov najväčší záujem. Je to spôsobené 
predovšetkým tým, že v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy v súčasnosti nejde u 
zamestnávateľov v takej miere o vytváranie nových pracovných miest, ale skôr o udržanie 
existujúcich pracovných miest. Predpokladáme, že v dôsledku očakávaného rastu ekonomiky a 
hospodárstva sa bude záujem o tento nástroj zo strany zamestnávateľov v roku 2010 postupne 
znižovať. Od vzniku platnosti uvedeného nástroja bolo k 31.12.2009 podporených a udržaných 
približne 38 197 pracovných miest, čo je najviac spomedzi všetkých protikrízových nástrojov, 
v celkovej sume dohodnutých finančných prostriedkov vo výške 2,5 mil. EUR. 
 
§ 50e – Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta 
Príspevok sa poskytuje na úhradu ceny práce zamestnávateľovi, ktorý vytvorí a udrží pracovné 
miesto najmenej počas 12 kalendárnych mesiacov. Po 01.03.2009 je o tento príspevok zo strany 
zamestnávateľov veľký záujem oproti ostatným príspevkom pre zamestnávateľov, hlavne z dôvodu 
dĺžky udržania pracovného miesta a dĺžky poskytovania príspevku. K 31.12.2009 bolo podporené 
vytvorenie 6559 pracovných miest v celkovej sume dohodnutých finančných prostriedkov vo výške 
20,8 mil. EUR. 
 
§ 50f – Príspevok ku mzde zamestnanca 
Poskytuje sa zamestnancovi, ktorý pracuje na plný úväzok a jeho hrubá mesačná mzda dosahuje 
najviac 1,7 násobok sumy životného minima. Poskytuje sa najviac počas 22 kalendárnych mesiacov. 
K 31.12.2009 bolo podporených 156 zamestnancov v celkovej sume dohodnutých finančných 
prostriedkov vo výške 143 tis. EUR. 
 
§ 50g – Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a § 50h – Príspevok na samostatnú 
zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi  
Uvedené príspevky sa poskytujú na úhradu preddavkov na poistné (sociálne, zdravotné) 
uchádzačovi, ktorý začne a bude vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. 
O uvedené nástroje nebol v roku 2009 zo strany uchádzačov o zamestnanie záujem. K 31.12.2009 
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bolo podporené vytvorenie 3 pracovné miesta. Na poskytnutie príspevku podľa  
§ 50h  ÚPSVR nezaevidovalo žiadnu žiadosť.   
 
§50h - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľno- hospodárskych 
výrobkov a obchodovania s nimi (nejde z prostriedkov ESF) - cieľom je zvýšiť záujem uchádzačov 
o zamestnanie vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v rôznych oblastiach nenáročných na 
počiatočné investície a zodpovedajúcich zručnostiam najmä nízko kvalifikovaných skupín 
uchádzačov o zamestnanie, resp. podporiť spracovateľov a predajcov domácich 
poľnohospodárskych produktov.   
 
Uvedené príspevky sú dočasného charakteru a budú poskytované najdlhšie do konca roka 2010. 
 
Prehľad protikrízových nástrojov (stav k 31.12.2009) 

Zdroj: ÚPSVR 

 

Zmeny právnych noriem a predpisov 
 
Od 01.01.2009 vstúpil do platnosti zákon 528/2008 Z.z. zo 04.11.2008 o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, v znení neskorších predpisov, ktorý zaviedol 
udeľovanie národných projektov rezortom práce mimo osobitného predpisu (Napríklad zákon č. 
453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o 
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.) Pre rezort práce nepredpisuje povinnosť predkladať zoznam národných projektov na 
schválenie vláde SR. 
 
Od 7.7.2009 je účinná ďalšia úprava v znení zákona č. 266/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Od 01.04.2010 platí novela uvedeného zákona, zákon č. 57/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.  
 
Zmeny právnych noriem a predpisov v oblasti práce a zamestnanosti  
 
Zákon č. 108/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1. apríla 2009) 

 
Týmto zákonom sa: 
 v zákone o sociálnom poistení  

- upravuje vymeriavací základ sociálneho poistenia (461/2003)  
 v zákone o službách zamestnanosti 

- vytvoril právny rámec na skvalitnenie a zefektívnenie vykonávania alebo prevádzkovania 
samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej 
zárobkovej činnosti v chránených dielňach alebo na chránených pracoviskách,  

Paragraf 
Počet vytvorených - obsadených PM, resp. počet 
zaradených osôb, resp. počet podporených PM 

Dohodnutá suma finančných prostriedkov v EUR 
na vytvorené PM 

§ 50d 38 197 2 555 404 

§ 50e 6 559 20 822 633 

§ 50f 156 143 286 

§ 50g 3 2 509 

§ 50h 0 0 

SPOLU 44 915 23 523 832 



 

61 

- znížila sa administratívna a finančná náročnosť spojená s poskytovaním príspevku na 
úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu 
nákladov na dopravu zamestnancov, 

- na prechodné obdobie (do konca roku 2010) sa vytvorili priaznivejšie legislatívne 
podmienky pre vznik sociálnych podnikov, a to najmä obecných sociálnych podnikov takto:                   
a) podmienky v zmysle zákona o službách zamestnanosti, s výnimkou zápisu sociálneho 

podniku do registra sociálnych podnikov, sa na účel priznania postavenia sociálneho 
podniku považujú za splnené, 

b) na účel započítavania najmenej 30 %-ného povinného podielu zamestnávania 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z celkového počtu zamestnancov si 
vymedzené subjekty (obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych 
krajov a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo 
samosprávny kraj) môžu započítavať aj uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú 
znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie; na ich zamestnávanie sa im bude 
poskytovať príspevok. 

 
Zákon č. 266/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 
07.07.2009) 
Týmto zákonom sa vytvorili podmienky na priebežné (štvrťročné) poskytovanie príspevku na 
úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu 
nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60) a súčasne sa upravil rozsah prevádzkových nákladov, 
ktoré sú poskytované občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva 
samostatnú zárobkovú činnosť o  náklady na úhradu preddavkov do poistných fondov a príspevku 
na starobné dôchodkové sporenie (§ 60).  
 
Vyhláška č. 608/2008 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MPSVR SR č. 44/2004 Z.z., ktorou sa 
vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01.01.2009) 
Touto vyhláškou sa upravila intenzita pomoci na prijímanie značne znevýhodnených pracovníkov 
pri poskytovaní príspevku na podporu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a príspevku na 
podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce, a to z dôvodu 
nadobudnutia účinnosti Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách). 
 
Vyhláška č. 63/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MPSVR SR č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva 
§ 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01.03.2009) 
Touto vyhláškou sa dočasne (do konca roku 2010) zvýšili jednotlivé sumy príspevku na dochádzku 
za prácou nadväzne na vzdialenosť miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo 
vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého alebo prechodného pobytu 
zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. 
 
Vyhláška č. 420/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MPSVR SR č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva 
§ 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01.11.2009) 
Touto vyhláškou sa vytvorili priaznivejšie podmienky pre zaraďovanie absolventov škôl na 
vykonávanie absolventskej praxe (v programovom období 2007 – 2013 financované len zo štátneho 
rozpočtu) hneď po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o ich zaradení do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie, a to s cieľom zabezpečiť ich včasnejší vstup na trh práce.  
 
Zákonom č. 463/2009 Z. z., ktorým sa opäť novelizoval zákon o službách zamestnanosti, účinným  
od 01.12.2009, sa na prechodné obdobie do konca roku 2010 vytvorili priaznivejšie legislatívne 
podmienky na podporu vstupu a zotrvania na trhu práce pre absolventov škôl a opätovného vstupu 
na trh práce pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa stali nezamestnanými 
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z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, a to v súvislosti s poskytovaním 
príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona a príspevku na podporu vytvorenia 
nového pracovného miesta podľa § 50e zákona. 
 
Vláda SR v súlade s Analýzou súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, rizík vývoja zamestnanosti 
v ďalšom období, východísk a návrhu opatrení pre podporu zamestnanosti a zníženia 
nezamestnanosti (november 2009) schválila na svojom rokovaní dňa 09.12.2009 návrh novely 
zákona o službách zamestnanosti. Návrh zákona je zameraný na zefektívnenie využitia účinnosti 
aktívnych opatrení na trhu práce v najviac ohrozených regiónoch a zintenzívnenie kontroly 
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. 
Uvedeným zákonom sa: 
 zaviedol nový príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, účelom ktorého 

je podpora vstupu a opätovného vstupu vybraných skupín znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie (absolventi škôl, občania starší ako 50 rokov veku, dlhodobo nezamestnaní 
občania, občania dlhodobo vzdialení od trhu práce z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní 
pracovného a rodinného života, občania so zdravotným postihnutím, občania, ktorí sa stali 
nezamestnanými z organizačných dôvodov) na trh práce a podpora rastu regionálnej 
a miestnej zamestnanosti s obmedzenou účinnosťou do 31.12.2011,  

 na prechodné obdobie do 31.12.2010 umožnilo opätovné opakované vykonávanie 
aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52, a tak podporiť 
plynulé udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú 
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, za účelom 
zvýšenia ich pripravenosti na opätovný vstup na trh práce, 

 v súvislosti s podporou zlepšenia legislatívneho rámca na zamedzenie nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania sa: 

- upravili podmienky, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, 

- rozšírila pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznamovať na účely zrušenia 
živnostenského oprávnenia príslušným orgánom opakované porušenie zákazu nelegálneho 
zamestnávania,  

- ustanovila povinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny ukladať pokuty za porušenie povinností podľa zákona o službách 
zamestnanosti, ako aj za nelegálne zamestnávanie a zároveň ustanoviť dolnú hranicu 
a zvýšiť hornú hranicu pokuty za nelegálne zamestnávanie, 

- vymedzili osobitne závažné porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
na účely zrušenia živnostenského oprávnenia, ktorým je opakované porušenie zákazu 
nelegálneho zamestnávania, ustanoviť dolnú hranicu výšky pokuty a zvýšiť celkovú výšku 
pokuty, rozšíriť oznamovaciu povinnosť a spresniť informačnú povinnosť orgánov 
inšpekcie práce a určiť príslušné orgány inšpekcie práce na poskytnutie informácie 
o daňovom subjekte potrebnej na výkon inšpekcie práce (v rámci návrhu noviel zákona 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona o inšpekcii práce a  zákona správe 
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov). 
 

Vyššie uvedený zákon o službách zamestnanosti Národná rada SR prerokovala a schválila 
prostredníctvom zákona č. 52 z 11. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 01.03.2010. 
 

V sociálnej oblasti boli zaznamenané nasledujúce zmeny v právnych predpisoch: 
Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01.01.2009)  
Príspevok na starostlivosť o dieťa vytvoril rovnakú východiskovú pozíciu najmä pre všetkých 
rodičov detí do troch rokov veku, ktorí sa snažia nájsť rovnováhu a zjednotenie medzi prácou 
a súkromným životom a ktorí sa sami slobodne a v plnom rozsahu svojej zodpovednosti rozhodujú 
v otázke kedy, na ako dlho a akým spôsobom chcú zabezpečiť starostlivosť o svoje maloleté dieťa. 
Na tento účel môžu využiť aj služby širokej škály právnických  osôb a fyzických osôb zamerané na 
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starostlivosť o dieťa, z ktorých si môžu zvoliť podľa vlastného uváženia takú, ktorá najviac 
vyhovuje potrebám dieťaťa a potrebám rodiny z hľadiska kvality a odbornosti poskytovanej 
starostlivosti, špecifických individuálnych požiadaviek, dostupnosti aj výšky úhrad za pobyt dieťaťa 
a poskytnutú starostlivosť.  
 
Opatrenie MPSVR SR č. 326/2009 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku 
Vzhľadom na skutočnosť, že horná hranica poskytovaného príspevku na starostlivosť o dieťa podľa 
zákona č. 561/2009 Z. z. sa rovná výške aktuálneho rodičovského príspevku, s účinnosťou od 
01.09.2009 sa výška hornej hranice poskytovaného príspevku na starostlivosť o dieťa zvýšila zo 
sumy 158,67 EURa na 164,22 EURa.  
 
Vyššie uvedené dokumenty majú dopad na implementáciu OP ZaSI najmä pri národnom projekte 
„Príspevok na službu starostlivosti o dieťa (NP XXV), ktorý je implementovaný prostredníctvom 
opatrenia 2.3 a opatrenia 3.2 OP ZaSI.  

 
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (účinnosť od 
01.01.2009) a Národné priority rozvoja sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR z júna 2009  
Predmetom zákona je úprava právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb pre 
zadefinované cieľové skupiny, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, za ktorú sa považuje 
stav sociálnej núdze, v ktorom sa nachádza fyzická osoba, rodina alebo komunita, najmä z dôvodu, 
že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre 
životné návyky, pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný 
stav, pre vyšší vek, pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa fyzická osoba stala obeťou 
obchodovania s ľuďmi. Vymedzili sa sociálne služby umožňujúce variabilitu ich rozvoja s dôrazom 
na obsah sociálnej služby založený na ochrane pred sociálnym vylúčením, upravili sa nové typy 
sociálnych služieb a odborných činností, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú, ustanovujú sa 
podmienky poskytovania a financovania sociálnych služieb  a pôsobnosť orgánov verejnej správy, 
zaviedol sa systém komunitného plánovania, upravila sa previazanosť sociálnych služieb 
a zdravotnej starostlivosti, upravila sa registrácia poskytovateľov sociálnych služieb (verejných aj 
neverejných) a poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, 
stanovili sa kvalifikačné predpoklady potrebné pre výkon práce v oblasti sociálnych služieb, 
upravilo sa vzdelávanie zamestnancov v sociálnych službách, vrátane akreditácie vzdelávacích 
programov, zabezpečila sa kvalita sociálnych služieb a dohľad nad dodržiavaním tohto zákona 
o ostatných všeobecne záväzných predpisov pri poskytovaní sociálnych služieb a pri zabezpečovaní 
ich kvality. 
Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú vypracované v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych 
služieb a taktiež sú systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto 
oblasti. Sú zároveň reakciou aj na dôležitú výzvu, ktorej čelí celá EURópa, ktorou je modernizácia 
sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi však aj hlavné poslanie týchto služieb, ktorým je sociálna 
súdržnosť, ich transformácia a evidentný potenciál zamestnanosti, čím sa sociálne služby stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou lisabonskej stratégie. Hlavným cieľom národných priorít je zabezpečenie 
práva občanov na sociálne služby, zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na 
rozvoj nedostatkových sociálnych služieb alebo na rozvoj sociálnych služieb, ktoré v jednotlivých 
samosprávnych krajoch a obciach úplne chýbajú. 
Vyššie uvedené dokumenty majú dopad na implementáciu OP ZaSI najmä pri:  

- príprave výziev Fondu sociálneho rozvoja (oprávnenosť aktivít, oprávnenosť žiadateľa) 
implementovaných najmä prostredníctvom opatrenia 2.1 a opatrenia 3.2.  

- príprave výziev Sociálnej implementačnej agentúry (oprávnenosť žiadateľa) 
implementovaných najmä prostredníctvom opatrenia 4.1  
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- nastavovaní podmienok podpory sociálnych pracovníkov a ich asistentov v obciach, ktorí 
vykonávajú sociálnu prácu v komunite, najmä prostredníctvom opatrenia 2.1 a opatrenia 
3.2 

 
Zákon č. 466/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(účinnosť od 01.01.2009) a Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012, schválený uznesením 
vlády SR č. 94 z 28.01.2009  
Zmenu zákona vyvolali viaceré dôvody. Upravili sa ustanovenia, ktoré umožňovali rôznu 
interpretáciu, resp. spôsobovali interpretačné problémy (napríklad výchovné opatrenia, 
diagnostické skupiny a pod.). Niektoré ustanovenia sa v praxi ukázali ako nepraktické až 
nepoužiteľné (návrhy na osvojiteľnosť, opatrenia finančného charakteru v časti povinností obce, 
tvorba priorít a spôsob poskytovania finančných príspevkov). Doplnili sa nové ustanovenia, ktoré 
zvyšujú kvalitatívnu stránku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zákon rozšíril 
spektrum a možnosti výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zlepšil 
podmienky náhradnej rodinnej starostlivosti a výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, napríklad – supervízia, profesionálne rodičovstvo, 
zvýšené zapojenie rodičov do výkonu opatrení (napr. do rôznych sociálnych a výchovných 
programov), úprava podpory mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti v procese ich 
osamostatňovania sa. Zákon zároveň upravil výslovný zákaz používania všetkých foriem telesných 
trestov na dieťati a iných hrubých alebo ponižujúcich foriem trestania dieťaťa pri vykonávaní 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rieši dlhodobé problémy vykonávania 
určitých zdravotných výkonov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a  sprísnil 
profesijné požiadavky na výkon určitých opatrení.  
 

Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a schválenie 
Návrhu spôsobu riešenia systému prehlbovania kvalifikácie na úseku sociálnych vecí v rezorte 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
Vyššie uvedené právne predpisy upravujú, aj keď v rôznych oblastiach a aspektoch, celoživotné – 
ďalšie vzdelávanie. Zákon č. 400/2009 Z.z o štátnej službe upravuje prehlbovanie kvalifikácie (§ 77 
až § 79) a zvyšovanie kvalifikácie (§80) v štátnej službe. Hlavným cieľom zákona č. 568/2009 Z.z. 
o celoživotnom vzdelávaní je vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie fungovania ďalšieho 
vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania tak, aby sa zvýšila kvalita poskytovaného 
ďalšieho vzdelávania a umožnilo sa uznávanie výsledkov vzdelávania, ktoré  vedú k dosiahnutiu 
čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie alebo doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu si 
kvalifikácie nadobudnutej v školskom  vzdelávaní alebo uspokojeniu záujmov a získaniu 
spôsobilosti zapájať sa do života občianskej spoločnosti.  
 
Vyššie uvedené dokumenty majú dopad na implementáciu OP ZaSI najmä pri:  

- príprave a implementácii národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a 
rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a 
samosprávu – I 

- príprave a implementácii národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a 
rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a 
samosprávu – II 
 

Zákon č. 562/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej 
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 
01.01.2009)  
Týmto zákonom sa:   

- riešila situácia v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti dlhodobo nezamestnaného 
občana počas vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec 
a dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej 
činnosti formou dobrovoľníckej služby,  
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- zosúladilo sa obdobie trvania prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným 
postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie, so 
vzdelávaním a prípravou pre trh práce,  

- vylúčilo sa súbežné poskytovanie príspevku na zriadenie chránenej dielne podľa § 56 a § 
56a zamestnávateľovi na úhradu časti celkovej ceny práce tohto istého zamestnanca so 
zdravotným postihnutím.  

 
Národný akčný plán pre deti  - je rozdelený do dvoch ucelených častí, v prvej časti sú zhrnuté 
všeobecné východiská pre tvorbu tohto plánu, stratégie Európskej únie v oblasti práv dieťaťa, cieľ 
a metodológia tvorby plánu, zhodnotenie pokroku v oblasti ochrany práv detí za roky 2002-2007, 
vrátane zhrnutia základných materiálov, ktoré s právami dieťaťa súvisia.  
Cieľom Národného akčného plánu pre deti je predovšetkým prispieť k budovaniu a rozvoju 
uceleného a účinného systému ochrany práv a záujmov detí, pričom  úlohy vychádzajúce zo 
záverečných odporúčaní boli zamerané predovšetkým na oblasť koordinácie politík a nezávislých 
mechanizmov na ochranu práv dieťaťa, vzdelania, výchovy, voľného času a kultúrnych aktivít, deti 
a rodinu, rodinného prostredia a náhradnej starostlivosti, zdravia, zdravotnej starostlivosti 
a výživy detí, sociálnych a iných opatrení na zvyšovanie  životnej úrovne detí a ich rodín a osobitné 
ochranné opatrenia. 
V druhej časti - Koordinácia a nezávislé mechanizmy na ochranu práv detí, je návrh na 
inštitucionálne zabezpečenie ochrany práv detí v rámci dobudovania uceleného systému ochrany 
práv dieťaťa v súlade s Európskym štandardom ochrany. 

Vyššie uvedené dokumenty majú dopad na implementáciu OP ZaSI najmä pri:  
- národnom projekte – Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov (NP XXIV),  

implementovaný prostredníctvom opatrenia 2.1 a opatrenia 3.2   
- príprave výziev Fondu sociálneho rozvoja (oprávnenosť aktivít, oprávnenosť žiadateľa) 

implementovaných najmä prostredníctvom opatrenia 2.1 a opatrenia 3.2.  
- príprave výziev Sociálnej implementačnej agentúry (oprávnenosť žiadateľa) 

implementovaných najmä prostredníctvom opatrenia 4.1  
- nastavovaní podmienok podpory sociálnych pracovníkov a ich asistentov v obciach, ktorí 

vykonávajú sociálnu prácu v komunite, najmä prostredníctvom opatrenia 2.1 a opatrenia 
3.2 

 

Zmeny v strategických dokumentoch a v právnych predpisoch týkajúcich sa rodovej 
rovnosti a rovnosti príležitostí  
 
Uznesením vlády Slovenskej republiky boli v roku 2009 schválené dva významné dokumenty                      
v oblasti rovnosti príležitostí, a to Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013  a 
Národný akčný plán prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012. 
 
Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 - 2013 predstavuje naplnenie záväzkov vlády 
Slovenskej republiky, ktorá sa v Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2006 – 2010 zaviazala, 
že pri presadzovaní svojej politiky bude podporovať rovnoprávnosť žien a mužov ako dôležitý 
faktor rozvoja demokracie a realizácie ľudských práv tak, aby sa naplnili záväzky vyplývajúce z 
Lisabonskej stratégie, ako aj z medzinárodných zmlúv. 
 
Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 na najvšeobecnejšej úrovni definuje 
rovnosť žien a mužov ako prierezovú, horizontálnu a všeobecnú spoločensko politickú prioritu. 
Stratégia predstavuje typ materiálu, ktorý doteraz absentoval z hľadiska obecného uchopenia 
problematiky rodovej rovnosti a predstavuje základné východisko pre rozhodovanie na všetkých 
úrovniach. Stratégia predstavuje naplnenie záväzkov vlády Slovenskej republiky, ktorá sa v 
Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2006 – 2010 zaviazala, že pri presadzovaní svojej 
politiky bude podporovať rovnoprávnosť žien a mužov ako dôležitý faktor rozvoja demokracie a 
realizácie ľudských práv tak, aby sa naplnili záväzky vyplývajúce z Lisabonskej stratégie, ako aj z 
medzinárodných zmlúv. „Cieľom stratégie je začleniť rodové hľadisko do tvorby a realizácie politík 
na všetkých úrovniach a stupňoch riadenia a vo všetkých procesoch ich prípravy a realizácie ako 
právne záväzný prístup vyplývajúci z článku 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
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2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a 
ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) a vytváranie  novej 
architektúry rodových vzťahov“  Medzi operačné ciele stratégie patrí: 
- Dosiahnuť vyvážené postavenie a zastúpenie žien a mužov v rozhodovacích a mocenských 

pozíciách. 
- Identifikovať rodovú stereotypizáciu (umelé, stereotypné kauzálne rámce), oslabovať ju a 

vyhýbať sa jej a vytvárať nestereotypné systémy vzťahov vrátane kultúry a povedomia 
rešpektujúceho rovnosť žien a mužov a dosiahnuť v systémoch výchovy a vzdelávania plnú 
akceptáciu rovnosti žien a mužov.  

- Zohľadňovať rovnosť žien a mužov ako štruktúrotvornú zložku vytvárania a fungovania 
systémov vzťahov a vytvárania demokratickej spoločnosti.  

-  Vytvárať podporné mechanizmy pre plnohodnotnú účasť žien a mužov v hospodárskom, 
ekonomickom a sociálnom rozvoji a pre akúkoľvek distribúciu finančných, technických a 
materiálnych, priestorových a časových zdrojov a služieb tak, aby bola dosiahnutá rodová 
spravodlivosť.  

- Vybudovať a skvalitniť inštitucionálne mechanizmy slúžiace na presadzovanie a implementáciu 
rovnosti žien a mužov na všetkých úrovniach štátnej správy, samosprávy a ostatných 
organizácií a inštitúcií (infraštruktúra, sieť, focal point.) 

- Zefektívniť a skvalitniť systém prevencie a eliminácie diskriminácie a násilia vo všetkých jeho 
formách.  

- Identifikovať nerovnosti žien a mužov prostredníctvom posilnenia výskumov a štatistík 
členených na základe pohlavia. Vytvoriť celospoločenské kontrolné mechanizmy, monitoring 
a evaluáciu uplatňovania rovnosti žien a mužov. 

 
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 
(ďalej len NAP, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 438 zo 17.06.2009) nadväzuje na operačné 
ciele Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách, pričom 
ich rozvíja v zhode s novými skutočnosťami a s požiadavkami medzinárodných dokumentov a 
praxe. 
 
Pri stanovení úloh NAP sa vychádzalo aj zo Záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie 
diskriminácie žien, ktoré boli zaslané Slovenskej republike po prerokovaní Druhej, tretej a štvrtej 
periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Akčný plán rieši 
nasledovné oblasti problematiky: 
- Oblasť trestnoprávneho a občianskoprávneho rámca 
- Oblasť poskytovania pomoci ženám, ktoré zažili alebo zažívajú násilie 
- Oblasť vzdelávania a scitlivovania pomáhajúcich profesií 
- Oblasť prevencie  
- Oblasť  štatistík, výskumu a monitoringu 
- Oblasť násilia voči ženám na pracovisku   
- Oblasť práce s páchateľmi násilia 

V záujme riešenia problematiky násilia voči ženám sa bude časť úloh NAP realizovať 
a financovať v rámci národného projektu Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia „Systémová podpora prevencie a eliminácie násilia v oblasti koordinácie a výkonu 
služieb krízových intervenčných centier a tímov“. 

S cieľom riešenia problematiky zamestnanosti žien počas hospodárskej krízy bola zriadená 
Koordinačná pracovná skupina pre otázky znižovania dlhodobej nezamestnanosti žien a zvyšovania 
zamestnanosti starších žien podporou podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. V rámci OP 
ZaSi bude táto problematika riešená: 
-  podporou využívania flexibilných foriem práce, 
-  vytvorením virtuálnych cvičných firiem tzv. femkubátorov s cieľom podpory podnikateľských 

aktivít žien.  
 

Zmeny v dokumentoch štátnej pomoci (ďalej pozri bod 2.2 Informácie o súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva) 
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V rámci nadnárodne platných právnych predpisov sa aplikoval Dočasný rámec Spoločenstva pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a 
hospodárskej krízy a to prostredníctvom Schémy pre dočasné poskytovanie malej a strednej 
pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy – tzv. „všeobecná 
schéma“.  
 
Touto schémou okamžite po platnosti premietol riadiaci orgán pre OP ZaSI podmienky dočasnej 
štátnej pomoci v čase krízy do svojich schém pomoci. Súčasne možnosť zálohových platieb bola 
okamžite premietnutá aj do všetkých schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“, a upravená 
v časti I. Forma pomoci.  
 
Aplikácia právnych predpisov v praxi: 
Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v 
období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy sa uplatňoval prostredníctvom nasledujúcich schém 
pomoci de minimis: 

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04. V rámci výzvy sa na určité skupiny žiadateľov vzťahuje Schéma 
pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (schéma DM č. 3/2009). V roku 2009 nebol 
z uvedenej výzvy zazmluvnený ani jeden projekt, takže celkový objem štátnej pomoci poskytnutý 
prostredníctvom FSR bol 0,0 EUR. 

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu DOP 2009-SIP 004 na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, ktorá spadala pod Schému podpory tvorby a udržania pracovných 
miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých 
a stredných podnikov  (č. Schéma DM 3/2008). V roku 2009 nebol z uvedenej výzvy zazmluvnený 
ani jeden projekt, takže celkový objem štátnej pomoci poskytnutý prostredníctvom SIA bol 0,0 EUR. 

V roku 2009 možnosti uplatnenia Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy využilo 
predovšetkým Ústredie PSVR v rámci realizácie aktívnych opatrení na trhu práce na podporu 
a udržanie zamestnanosti prostredníctvom Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 
(schéma DM – 1/2007), ktoré v roku 2009 túto pomoc aj poskytlo. Celková pomoc v rámci schémy 
pomoci de minimis vrátane uplatnenia podmienok tzv. „všeobecnej schémy“ bola Ústredím PSVR 
poskytnutá, t.j. zazmluvnená v celkovom objeme 137,19 mil. EUR  (4 1337,13 mil. SK), pričom 
pomoc bola poskytnutá 25 253 oprávneným prijímateľom pomoci. V roku 2009 bola skutočne 
vyplatená pomoc v rámci schémy v objeme 57,91 mil. EUR (1 744,63 mil. SK). 

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013 (MF SR) 

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013, verzii 4.0 sa týkajú najmä: 

 zapracovania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý nadobudol účinnosť od 

01.01.2009;  

 úpravy textu materiálu a príloh vo väzbe na prijatie meny EUR v Slovenskej republike. 

V prípade, ak po 1. 1. 2009 bude prijímateľom predkladaná ţiadosť o platbu za výdavky 

vzniknuté v predchádzajúcich rokoch (nie skôr ako pred 01.01.2007) v SKK, prijímateľ 

bude postupovať v súlade s Usmernením č. 15/2008 – U k postupu financovania 

projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné 

hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny EURo 

v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového 

obdobia 2007 – 2013;  
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 stanovenia finančných tokov v súvislosti s prijatím uznesenia vlády Slovenskej republiky 

č. 951/2008 zo dňa 17.12.2008, ktorým bol schválený Návrh na výber alternatívy 

implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie 

iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh 

implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE;  

 špecifikácie, ţe povinnosti riadiaceho orgánu platia rovnako pre sprostredkovateľský 

orgán pod riadiacim orgánom v zmysle splnomocnenia o delegovaní právomocí. 

V súvislosti s touto zmenou došlo k vypusteniu sprostredkovateľského orgánu pod 

riadiacim orgánom vo všetkých relevantných častiach materiálu;  

 predkladania odhadu očakávaných výdavkov len v štruktúre za zdroje Európskej únie 

a národné verejné zdroje bez súkromných zdrojov. 

Materiál nadobudol platnosť 01.02.2009. 

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1, vyplynuli z nasledovného: 

Európsky komisia za účelom zmiernenia dopadov hospodárskej a finančnej krízy navrhla zvýšiť 

zálohové platby poskytnuté členským krajinám. V tejto súvislosti EK pristúpila k revízii 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a zdôraznila moţnosť jednotlivých členských krajín vyplácať 

zálohové platby prijímateľom zo súkromného sektora. 

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013, verzii 4.1 sa týkajú najmä: 

- rozšírenia prijímateľov oprávnených na vyuţívanie zálohových platieb/predfinancovania 

o subjekty súkromného sektora a úprava textu materiálu v časti Systém informačných 

a finančných tokov na národnej úrovni;  

-    úpravy textu materiálu v časti Zálohová platba z Európskej komisie; Platby na národnej úrovni; 

Systém účtov, t.j. stanovenie systému účtov prijímateľa - štátnej rozpočtovej organizácie 

(Cieľ 3), 

-   aktualizácie príloh poradovým číslom 1, 14a, 14b, 14c, 14d, 15a,15c, 15d, 19a, 19b.; 

-   zjednodušenia finančného riadenia v oblasti zálohových platieb, a to: 

 zrušenia povinnosti prijímateľa predkladať pravidelné zúčtovanie zálohových platieb 

v dvojmesačných intervaloch, pričom prijímateľ je povinný zúčtovať minimálne 50 % 

z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov od dátumu pripísania prostriedkov na jeho 

účte. Za zúčtovanie sa rozumie predloţenie riadiacemu orgánu;  

 zjednodušenia výpočtu výšky zálohovej platby, pričom maximálna výška bude 40 % 

z priemerného ročného rozpočtu projektu. Riadiaci orgán môţe vyuţívať aj doteraz platný 

spôsob výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby;  

 zmeny obdobia, v ktorom môţe prijímateľ poţiadať o zálohovú platbu, t.j. prijímateľ 

môţe poţiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním ţiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby). Riadiaci orgán prostredníctvom platobnej jednotky 

zabezpečí úhradu finančných prostriedkov na základe ţiadosti o platbu (poskytnutie 

zálohovej platby) aţ po schválení predloţenej ţiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby) certifikačným orgánom; 

Riadiaci orgán môţe stanoviť prísnejšie pravidlá pre zúčtovanie zálohových platieb ako tie, ktoré 

sú definované v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. 

Materiál nadobudol platnosť 30.04.2009. 
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Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013 verzii 5.0, sa týkajú najmä zohľadnenia zmien vyplývajúcich z upravenej 

legislatívy ES, legislatívy SR, usmernení EK a aktualizovanej verzie Systému riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, a to 

predovšetkým: 

 úpravy lehoty archivácie a uchovávania dokumentov v podmienkach SR vzťahujúcich sa 

na výdavky a overovanie pomoci ES - minimálne do 31.08.2020;  

 zmeny termínov – prechod z pracovných dní na kalendárne dni v celom dokumente;  

 v nadväznosti na udelené výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 zapracovanie takých povinností 

pre riadiace orgány, ktoré sa týkajú zainteresovaných subjektov všeobecne;  

 aktualizácie častí v oblasti: nezrovnalosti, opravy financovania a vrátenie finančných 

prostriedkov, účtovníctvo, finančné výkazníctvo a archivácia;  

 aktualizácie príslušných príloh. 

Materiál nadobudol platnosť 07.11.2009. 

Zmeny v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 aktualizované dňa: 29.01.2009 (CKO) 

Systém riadenia definuje štandardné základné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu operačných 
programov a na ktoré na nižšej úrovni nadväzujú organizačné modely jednotlivých operačných 
programov. Jeho zmeny a doplnenia schvaľuje minister výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tohto systému riadenia stane neplatným v dôsledku jeho 
rozporu s platným právnym poriadkom SR a ES, platia pre danú oblasť ustanovenia právne 
záväzných aktov ES a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 
3.0, nadobudol platnosť 31.01.2009.  

Dňa 23.09.2009 nadobudla platnosť aktualizácia Systém riadenia ŠF a KF, verzia 3.1. 

Dňa 19.11.2009 vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný 
orgán aktualizovanú verziu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 2013, verzia 3.2.  

Predmetom poslednej aktualizácie Systému riadenia je úprava odseku 15 kapitoly 4.2.3, v zmysle 
ktorej sa predlžuje prechodné obdobie, počas ktorého nebude prijímateľ povinný vypĺňať a 
odosielať monitorovacie správy projektu elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS. 

 
2.5. Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006  

 
Úpravy podľa čl. 57 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.07.2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 
Kohéznom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999 neboli v sledovanom období 
v rámci OP ZaSI vykonané. 
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2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky počas  roka 2009 nerealizovalo 
spoluprácu  s inými existujúcimi finančnými nástrojmi ako sú Jeremie, Jaspers, Jessica a Jasmine. 
Realizovalo však koordináciu medzi pomocou z ERDF a ESF. Ide o spoluprácu medzi Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v rámci  Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej iba „OP 
KaHR“) a Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej iba „OP ZaSI“ ).  
 
V rozsahu Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu sa Sociálna implementačná 
agentúra podieľa na implementácii aktivít v zmysle vyššie uvedenej zmluvy. Spolupráca je 
realizovaná formou komplementárnych a koordinovaných aktivít oboch RO a zodpovedajúcich 
SORO s cieľom znásobiť synergický efekt pri realizovaných projektoch, a to predovšetkým 
umožnením čerpania finančných prostriedkov prijímateľov z dvoch fondov ESF a EFRR pri dodržaní 
zásad finančného riadenia.  
 
Základnými princípmi medzirezortnej spolupráce sú:  

- koordinácia aktivít oboch riadiacich orgánov a ich zodpovedajúcich sprostredkovateľských 
orgánov,  

- komplementarita aktivít v rámci vymedzených opatrení OP KaHR a OP ZaSI a  
- komplexnosť projektov realizovaných v rámci medzirezortnej spolupráce, pričom však 

finančné riadenie projektov bude realizované oddelene – z ESF (OP ZaSI) a ERDF (OP KaHR) 
- synergia medzi využitím ESF a ERDF, vrátane zjednodušenia čerpania finančných 

prostriedkov z pohľadu žiadateľa (žiadateľ spracuje jednu žiadosť, v rámci ktorej rozdelí 
finančné prostriedky podľa oprávnenosti na ESF a ERDF a projekt sa spoločne hodnotí a  
schvaľuje ho jedna spoločná výberová komisia zložená zo zástupcov oboch riadiacich 
orgánov a ich partnerov v zmysle princípu koordinácie a kooperácie. Po schválení projektu sú 
podpísané dve zmluvy s dvomi riadiacimi orgánmi v súlade s ich kompetenciou, t.j. aj MH SR 
aj MPSVR SR.) 

 
V roku 2009 boli zrealizované nasledovné dve spoločné aktivity:   
 
V roku 2009 pokračovala spolupráca medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky 
a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia  obmedzenom rozsahu. Od 1.1.2009 systém ITMS umožňoval predkladať ŽoNFP cez 
verejný portál, prostredníctvom ktorého sa na základe výzvy podávali žiadosti o NFP.  
 
Systém ITMS je nastavený tak, že  eviduje jednu žiadosť o NFP s prílohami pre jeden typ fondu a pre 
jeden riadiaci orgán. To malo dopad na spôsob realizácie spoločných výziev medzi riadiacimi 
orgánmi. Preto sa MH SR dohodlo s MPSVR SR na dvoch samostatných výzvach, t.j. osobitne bola 
realizovaná výzva na MH SR a osobitne na MPSVR SR, ktoré boli vyhlásené súbežne v jednom 
termíne, aby sa aspoň čiastočne zabezpečila synergia. Žiadateľ predkladal jednu žiadosť o NFP 
s prílohami na jednu agentúru, vzhľadom na nastavenie systému ITMS v rámci dvoch výziev pod 
dvomi Riadiacimi orgánmi.  
 
 
V roku 2009 boli v rámci medzirezortnej spolupráce s MH SR vyhlásené dve výzvy. 
 
Výzva DOP2009-SIP003  bola vyhlásená v Prioritnej osi 1: Podpora rastu zamestnanosti, opatrení 
1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania a na rámcovú aktivitu 2: Podpora integrovaných 
projektov na úrovni regiónov SR.  
 
Účelom výzvy bola podpora udržateľného rozvoja siete profesionálnych manažérskych a 
vzdelávacích centier RIC (Regionálnych inovačných centier) zameraných hlavne na rozvoj znalostí a 
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zručností potrebných k podpore realizácie poznatkov a inovácií v regiónoch, nových 
technologických postupov a metód riadenia, ktoré sa budú významnou mierou podieľať na zvýšení 
kvality riadenia a spolupráce v oblasti rozvoja inovácií v regiónoch. Vytvorenie jednotlivých RIC 
nadväzuje na vypracované RIS (Regionálne inovačné stratégie) a ich realizáciu v regiónoch, ako aj 
na nižšie uvedené vládne materiály a stratégie pre oblasť inovácií. 
 
Cieľom tejto výzvy bolo poskytnutie podpory na systematické a koordinované riadenie a 
implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch, vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie 
prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov: 
1. vytvorenie podmienok pre podporu vzniku nových a udržateľných pracovných miest, resp. 
zvyšovanie zamestnateľnosti a adaptability zamestnancov s ohľadom na proces zavádzania inovácií, 
2. systematizácia riadenia a implementácie inovačných nástrojov a politík na úrovni regiónov. 
 
Výzva  DOP 2009–SIP004 bola vyhlásená v Prioritnej osi 1: Podpora rastu zamestnanosti, opatrení 
1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania a na rámcovú aktivitu 1.2.4: Podpora tvorby nových 
pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a 
samozamestnania. 
 
Účelom tejto výzvy bolo podporiť aktivity zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti formou 
podpory tvorby, udržania a rozvoja nových pracovných miest a podpory ďalšieho rozvoja mikro, 
malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu. 
 
Hlavným cieľom výzvy bolo podporiť vznik, udržanie a rozvoj samozamestnávania – samostatne 
zárobkovo činných osôb, rast a udržanie 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 rozvoja a zvýšenie, resp. 
udržanie zamestnanosti. 
 
Demarkačné línie  
 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len OP ZaSI) prostredníctvom 
Európskeho sociálneho fondu  je predovšetkým zameraný na  podporu rastu zamestnanosti, 
podporu sociálnej inklúzie, podporu rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v BSK a na budovanie 
kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy.   
 
Národný strategický plán rybného hospodárstva na roky 2007-2013 prostredníctvom  Európskeho 
fondu pre rybné hospodárstvo má aktivity v oblasti ľudských zdrojov zamerané na „skvalitnenie 
ľudského potenciálu prostredníctvom celoživotného vzdelávania v oblasti rybného hospodárstva“. 
Z hľadiska cieľových skupín v oblasti vzdelávania a skvalitnenia ľudského potenciálu je zameraný 
výlučne na rybolov a akvakultúru. Samotný Operačný program Rybné hospodárstvo SR vrámci 
svojej kapitoly 6 podrobnejšie definuje deliace línie voči ostatným operačným programom. 
         
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho  fondu 
pre podporu a rozvoj vidieka  okrem iných aktivít v rámci opatrenia 5.3.3.3. „Vzdelávanie 
a informovanie„ podporuje rozvoj ľudských zdrojov len v agrosektore a lesníctve. 
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 je zameraný výlučne na vzdelávanie v agrosektore 
a lesníctve, t.j. NACE divízia 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľnohospodárstvo a služby s tým 
súvisiace a 02 Lesníctvo a ťažba dreva.  
 
V Operačnom programe Vzdelávanie sú cieľovou skupinou zamestnanci škôl a výskumu a vývoja. 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je zameraný na rozvoj ľudských zdrojov 
v ostatných cieľových skupinách s akcentom na priemysel a služby. 
 
Deliaca línia voči Operačnému programu Vzdelávanie vymedzuje pre OP ZaSI ako tematické oblasti 
vzdelávanie v rámci danej spoločnosti a dokončenie vzdelávania základnej a strednej školy (druhá 
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šanca) v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľovými skupinami sú zamestnávatelia – podniky, MSP, 
SZČO, verejná správa a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a sociálne vylúčené. 
 

2.7. Monitorovanie a hodnotenie 
 
2.7.1. Monitorovanie 
 
Monitorovanie sa zaoberá systematickým a kontinuálnym zberom, triedením, agregovaním 
a ukladaním relevantných informácií a je zároveň základom a oporným bodom pre všetky procesy 
kontroly a hodnotenia. 
 
Hlavné ciele monitorovacej činnosti sú: 

 zber a odovzdávanie spoľahlivých finančných a štatistických údajov o implementovaných 
projektoch 

 vypracovávanie priebežných, výročných monitorovacích správ, záverečnej a následnej 
monitorovacej správy o vykonávaní na úrovni opatrení, prioritných osí a operačného 
programu 

 predkladanie výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní EK po ich schválení 
monitorovacím výborom pre OP ZaSI 

 zabezpečenie súladu s politikami ES 
 
Subjekty, ktoré sú zapojené do procesu monitorovania: 

 Monitorovací výbor pre OP ZaSI 
 Interný dozorný a monitorovací výbor MPSVR SR 
 Porady vedenia 
 Krízové riadenie pre riešenie hospodárskej a finančnej krízy 
 Koordinačné porady členov vlády SR zodpovedných za čerpanie Eurofondov na Úrade vlády 

SR 
 Riadiaci orgán  pre OP ZaSI - zber a spracovanie monitorovacích správ NP, príprava 

výročnej správy 
 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI - zber a spracovanie 

monitorovacích správ DOP, poskytovanie podkladov do výročnej správy 
 prijímateľ / konečný užívateľ – poskytuje monitorovacie správy z projektov  
 Koordinátori horizontálnych priorít 

 
Riadiaci orgán monitoroval priebežne stav implementácie Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia na báze spolupráce so SO/RO. Išlo o aktualizáciu údajov, aby riadiaci orgán 
zastúpený generálnym riaditeľom  sekcie riadenia ESF mohol poskytnúť informáciu subjektom 
zapojeným do procesu monitorovania o aktuálnom stave napr. príprav výziev, alokáciách,  
hodnotení, výberových komisiách, zazmluvňovaní, financovaní, čerpaní a pripravovaných 
aktivitách. Rovnako prebiehala komunikácia medzi riadiacim orgánom a SO/RO a UPSVaR, kde sa 
riešili operatívne vzniknuté problémy týkajúce sa implementácie, riadenia, monitorovania, 
kontroly, atď. Ich koordináciou bol poverený Odbor  metodiky a publicity sekcie riadenia ESF.  
Záznamy z rokovania sú archivované na príslušnom odbore. 
 
Nástrojom pre meranie pokroku v implementácii sú merateľné ukazovatele, ktoré slúžia na 
sledovanie priebehu implementácie jednotlivých projektov a následne prioritných osí, resp. 
programu. Začiatkom roka 2009 sa v súlade s platným Systémom riadenia ŠF a KF spustilo 
predkladanie žiadostí o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS, pričom si žiadatelia mohli 
z menu ukazovateľov v ITMS v rámci príslušných záložiek Žiadosti o NFP vybrať vhodné 
ukazovatele pre sledovanie napĺňania cieľov projektov. Z dôvodu, že v rámci menu ukazovateľov 
boli dostupné aj ukazovatele iných operačných programov previazaných na dané prioritné témy, na 
podnet riadiacich orgánov CKO rozhodlo o zmene administrátorských práv a to v prospech 
možnosti zadefinovania relevantných ukazovateľov pre verejný portál ITMS zo strany RO. Takýmto 
spôsobom sa umožnilo v priebehu roka 2009 filtrovanie len tých ukazovateľov, ktoré je povinný RO 
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sledovať na úrovni OP ZaSI, NSRR a príslušných horizontálnych priorít. Zadefinovanie relevantných 
ukazovateľov prebiehalo pred vyhlásením výziev, resp. vyzvaní a to prostredníctvom intenzívnych 
konzultácií v rámci príslušných útvarov RO/ SORO / koordinátorov horizontálnych priorít / CKO 
v súvislosti  s dostupnosťou a aktuálnosťou ukazovateľov v databáze ITMS.  
 
V druhej polovici roku 2009 RO pre OP ZaSI interne realizoval  analýzu platných ukazovateľov 
pre OP ZaSI, NSRR a systémy koordinácie implementácie jednotlivých horizontálnych priorít 
a porovnával údaje s už zazmluvnenými projektmi, resp. vyhlásenými výzvami/vyzvaniami. 
V nadväznosti na vypracovanú analýzu RO pre OP ZaSI začal spracovávať usmernenie RO 
k monitorovaniu a hodnoteniu ukazovateľov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, ktorý v sebe zahŕňal kapitolu týkajúcu sa monitorovania a hodnotenia už zazmluvnených 
projektov ako aj kapitolu postupov a uplatňovania merateľných ukazovateľov pri prípravách 
nových výziev, resp. vyzvaní. Ukazovatele boli aplikované na všetkých úrovniach OP ZaSI vo vzťahu 
k programu, vo vzťahu k NSRR ako aj vo vzťahu k jednotlivým horizontálnym prioritám. 
 
V poslednom kvartáli roku 2009 prebehlo schvaľovanie aktualizácií jednotlivých systémov 
koordinácie a implementácie horizontálnych priorít na základe podnetov koordinátorov 
horizontálnych priorít, resp. riadiacich orgánov a zároveň sa schvaľovali aj ukazovatele na úrovni 
NSRR. V rámci tejto etapy RO pre OP ZaSI navrhol vymedziť sledovanie užšieho počtu ukazovateľov 
z dôvodu ich vecnej aplikovateľnosti a vykazovateľnosti v kontexte zamestnanosti a sociálnej 
inklúzie. Návrhy ukazovateľov boli v rámci pracovných skupín schválené a začali sa uplatňovať pri 
nových výzvach a vyzvaniach.  
 
Monitorovací výbor 
 
Monitorovací výbor pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je orgán zriadený 
riadiacim orgánom a  je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov 
stanovených v operačnom programe. 
 
Členmi výboru sú zástupcovia organizácií a inštitúcií s uplatnením princípu partnerstva spolu s 
vyváženou participáciou mužov a žien. Sú to: 
- zástupcovia/zástupkyne štátnej správy; 
- zástupcovia/zástupkyne územnej samosprávy; 
- zástupcovia/zástupkyne podnikateľského sektora; 
- zástupcovia/zástupkyne mimovládnych a iných organizácií; 
- zástupcovia/zástupkyne koordinátorov HP. 
 
V priebehu roka 2009 sa uskutočnilo jedno zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP ZaSI. 
 
Monitorovací výbor pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na svojom zasadnutí  
dňa 09.06.2009  
 
schválil   

 Výročnú správu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia za  rok  2008    
                (http://www.esf.gov.sk/documents/2009/FinalnaVyrocnaSpravaOPZaSI-  

zaprac.pripom.Bruselu23.10.09.pdf) 
 Zmeny v texte Plánu hodnotení pre OP ZaSI na programové obdobie 2007 – 2013 a v Prílohe 

č.3 v zmysle zápisnice zo zasadnutia Monitorovacieho výboru 
 
vzal na vedomie: 
 

 Informáciu o stave implementácie Lokálnej stratégie komplexného prístupu v rámci 
Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

 Informáciu o zozname schválených národných projektov v roku 2009 
 Informáciu o implementácii za rok 2009 – Fond sociálneho rozvoja (vrátane   

            pripravovaných výziev) 

http://www.esf.gov.sk/documents/2009/FinalnaVyrocnaSpravaOPZaSI-%20zaprac.pripom.Bruselu23.10.09.pdf
http://www.esf.gov.sk/documents/2009/FinalnaVyrocnaSpravaOPZaSI-%20zaprac.pripom.Bruselu23.10.09.pdf
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 Informáciu o implementácii za rok 2009 – Sociálna implementačná agentúra (vrátane  
            pripravovaných výziev) 

 Informáciu o riešení otázky paušálu 
 

V roku 2009 nebol využitý inštitút písomnej procedúry per rollam.  

 
Interný dozorný monitorovací výbor 

Výbor je poradným orgánom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, založeným na princípe 
partnerstva. Základným cieľom výboru je zabezpečenie monitorovania a odborného dozoru nad 
prípravou a následnou implementáciou OP ZaSI, vrátane schvaľovania príslušných dokumentov na 
svojej úrovni. V súlade s Interným manuálom a Štatútom a rokovacím poriadkom Interného 
dozorného monitorovacieho výboru  pripravuje sekcia riadenia ESF podklady na rokovania, ktorú 
sú zvolávané operatívne podľa potreby riadiaceho orgánu. V roku 2009 sa uskutočnilo 16 zasadnutí. 
Riešené boli predovšetkým otázky schvaľovania  harmonogramu výziev, pripravovaných výziev, ich 
znenia, alokácií, vyhodnocovanie výziev, návrhy na podpis zmlúv so žiadateľmi národných 
projektov, schémy štátnej pomoci atď. Záznamy z rokovaní sú archivované na Odbore 
implementácie programov.  
Zmena Programového manuálu pre OP ZaSI 
 
V roku 2009 bol dvakrát aktualizovaný Programový manuál pre Operačný program Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia. Dňa 15.06.2009 vstúpila do platnosti verzia 2.1 a dňa 16.09.2009 verzia 2.2 
Programového manuálu pre OP ZaSI. Aktualizácie boli spracované na základe legislatívnych zmien, 
z dôvodu presnejšej špecifikácie a doplnenia oprávnených žiadateľov, z dôvodu zosúladenia 
horizontálnych indikátorov s NSRR a Systémami koordinácie jednotlivých horizontálnych priorít. 
 
 Tabuľka zmien Programového manuálu verzia 2.1 

Verzia 
manuálu  

Platné od Spracoval (a): Kontroloval (a): Schválil(a): 

Meno Podpis Meno Podpis Meno Podpis 

    2.1 15.06.2009 Lucia Ţilková  Marta Prnová  Alţbeta Jurčová  
č. úpravy Text úpravy Strana(-y) 

    1 
 
 
 
 
 
 
     2 
 
 
 
 
 
     3 
 
 
 
 
 
 
     4 
 
 
 
 
 
      5 
 
 
       6 
 
 

1) Z dôvodu prijatia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 
01.01.2009 boli medzi oprávnených prijímateľov, ktorí spolufinancujú projekty vo výške 5% doplnené 
„Subjekty, ktoré poskytujú sociálne sluţby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov― a to v opatreniach 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2,3.3. 
 
2) Z dôvodu zrušenia zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktorý bol 
účinný do 31. 12. 2008 boli zo skupiny oprávnených prijímateľov,  ktorí spolufinancujú projekty vo výške 
minimálne 5% odstránení prijímatelia „Neštátne subjekty poskytujúce sociálne sluţby a  neštátne subjekty 
poskytujúce zdravotnícke sluţby – Zákon NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 
predpisov― v opatrení 2.1. a 3.2. 
 
3) Z dôvodu presnejšej špecifikácie oprávnených ţiadateľov bol v časti Spolufinancovanie prijímateľa vo 
výške 5%― preformulovaný pôvodný text: „Inštitúcie, ktoré vykonávajú opatrenia podľa 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― na nové znenie „Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa 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― a to vo všetkých opatreniach prioritných osí 1, 2,3. 
 
4) V opatrení 4.1 bolo na základe schválenia Interného dozorného monitorovacieho výboru zo dňa 11.6.2009 
v časti Spolufinancovanie prijímateľa vo výške minimálne 5% doplnené medzi oprávnených prijímateľov 
„Účelové zariadenie cirkvi v súlade so zákonom SNR č. 308/1991 Zb. o slobode náboţenskej viery a 
postavení cirkví a náboţenských spoločností v znení zákona z 31. októbra 2000 číslo 394/2000 Z. z., napr. 
Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia a pod.― 
 
5) Zoznam indikátorov pre projekty technickej pomoci boli z Prílohy č. 5 Programového manuálu presunuté 
do časti 1.3.5 Ukazovatele prioritnej osi č. 3 a časti 1.6 Ukazovatele prioritnej osi č. 5. 
 
6) Indikátory pre jednotlivé opatrenia boli odstránené a nahradené prehľadnou tabuľkou indikátorov pre celú 
prioritnú os v súlade s Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
 

13,25,31,36, 
46,53,58 
 
 
 
 
 
25,52 
 
 
 
 
 
13,18,25,31, 
36,46,53,58, 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
 
66,67,68,84, 
85 
 
20,39,40,66, 
67,68,77 
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      7 
 
 
     8 

7) V prílohe č. 5 Programového mauálu bola doplnená tabuľka Kľúčových indikátorov na úrovni operačného 
programu s väzbou na globálny cieľ. 
 
8) V prílohe č. 6 Indikátory horizontálnych priorít boli indikátory pre horizontálne priority zosúladené s Národným 
strategickým referenčným rámcom a Systémami koordinácie jednotlivých horizontálnych priorít. 

138 
 
 
139-147 

 
Tabuľka zmien Programového manuálu verzia 2.2 

Verzia 
manuálu  

Platné od Spracoval (a): Kontroloval (a): Schválil(a): 

Meno Podpis Meno Podpis Meno Podpis 

2.2 16.9.2009 Lucia Ţilková  Marta Prnová  Alţbeta Jurčová  
č. úpravy Text úpravy Strana(-y) 

      1 
 
 
 
 
      2 

V časti Cieľové skupiny v opatreniach 3.3 a 4.1 bola  doplnená cieľová skupina  

- volení predstavitelia miestnych, regionálnych a územných samospráv 

V časti Oprávnení prijímatelia v opatreniach 4.1 a 4.2 bol doplnený oprávnený prijímateľ 

- Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

59,73 
 
 
 
 
72,76 

 
 
Výročné hodnotiace zasadnutie  
 
Dňa 02.04.2009 sa na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo výročné 
hodnotiace zasadnutie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia za účasti zástupcov 
RO, EK, MF SR, MŠ SR, CKO a ďalších zástupcov orgánov SR. 
Základom pre diskusiu boli okruhy otázok a odpovedí v oblasti: 

 
 Socioekonomického vývoja a politiky 
 Implementácie 
 Tém ESF 
 Horizontálnych priorít 
 Systémov riadenia a kontroly 

 
Najdôležitejšie závery zo zasadnutia boli nasledovné: 
 

 V súvislosti s hospodárskou krízou bude riadiaci orgán pozorne monitorovať situáciu a jej 
potenciálny dopad na implementáciu OP.  Komisia je riadiacemu orgánu k dispozícii pre 
diskusiu o prípadnej revízii programu alebo možnosti využívať podporu ESF na opatrenia 
týkajúce sa ozdravenia národného trhu práce.  Situácia sa bude monitorovať nepretržite.  

 Orgány SR budú pozorne monitorovať absorpčnú kapacitu na roky 2007-2013, aby predišli 
riziku nedodržania pravidiel n+3 a n+2. Pokrok sa bude monitorovať nepretržite. 

 S výhľadom na zámer riadiaceho orgánu používať na vykazovanie nepriamych nákladov 
jednotnú sadzbu Komisia vyzvala slovenské orgány ESF, aby čo najskôr predložili návrh 
metodiky.   

 Riadiaci orgán OP ZaSI poskytne Komisii oznámenie o účasti OP ZaSI na „komplexnom 
prístupe" vytvorenom pre implementáciu horizontálnej priority „Rómske komunity“ – do 
konca júna 2009.  

 Komisia by sa potešila zintenzívneniu vzájomných kontaktov medzi riadiacimi orgánmi 
dvoch ESF programov,  ktoré by zabezpečili lepšiu koordináciu týchto programov.  S týmto 
cieľom sa uskutočnia v roku 2009 (pravdepodobne v októbri) spoločné výročné hodnotiace 
zasadania.   

 Je potrebné vytvoriť spoločnú webovú stránku ESF, ktorá by slúžila ako jedno referenčné 
miesto pre všetkých príjemcov ESF.  O pokroku bude poskytnutá informácia na 
nasledujúcom výročnom hodnotiacom zasadaní. 

 Riadiaci orgán začlení pripomienky Európskej komisie do návrhu výročnej správy o 

implementácii. Správa bude napísaná prístupným štýlom a bude (alebo aspoň jej zhrnutie) 

sprístupnená širokej verejnosti  - jún 2009. 
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 Riadiaci orgán v príslušnom termíne elektronicky predloží Komisii všetky dokumenty 

predložené monitorovaciemu výboru a schválené výborom na jeho zasadnutiach alebo na 

základe písomného postupu.  

 
 
Na báze pravidelných stretnutí sa aj v roku 2009 konali koordinačné porady u podpredsedu vlády 
SR pre vedomostnú spoločnosť, Európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča, na 
ktoré RO pripravoval informáciu o aktuálnom stave čerpania zo štrukturálnych fondov, o stave 
implementácie operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a aj  o výhľadovom pláne 
kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov. 
 
 
IT monitorovací systém pre ŠF a KF 

 
Existencia funkčného ITMS je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich účinnosť 
a transparentnosť procesu implementácie a kontroly prijímania finančných prostriedkov EÚ.  
 
ITMS slúži na komplexné sledovanie priebehu realizácie projektov a stavu čerpania prostriedkov na 
úrovni jednotlivých ŠF, operačných programov, prioritných osí, opatrení (špecifických cieľov) a 
projektov. Zabezpečenie funkčnosti ITMS je plne v kompetencii MVRR SR ako Centrálneho 
koordinačného orgánu v spolupráci s MF SR ako Certifikačného orgánu. 
 
K požiadavkám na monitorovací systém patria napr. komplexnosť, rýchly a jednoduchý prístup, 
užívateľská nenáročnosť, prehľadnosť, úplnosť, presnosť, včasnosť informácií, centralizované 
spravovanie a prevádzkovanie systému s decentralizovaným využívaním poskytovaných funkcií, 
centrálny spôsob realizácie aktualizácií a zlepšení, zabezpečený import vstupných údajov (dát) 
a export výstupných zostáv. 
 
Systém je delený na tri hlavné časti:  
 

1. neverejná časť ITMS zabezpečuje programové, projektové a finančné riadenie, kontrolu a 
audit; 

2. reportovacia časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov; 
3. verejná časť zabezpečuje komunikáciu s prijímateľmi, informačným systémom Európskej 

komisie SFC2007 a monitorovacími systémami okolitých krajín pre programy cezhraničnej 
spolupráce.  

 
ITMS vyvíja, prevádzkuje, udržiava a riadi CKO, pričom navrhované postupy s cieľom zabezpečiť 
riadne fungovanie ITMS konzultuje s Riadiacim výborom ITMS, ktorého členmi sú zástupcovia CKO, 
MF SR, Datacentra a dodávateľa ITMS 
 
ITMS stále nie je prostriedkom, ktorý uľahčuje implementáciu pomoci zo štrukturálnych fondov, ale 
práve naopak. CKO striktne trvá na tom, aby sa všetky údaje zadávali do ITMS, nepovoľuje však 
modifikáciu systému zo strany SORO/RO. Ako príklad uvádzame kontrolné zoznamy, ktoré sú 
rozdielne pre RO, SORO FSR a SORO SIA (napr. v závislosti od prijímateľov). Systém však 
neumožňuje zadať 3 rozdielne kontrolné zoznamy (KZ), preto sa papierové verzie KZ líšia od tých, 
ktoré sú v ITMS. FSR navrhoval CKO, aby bol uvedený nesúlad odstránený tým, že SORO bude 
skenovať KZ do ITMS. CKO neakceptovalo tento návrh, naďalej trvá na zadávaní údajov do 
kontrolných zoznamov v ITMS aj napriek tomu, že nezodpovedajú skutočnosti. 
 
V ITMS sa vyskytuje množstvo problémov, ktoré sú riešené až po nahlásení chýb zo strany 
užívateľov. Hoci nové programové obdobie začalo 01.01.2007, ITMS je priebežne „dopracovávané“ 
ešte teraz, viac ako 2 roky po začiatku programového obdobia (napr. do 5.3.2009 nebolo možné do 
ITMS zadávať nezrovnalosti). 
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FSR považuje implementáciu pomoci z ERDF a ESF za tak výrazne odlišnú, že nepovažuje za vhodné 
a efektívne, aby bola jednotná riadiaca dokumentácia pre ESF aj pre ERDF. Vzhľadom na to, že 
prevažná časť finančných prostriedkov je alokovaná z ERDF a prevažná časť subjektov je 
zapojených do implementácie pomoci z ERDF, neprihliada sa v dostatočnej miere na potreby 
prijímateľov v rámci ESF. Riešením tejto situácie by mohlo byť stanovenie samostatného subjektu 
(resp. oddelenia, odboru), ktorý by koordinoval implementáciu pomoci z ESF.  
 
Podľa vyhlasovateľov výziev sociálnej inklúzie ITMS nie je dostatočne pripravený na zber 
a zhromažďovanie údajov o realizácii prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie. Rok 2010 je 
Európskym  rokom chudoby a sociálnej inklúzie. Preto je potrebné túto otázku akútne doriešiť.  
 
ITMS nie je pripravený  na zber a zhromažďovanie údajov o cieľových skupinách v súlade s prílohou 
XXIII Nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006 o implementácii z nasledovných 
dôvodov: termíny predkladania monitorovacích správ nie sú jednotné a nie sú viazané na obdobie 
jedného kalendárneho roka. Na rokovaní s CKO RO OP ZaSI navrhol predkladanie špeciálnej 
monitorovacej správy k 15.1. daného roka, ktorá by obsahovala len uvedené údaje za členenie 
cieľovej skupiny a za príslušný rok, zo strany CKO máme prísľub na riešenie problému. Údaje za rok 
2009 boli individuálne dožiadané a ručne spočítané (elektronické predkladanie monitorovacích 
správ nie je funkčné) za takmer 700 projektov, čo neúmerne zaťažuje personál RO aj SORO. 
 
Príloha XXIII Nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006 je súčasťou Príručky pre 
prijímateľa, čím je jej vypĺňanie a zasielanie na RO pre prijímateľa  záväzným.  
 
Výstupy z ITMS ako pre potreby formulára výročnej správy, tak aj pre sledovanie monitorovacích 
indikátorov sú v neuspokojivej podobe pre neexistenciu výstupných zostáv. Napríklad žiadna 
z OLAP kociek neobsahuje počet projektov, ručné doplnenie údaja vedie k vysokej chybovosti a je 
časovo náročné. RO opakovane žiadal nápravu a vytvorenie zodpovedajúcich zostáv. Na našu 
požiadavku o predloženie zadania projektu pre vytvorenie ITMS v časti forma výstupu indikátorov, 
indikátorov horizontálnych priorít, údajov prílohy XXIII Nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 
z 08.12.2006 na úrovni projektu / programu sme listom CKO číslo MVRR-2010-16759/21254-61 zo 
dňa 09.04.2010 boli inštruovaní, že zadanie projektu ako aj samotný projekt je predmetom 
duševného vlastníctva v zmysle §7 zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a žiadané 
informácie nám nebudú poskytnuté. 
 
2.7.2. Hodnotenie 
 
V roku 2009 sa jednotlivými činnosťami hodnotenia OP ZaSI zaberal jeden poverený pracovník 
odboru implementácie programov. Vzhľadom na túto dočasnú situáciu RO začal vyvíjať aktivity, aby 
bol vytvorený samostatný útvar, ktorý by vykonával činnosti hodnotenia OP ZaSI a tým boli 
zabezpečené dostatočné odborné a administratívne kapacity. Počas roku 2009 boli vykonané 
prípravné práce, avšak ani do konca roka sa z administratívnych dôvodov útvar nepodarilo zriadiť. 
Oddelenie hodnotenia bolo napokon zriadené v prvých mesiacoch roku 2010. 
 
Počas roku 2009 RO zameral svoje aktivity tak na odbornú prípravu pracovníka, venujúceho sa 
hodnoteniu, ako aj na aktivity priamo súvisiace s hodnotením OP.  
 
Aktivity na odbornú prípravu: 

- Pravidelná účasť na zasadnutiach Partnerstva pre hodnotenie ESF. 
- Pracovno-vzdelávacie stretnutie pre tretie zainteresované osoby do ex-post hodnotenia 

EES/ESF. 
- Seminár – Hodnotenie štrukturálnych fondov. 
- Seminár – Rozvinúť hodnotenie vo verejnej správe. 
- Konferencia – Nové metódy pre hodnotenie politiky súdržnosti: podporiť zodpovednosť 

a učenie. 
- Členstvo v Slovenskej spoločnosti pre evaluáciu a účasť na stretnutiach spoločnosti. 
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Aktivity priamo súvisiace s hodnotením OP ZaSI: 
- Zriadenie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP ZaSI (PSH). Štatút a rokovací poriadok 

a zloženie PSH je na internetovej stránke 
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2094 .  

- 4 zasadnutia PSH. 
- Zriadenie platformy pre aktivity hodnotenia OP ZaSI, vrátane anglickej verzie, je  na 

internetovej stránke www.esf.gov.sk, v časti „Hodnotenie“. 
- Vykonanie internej analýzy vykazovania merateľných ukazovateľov. 
- Vykonanie interného hodnotenia na základe samohodnotiaceho nástroja z dielne EK. 
- Informovanie členov Monitorovacieho výboru s aktivitami hodnotenia pre OP. 
- Aktualizácia Plánu hodnotenia a jeho schválenie na Monitorovacom výbore 9.6.2009. 

Aktuálna verzia Plánu hodnotenia s vykonanými zmenami je zverejnená na stránke 
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095  

- Informovanie širokej verejnosti o aktivitách hodnotenia prostredníctvom televíznej relácie 
„Ľudia a regióny“ odvysielanej na televíznej stanici TA3. 

- Prípravné práce pre zriadenie samostatného útvaru pre hodnotenie OP. 
- Vypracovanie zadávacích podmienok pre priebežné hodnotenie Vyhodnotenie vhodnosti 

systému indikátorov a ich používania v Operačnom programe  Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia a vykonanie obstarávania dodávateľa. 

- Začatie priebežného hodnotenia Vyhodnotenie vhodnosti systému indikátorov a ich 
používania v Operačnom programe  Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

- Spolupráca v oblasti hodnotenia s CVH NSRR, CKO a EK. 
 
Pracovná skupina pre hodnotenie počas roka 2009 zasadala štyrikrát: 

- 1. Zasadnutie sa konalo 20.3.2009 
Závery zo zasadnutia: 

1. Potreba aktualizácie Plánu hodnotenia OP ZaSI. 
2. Rozdelenie úloh a určenie zodpovedných pre vykonanie odporúčaní z hodnotení 

SOP ĽZ a JPD NUTS II. 
3. Odsúhlasenie vykonania doplňujúceho hodnotenia za obdobie 1.7. – 31.12.2008 pre  

SOP ĽZ a JPD NUTS II. 
4. Odsúhlasenie vykonania hodnotenia súladu prostredníctvom Samohodnotiaceho 

nástroja z dielne EK. 
5. Odsúhlasenie vykonanie internej analýzy vykazovania merateľných ukazovateľov 

ako prípravu pre plánované hodnotenie merateľných ukazovateľov Vyhodnotenie 
vhodnosti systému indikátorov a ich používania v Operačnom programe  
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

- 2. Zasadnutie sa konalo 21.05.2009 
Závery zo zasadnutia: 

1. Členovia boli oboznámení s priebehom vykonávaných hodnotení SOP ĽZ a JPD NUTS 
II a identifikovali opatrenia na zefektívnenie výkonu hodnotení. 

2. Členovia  odsúhlasili vytvorenie samostatného útvaru pre hodnotenie na riešenie 
aktuálnej situácie RO v oblasti aktivít hodnotení. 

3. Po prezentácii internej analýzy vykazovania merateľných ukazovateľov boli 
identifikované potrebné opatrenia na optimalizáciu situácie a rozposlané 
zodpovedným riadiacim pracovníkom. 

4. Členovia zobrali na vedomie výsledky hodnotenia súladu prostredníctvom 
Samohodnotiaceho nástroja z dielne EK a neidentifikovali žiadne zistenia, ktoré by si 
vyžadovali prijatie opatrení zo strany RO. 

- 3. Zasadnutie  sa konalo 22.07.2009 
Závery zo zasadnutia: 

1. Schválenie zadávacích podmienok pre hodnotenie Vyhodnotenie vhodnosti systému 
indikátorov a ich používania v Operačnom programe  Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. 

2. Členovia zobrali na vedomie aktualizovaný Plán hodnotení OP ZaSI. 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2094
http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095
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3. Identifikácia potreby vypracovania harmonogramu prác na rok 2010 vzhľadom na 
časovú náročnosť hodnotení plánovaných v roku 2010. 

4. Členovia zobrali na vedomie správu z hodnotenia súladu prostredníctvom 
Samohodnotiaceho nástroja z dielne EK. 

5. Identifikovanie kritických oblastí v implementácii OP na základe Výročnej správy 
a záverov Monitorovacieho výboru z 9.6.2009 a konštatovanie, že identifikované 
kritické oblasti sú v stave riešenie alebo ich pokryje pripravované hodnotenie. 
Z tohto dôvodu nie je potreba vykonať žiadne mimoriadne hodnotenie v zmysle 
Plánu hodnotení. 

6. Identifikácia potreby vykonania podporných štúdií pre plánované hodnotenia, aby 
sa zvýšila ich kvalita. 

- 4. Zasadnutie sa konalo 28.10.2009 
Závery zo zasadnutia: 

1. Odbor metodiky a publicity informoval členov o pripravovaných aktivitách v oblasti 
publicity, na ktorých by sa mohli šíriť výsledky hodnotenia. 

2. Identifikácia problémovej situácie, nedostatočné personálne zabezpečenie aktivít 
hodnotenia OP, pre vypracovanie harmonogramu prác na rok 2010. 

3. Identifikácia potreby vytvorenia monitorovacieho systému Programu pre potreby 
hodnotenia, ktorého gestorom by mohol byť pripravovaný samostatný útvar pre 
hodnotenie. 

4. Pre neúčasť zástupcov SORO nebolo možné prerokovať niektoré body programu. 
5. Členovia boli oboznámení s priebehom verejného obstarávania pre hodnotenie 

Vyhodnotenie vhodnosti systému indikátorov a ich používania v Operačnom programe  
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, o víťazovi súťaže a o priebehu prác na hodnotení. 
 

Aktivity a povinnosti vyplývajúce z Plánu hodnotení pre OP ZaSI naplánované na rok 2009 boli 
splnené na 100%.  
V súlade s Plánom hodnotení bolo na sklonku roka zahájené priebežné hodnotenie Vyhodnotenie 
vhodnosti systému indikátorov a ich používania v Operačnom programe  Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, ktorého výsledkom má byť kvalitné a nezávislé vyhodnotenie nastavenia, funkčnosti 
systému a používania indikátorov OP ZaSI a zároveň návrh odporúčaní a konkrétnych návrhov 
realizovateľných v rozhodovacom procese. Hodnotenie bolo ukončené v januári 2010, hodnotiaca 
správa je k dispozícii na adrese http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095. Jej 
hlavným záverom bola požiadavka na zjednodušenie systému ukazovateľov. 
 
Súbežne v roku 2009 Riadiaci orgán vykonal analýzu merateľných ukazovateľov dostupných v ITMS 
a ukazovateľov, ktoré je RO povinný vykazovať. Na základe tejto analýzy bolo vypracované 
Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N1/2010 „Metodické usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu 
ukazovateľov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Predmetné usmernenie 
jednoznačne definuje ukazovatele, ktoré je RO a SORO povinné uplatňovať pri príprave nových 
výziev, resp. vyzvaní. Zároveň poskytuje návod ako postupovať pri monitorovaní a hodnotení 
napĺňania ukazovateľov OP ZaSI v kontexte OP, NSRR a jednotlivých horizontálnych priorít. 
 
Tabuľka č. 14: Realizované hodnotenia v sledovanom období  

Názov hodnotenia Suma (vrátane 
DPH) v EUR 

Doba realizácie hodnotenia Typ hodnotenia 

Vyhodnotenie vhodnosti systému indikátorov a ich 
pouţívania v Operačnom programe  Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia  

18 445,00 September 2009 – január 2010 priebeţné, operatívne, 
plánované 

Stručný popis zistení z hodnotenia: N/A k 31.12.2009 

Závery z hodnotenia: N/A k 31.12.2009 

Navrhnuté odporúčania:  N/A k 31.12.2009 

Prijaté opatrenia zo strany RO: N/A k 31.12.2009 

Realizácia záverov z hodnotenia: N/A k 31.12.2009 

 
Nosnou pridanou hodnotou ESF realizovanou prostredníctvom Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia v roku 2009, bol z pohľadu sekcie práce MPSVR SR národný 
projekt s názvom „Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2095
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práce”. Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v 
období od mája 2009 do januára 2010.  
 
Na základe analýzy ukazovateľov monitorovania a vyhodnocovania aktívnych opatrení trhu práce 
(AOTP) v SR a vo vzťahu k európskej stratégii zamestnanosti (ESZ) a ďalších medzinárodných 
databáz politík trhu práce sa navrhli národné ukazovatele a metódy na sledovanie 
a vyhodnocovanie AOTP a na meranie ich efektívnosti. Taktiež boli podrobne zadefinované 
požiadavky na štruktúru databáz na účely skvalitňovania informačných systémov umožňujúcich 
získavanie objektívnych súborov informácií pre systematické monitorovanie, vrátane  návrhu 
softvérového a hardvérového riešenia. 
 
V súčasnosti je potrebné prijať adekvátne opatrenia na implementáciu výsledkov jednotlivých 
aktivít uvedeného národného projektu a  využiť ich na hodnotenie AOTP s cieľom dosiahnuť 
zvýšenie efektívnosti AOTP. Súčasne je potrebné zabezpečiť nadväznosť na výsledky jednotlivých 
aktivít v ďalších projektoch, ktoré súvisia s informačným systémom Ústredia a úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ako i celého rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.  
 
V roku 2008 sa začali realizovať postupné kroky na vytvorenie národného systému flexiistoty, 
vrámci národného projektu „Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného 
systému flexiistoty“. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná v 
septembri 2009, aktivity boli ukončené vo februári 2010.  
 
V rámci projektu sa realizovala analýza pracovnoprávnej úpravy SR z pohľadu pružnosti 
pracovných podmienok reagujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce, analýza súčasného stavu 
celoživotného vzdelávania, poradenstva a ďalšieho odborného vzdelávania, analýza aktuálnej 
sociálno-ekonomickej situácie v SR, analýza právnej úpravy sociálneho zabezpečenia a bol 
vypracovaný komplexný súbor odporúčaní a záverov ako podklad pre vytvorenie návrhu Akčného 
plánu flexiistoty v SR. 
 
Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR vidí prínos ESF vo vytváraní priestoru a realizácii 
aktovít na podporu ľudí ohrozených chudobou a vylúčením, najmä tvorbou pracovných miest, 
zvyšovaním udržateľnosti existujúcich pracovných miest a zvyšovaním dostupnosti služieb 
starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením a vylúčené. 
 
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR sa kriticky pozerá na široké 
zadefinovanie skupiny znevýhodnených osôb. Taktiež kritizuje vysokú administratívnu náročnosť 
projektov ESF a zdĺhavosť procesovania žiadostí o platbu. Možnosti zlepšenia vidí v naštartovaní 
komunitných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, vo vzdelávaní pracovníkov 
poskytujúcich takéto služby, a tiež v monitorovaní a odstraňovaní bariér pri uplatnení sa osôb so 
zdravotným postihnutím na trhu práce, ale aj pri ich zapájaní sa do bežného života spoločnosti. 
Ďalej žiada prehĺbenie odbornosti hodnotiteľov predložených žiadostí o NFP práve v oblasi 
začleňovania občanov so ZP. 
 
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR (ďalej len ORRRP): Podľa Výročnej 
správy za horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí za rok 2009, percento projektov prispievajúcich 
k  HP RP za OP ZaSI z celkového počtu zazmluvnených projektov v rámci OP ZaSI do 31.12.2009 je 
44,5 %. 
                 
Zo schválených národných projektov, ORRRP oceňuje najmä realizáciu národných projektov Inštitút 
rodovej rovnosti, Príspevok na službu starostlivosti o dieťa, Podpora zamestnanosti občanov so 
zdravotným postihnutím, Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie. 
 
V súvislosti s budúcim využitím prostriedkov ESF a zvýšenia prínosu ESF v oblasti rodovej rovnosti 
a rovnosti príležitostí  ORRRP odporúča pre budúcnosť stanoviť povinnosť pre všetkých žiadateľov 
o NFP v rámci ESF prispievať k napĺňaniu cieľov HP RP. 
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Predstava o možnostiach budúceho využívania prostriedkov ESF spočíva taktiež vo vyhlasovaní 
výziev zameraných, resp. podporujúcich elimináciu horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie 
najmä vo vzdelávaní, v podnikateľskom sektore, na podporu podnikateľských schém pre ženy, 
elimináciu rodových rozdielov v odmeňovaní, riešenie problematiky viacnásobného znevýhodnenia, 
tvorbu stratégií rovnosti príležitostí a stratégií diverzity zo strany zamestnávateľov. Ďalej odbor 
RRRP odporúča motivovať žiadateľov o NFP k využívaniu analýzy východiskovej situácie pre 
projekt na základe uplatňovania rodového hľadiska a rovnosti príležitostí. Návrhy budú predmetom 
ďalších rokovaní. 
 
Úrad splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu (ÚSVRK) do budúcnosti očakáva 
kvantifikovaný prínos s príspevkom k prioritnej oblasti „zamestnanosť“ prostredníctvom realizácie 
projektov zameraných najmä na podporu tvorby a udržania pracovných miest adaptabilitou  
pracovníkov, podnikov a podporou podnikania, na podporu sociálnej inklúzie a na  podporu 
vytvárania rovnosti príležitostí s osobitným zreteľom na MRK. 
 
K 31.decembru 2009 bolo vzhľadom na problematiku MRK celkovo zazmluvnených 256 žiadostí 
o NFP, z toho 227 s priamou podporou HP MRK a 29 s nepriamou podporou HP MRK. Veľké 
množstvo projektov, ktoré deklarovali cielené zameranie aktivít v prospech MRK, spadalo pod 
opatrenie 2.1, ktoré súvisí najmä s implementáciou projektov terénnej sociálnej práce 
v marginalizovaných rómskych komunitách a s podporou Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, 
v rámci dopytových projektov FSR. 
 
Výzva SIA v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu je predbežne plánovaná na november 
2010. 
       

2.8. Národná výkonnostná rezerva  
 
Pre cieľ Konvergencia a pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť OP ZaSI nebola 
vytvorená výkonnostná rezerva v zmysle článku 50 nariadenia Rady ES č. 1083/2006. 
 

2.9. Administratívne kapacity 
 

Tabuľka č. 15: Administratívne kapacity riadiaceho orgánu 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2008  

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 31. 
12. 2009 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N) 
% plánovaného stavu Potrebné prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 5 5 5 100 0 

vedúci oddelenia 8 8 8 100 0 

asistentka odboru/sekcie 5 5 5 100 0 

manaţér programovania  12 14 14 100 0 

manaţér monitorovania  14 13 13+2MD 100 0 

manaţér hodnotenia - 0 0 100 0 

manaţér informovanosti a publicity 2 2 2 100 0 

manaţér kontroly 17 17 17+1MD 100 0 

manaţér ITMS 1 1 1 100 0 

finančný manaţér 38 31 30+1MD 97 1 

projektový manaţér 0  -  0 

manaţér pre technickú pomoc 3  3 100 0 

manaţér pre metodiku   4  0 

manaţér pre verejné obstarávanie   2  0 

právnik   1  0 

manaţér pre vzdelávanie   1  0 
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manaţér pre nezrovnalosti   2  0 

iné 9  5  0 

spolu 115  114  1 

Zdroj: RO  zo 114 zamestnancov 4 sú na zastupovaní za MD  
- Nie je daná pozícia 

 
Tabuľka č. 16: Administratívne kapacity sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom5 
SIA 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2008  

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 31. 
12. 2009 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N) 
% plánovaného stavu Potrebné prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 5 6 3 50 0 

vedúci oddelenia 7 8 9 112 0 

asistentka odboru/sekcie 2 3 2 67 0 

manaţér programovania      0 

manaţér monitorovania  5 5 0 0 0 

manaţér informovanosti a publicity 2 3 3 100 0 

manaţér vnútornej kontroly  2 2 100 0 

manaţér ITMS 1 1 1 100 0 

finančný manaţér 7 21 29+1MD 143 0 

projektový manaţér a koordinátor 13 21 18+2MD 95 0 

manaţér pre technickú pomoc 1 1 1 100 0 

Iné  10 8 8 100 0 

manaţér pre verejné obstarávanie     0 

spolu 54 80 77+3MD 100 0 

Zdroj: SO/RO SIA    
 

Tabuľka č. 16: Administratívne kapacity sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom 
FSR6 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2008 

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 31. 
12. 2009 
(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N) 

% plánovaného stavu 

Potrebné prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 3 4 4 100 0 

vedúci oddelenia 7 10 10 100 0 

asistentka odboru/sekcie 4 4 4+1MD 100 0 

manaţér programovania  0 0 0 0 0 

manaţér monitorovania  a hodnotenia 3 2 3 150 0 

manaţér informovanosti a publicity 0 1 0 0 1 

manaţér kontroly 0 2 2 100 0 

manaţér ITMS 0 0 0 0 0 

finančný manaţér 1 0 0 0 0 

projektový manaţér 38 30 30 100 0 

manaţér pre technickú pomoc 3 3 3+1MD 100 0 

Iné 3 15 12+1MD 80,0 3 

spolu 63 72 69 + 3 MD  4 

Zdroj: SO/RO FSR 

 
 
Tabuľka č. 17: Administratívne kapacity platobnej jednotky 

                                                             
5 Potrebné vyplniť pre každé SO/RO 
6 Potrebné vyplniť pre každé SO/RO 
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Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2008  

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 31. 
12. 2009 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N) 
% plánovaného stavu Potrebné prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 0 0 0 0 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 0 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100 0 

finančný overovateľ  6 6 100 0 

finančný manaţér  5 5 100 0 

finančný účtovník  3 3 100 0 

referent 18 - - - 0 

metodik  1 1 100 0 

manaţér pre nezrovnalosti  1 1 100 0 

manaţér pre rozpočet  1 1 100 0 

spolu 21 21 21 100 0 

Zdroj: RO, PJ  
- Nie je daná pozícia 
 

 
Tabuľka č. 18: Porovnanie so stavom v roku n-1 

 Plánovaný stav k 31. 
12. 2008 
(rok N-1) 

Stav k 31. 12. 
2008 

(rok N-1) 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný stav k 31. 
12. 2009 
(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N) 

% plánovaného 
stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO 121 115   96  115  114  100 

SO/RO SIA 66 54 82 80 80  100 

SO/RO FSR 72 63 87,5 72  69 95,8  

PJ  21  21  100  21  21  100 

spolu  280 253  90,4  288   284  98,6 
Zdroj: RO 

 
 
Tabuľka č. 19: Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2009 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2009 

Počet výstupov7 Počet nástupov7 

riadiaci orgán 13 15 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 
SIA  

16 39 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 
FSR 

17 17 

platobná jednotka  3 4 

spolu 58 75 
Zdroj: RO, SORO, PJ     

(Organizačná štruktúra viď. Príloha 9.15 Administratívne kapacity) 
 
RO 
V roku 2009 nebola zaznamenaná výrazná fluktuácia na jednotlivých pracovných miestach, 4 
zamestnankyne sú na materskej dovolenke a 2 zamestnanci dobrovoľne požiadali o rozviazanie 
pracovného pomeru.  
 
FSR 
Vykazovaná fluktuácia bola spôsobená najmä nástupom žien na materské dovolenky, ako aj 
dobrovoľnou žiadosťou o prerušenie pracovného pomeru. 
 
                                                             
7 za lomkou uveďte počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ. 
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K 01.01.2009 bol celkový plán počtu zamestnancov FSR 93. Rozpočtovým opatrením z 12.01.2009 
sa tento počet znížil na 86. Rozpočtovým opatrením z 03.03.2009 sa daný počet znížil na 81 
a napokon rozpočtovým opatrením z 30.09.2009 sa plánovaný počet  znížil na 72. FSR mal 
k 31.12.2009 74 zamestnancov, z toho 2 zamestnankyne boli t.č. na materskej dovolenke. Po 
ukončení programového obdobia 2004-2006 tj. od 01.07.2009 bolo 49 zamestnancov FSR, ktorí 
zabezpečovali procesy súvisiace s implementáciou NP VI, sprostredkovateľského orgánu pod 
riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje a Národnej podpornej štruktúry pre IS EQUAL, 
preradených v rámci organizačnej štruktúry FSR na plnenie úloh v rámci programového obdobia 
2007-2013 v rámci FSR.  
V priebehu roka 2009 došlo ku zmene na poste GR FSR. 
 
SIA 
Počet zamestnancov v priebehu roka 2009 narastal. 
V priebehu roka 2009 došlo ku zmene na poste GR SIA. 
 
PJ 
V rámci PJ bol GR v roku 2008 vedený v rámci TA, v roku 2009 nie, počet 21 zamestnancov 
platobnej jednotky teda v roku 2009 nezahŕňa GR. 
 
Vyhodnotenie plánu vzdelávania za rok 2009 

  Aktivita 
Plánovaný 

počet 
Realita Poznámka 

1 
Z. 231/2001 Z.z. o štátnej pomoci + Schémy štátnej pomoci a 
ich vyuţitie v rámci projektov ESF 

17 0 
v procese prípravy obsahu 

2 Novela zákona 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti 89 22 
kvôli zastupiteľnosti bola zatiaľ riešená len 
jedna skupina, druhá v  priebehu roka 2010 

3 Zákon o sociálnej pomoci 17 0 v procese prípravy obsahu 

4 Účtovné a daňové predpisy 2 9   

5 Problematika miezd 2 3   

6 Zákonník práce 30 10 
kvôli zastupiteľnosti bola zatiaľ riešená len 
jedna skupina, druhá v  priebehu roka 2010 

7 Jazykové vzdelávanie 50 5 viď plán 2010 

8 školenia k ITMS 50 47   

9 Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 50 30 ďalšie skupiny v roku 2010 

10 Ukončovanie programového obdobia 2004-2006 50 0 ukázalo sa ako nerelevantné 

11 
Hodnotenie podnikateľských zámerov z pohľadu efektívnosti, 
návratnosti a trvalej udrţateľnosti 

17 20 
  

12 Verejné obstarávanie v rámci projektov ESF 38 12 
u niektorých zamestnancov sa ukázalo ako 
nerelevantné 

13 Oprávnené výdavky 2007-2013 38 16   

14 
Školenie k indikátorom a monitorovaniu programového 
obdobia 2007 - 2013 

14 0 
bude realizované v roku 2010 

15 
Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 
2007 - 2013 

38 36 
  

16 Finančná kontrola a vnútorný audit 14 21   

17 Komunikačné zručnosti, sociálno-psychologický výcvik 110 2 
V kontrakte s Centrom vzdelávania v roku 
2010, resp. viď plán 2010 

18 Práca s PC 13 5 viď plán 2010 

19 Projektové účtovníctvo 20 14   

20 
Verejné prostriedky a zásady rozpočtového hospodárenia 
verejnej správy v zmysle z. č. 523/2004 Z.z.  

0 3 
školenie nad rámec plánu 

21 Vybrané otázky kontrolnej práce 0 6 školenie nad rámec plánu 

22 Základy ekonomiky II    0 3 školenie nad rámec plánu 

23 Zákon o dani z príjmov v roku 2009 0 3 školenie nad rámec plánu 

24 Zákon o kontrole v štátnej správe 0 4 školenie nad rámec plánu 

25 Zmluvné vzťahy so zákazníkom 0 3 školenie nad rámec plánu 

 
SPOLU 659 274 
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3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 
 
Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť informácie o fyzickom a finančnom pokroku v implementácii 
jednotlivých prioritných osí.  
 
Globálny cieľ operačného programu ZaSI „Rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna 
inklúzia a budovanie kapacít“ 
 
Globálny cieľ operačného programu priamo reaguje na päť základných kľúčových disparít 
definovaných v NSRR 2007 – 2013 v oblasti Ľudské zdroje a vzdelávanie, konkrétne – nízky podiel 
výdavkov na rozvoj ľudských zdrojov na HDP, vysoká miera nezamestnanosti, vysoký podiel 
rizikových skupín na celkovej nezamestnanosti a nízka miera zamestnanosti, nízka mobilita 
a flexibilita pracovnej sily, nedostatočná vzdelanostná úroveň marginalizovaných rómskych 
komunít, relatívne vysoká miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia predovšetkým rizikových 
skupín s dôrazom na marginalizovanú rómsku komunitu.  

 

Hlavné ciele reflektujú potreby trhu práce v podmienkach SR a boli zadefinované na základe 
výsledkov SWOT analýzy. 

 
1. Prioritná os „Podpora rastu zamestnanosti“ 
Globálny cieľ prioritnej osi Podpora rastu zamestnanosti: RAST ZAMESTNANOSTI  
Aktivity podporované v rámci prioritnej osi budú prispievať k naplneniu hlavného cieľa 1 
(Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie nezamestnanosti).  
 
 
2. Prioritná os „Podpora sociálnej inklúzie“  
Globálny cieľ prioritnej osi Podpora sociálnej inklúzie: RAST SOCIÁLNAJ INKLÚZIE 
Aktivity podporované v rámci prioritnej osi budú prispievať k naplneniu hlavného cieľa 2 
(Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora 
zosúladenia rodinného a pracovného života). 
 
3. Prioritná os Prioritná os „Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK“ 
Globálny cieľ prioritnej osi Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK: 
RAST ZAMESTNANOSTI, SOCIÁLNEJ INKLÚZIE A BUDOVANIE KAPACÍT V BSK 
 
4. Prioritná os „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“  
Globálny cieľ prioritnej osi Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy: ZVYŠOVANIE 
KVALITY ĽUDSKÝCH ZDROJOV VEREJNEJ SPRÁVY A MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 
Aktivity podporované v rámci prioritnej osi budú prispievať k naplneniu hlavného cieľa 3 
(Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky).  
 
5. Prioritná os „Technická pomoc“ 
Globálny cieľ prioritnej osi Technická asistencia: Podpora programovania, implementácie 
a hodnotenia OP ZaSI 
Podrobnosti podľa jednotlivých prioritných osí sú uvedené ďalej. 
 
 
 

3.1. Prioritná os 1 
 
„Podpora rastu zamestnanosti“ 
 
V rámci Prioritnej osi č.1 sa implementujú nasledovné opatrenia: 
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 Opatrenie č. 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti, ktoré je zamerané na riešenie významných 
problémov SR na trhu práce najmä nástrojmi aktívnej politiky trhu práce (pri porovnaní 
s ostatnými členskými štátmi EÚ) a to najmä na nízku mieru zamestnanosti, vysokú mieru 
nezamestnanosti so zreteľom na dlhodobo nezamestnaných, mladých nezamestnaných 
a absolventov. V rámci tohto opatrenia je podporované úsilie pracovnej sily zamerané na 
uplatnenie sa na trhu práce. 

 
 Opatrenie č. 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia 

adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, ktoré je zamerané na riešenie 
významných problémov SR na trhu práce (v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ), a to 
najmä na nízku mieru zamestnanosti, vysokú mieru nezamestnanosti a osobitne dlhodobú 
nezamestnanosť. 

 
Implementácia prioritnej osi je zabezpečená cez riadiaci orgán a cez sprostredkovateľský orgán pod 
riadiacim orgánom na základe Splnomocnenia o delegovaní právomocí.  
 
 
3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
Dopytovo-orientované projekty 

 
V priebehu sledovaného obdobia boli sprostredkovateľským orgánom SIA vyhlásené štyri výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP. 
 
Za sledované obdobie došlo na úrovni programu k zazmluvneniu 269 projektov v rámci dvoch 
opatrení v celkovej hodnote takmer 330 mil. EUR, pričom bolo posúdených vyše 930 prijatých 
žiadostí z ktorých bolo schválených 273. V porovnaní z predošlým obdobím ide o výrazný nárast 
prijatých, posudzovaných ako i zazmluvňovaných žiadostí v rámci prioritnej osi 1.  
 
Za obdobie 01.01.2009-31.12.2009 sa zvýšila miera kontrahovania v rámci opatrenia 1.1 o viac ako 
88,65 mil. EUR a v rámci opatrenia 1.2 o viac ako 31,88 mil. EUR. Celkovo sa za sledované obdobie 
zvýšilo kontrahovanie o 120,53 mil. EUR. Momentálne je možné povedať že opatrenie 1.1 je 
nakontrahované na 58,68 % a opatrenie 1.2 na 27,8%. Očakáva sa stabilný nárast kontrahovania 
i v ďalšom období implementácie. 
 
Tabuľka č. 20a, Prioritná os 1: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 k 31.12.2009 

Opatrenie 

Výzva 

Typ výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

           Z toho 

         Spolu ŠF/KF ŠR 

 1 Podpora rastu zamestnanosti 

1.2 DOP-SIA-2008/1.2.1/01  ohraničená 30.06.08 14.09.08 20 613 423,62 17 521 410,08 3 092 013,54 

1.2 DOP2008-SIP001  ohraničená 28.08.08 28.11.08 9 638 244,55 8 192 507,87 1 445 736,68 

1.2 DOP – SIA - 2009/1.2.1/01  ohraničená 26.03.09 03.06.09 35 200 000,00 29 920 000,00 5 280 000,00 

1.2 DOP – SIA - 2009/1.2.1/02 priebeţná 14.12.09 30.04.10 30 000 000,00 25 500 000,00 4 500 000,00 

1.2 DOP2009-SIP003  priebeţná 15.06.09 15.03.10 10 000 000,00 8 500 000,00 1 500 000,00 

1.2 DOP2009-SIP004  ohraničená 15.06.09 24.08.09 10 000 000,00 8 500 000,00 1 500 000,00 

 Spolu za prioritu 1 115 451 668,17 98 133 917,95 17 317 750,22 
Zdroj: SORO 
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Tabuľka č. 20b, Prioritná os 1: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 1.1.2009 - 31.12.2009 
 

Prioritná os 

Typ výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

         Spolu ŠF/KF ŠR 

 1 Podpora rastu zamestnanosti 

1.2 DOP – SIA - 2009/1.2.1/01  ohraničená 26.03.09 03.06.09 35 200 000,00 29 920 000,00 5 280 000,00 

1.2 DOP – SIA - 2009/1.2.1/02 priebeţná 14.12.09 30.04.10 30 000 000,00 25 500 000,00 4 500 000,00 

1.2 DOP2009-SIP003  priebeţná 15.06.09 15.03.10 10 000 000,00 8 500 000,00 1 500 000,00 

1.2 DOP2009-SIP004  ohraničená 15.06.09 24.08.09 10 000 000,00 8 500 000,00 1 500 000,00 

 Spolu za prioritu 1 85 200 000,00 72 420 000,00 12 780 000,00 
Zdroj: SORO 

 
Tabuľka č. 21, Prioritná os 1: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12.2009  

Prioritná os, opatrenie Prijaté ŢoNFP Zamietnuté ŢoNFP 
Schválené 

ŢoNFP 
Zazmluvnené 

projekty 
Projekty 

v realizácii 
Ukončené 
projekty* 

Odstúpené od 
zmluvy** 

1 936 355 273 269 263 6  11 

1.1 14 0 11 11 11 0  0 

1.2 922 355 262 258 252 6 11 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR                

Prioritná os, opatrenie 
Výška ţiadaného 
príspevku (NFP)   

Výška 
neschváleného 

ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP)  

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 
oprava  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška vrátených 
prostriedkov 

Výška 
ukončených 

projektov 

1 514 803 325,78 65 085 260,37 301 613 874,08 329 909 154,08 323 733 709,39 4045,34  547 245,02 

1.1 317 723 161,49 0,00 245 930 226,94 274 225 506,94 274 225 506,92 4045,34 0,00 

1.2 197 080 164,29 65 085 260,37 55 683 647,14 55 683 647,14 49 508 202,46 0  547 245,02 
Zdroj: ITMS  Oprava schváleného príspevku pri projektoch ktoré v ITMS nemali zadanú schválenú sumu. 
*jedná sa o riadne a mimoriadne ukončené projekty 
**Odstúpenie od zmluvy – ručne zbierané údaje - podrobnejšie viď. Príloha 13, 5 projektov nebolo v stave „ukončený“ v ITMS 

 

DOP SIA 
Kód výzvy DOP- SIA- 2008/1.2.1/01 

    

Prioritná os : 1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Alokácia pre výzvu: 20 613 423,62 EUR 

    

Cieľ výzvy: 

Účelom tejto výzvy je podpora adaptability, ktorá bude predovšetkým zameraná na rozvoj vzdelávania pre podporu 
a udrţanie zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory zamestnancov v súvislosti so zavádzaním nových 
technológií a reštrukturalizáciou podnikov. Výzva sa takisto zaoberá podporou udrţania a rozvoja 
samozamestnávania a rastu zamestnanosti v mikro a malých podnikoch, ako aj podporou ďalšieho vzdelávania 
zamestnancov a posilnenia úlohy zamestnávateľov. 

Rámcová aktivita: 1.2.1  Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských zdruţení a regiónov 

 
Kód výzvy DOP2008-SIP001 

    

Prioritná os : 1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Alokácia pre výzvu: 9 638 244,55 EUR 

    

Cieľ výzvy: 

Ciele výzvy: 
Cieľom poskytnutia pomoci formou podpory jednotlivých oprávnených projektov je: 

- zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom; 
- zvýšenie tvorby pracovných miest; 
- zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov; 
- zvýšenie zamestnanosti; 
- zvýšenie adaptability zamestnancov. 

Rámcová aktivita: 1.2.1  Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských zdruţení a regiónov 
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Kód výzvy DOP- SIA- 2009/1.2.1/01 

    

Prioritná os : 1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Alokácia pre výzvu: 35,2 mil EUR 

    

Cieľ výzvy: 
Cieľom tejto výzvy je v zmysle Schémy štátnej pomoci č. 02/2009 podpora špecifického a všeobecného vzdelávania 
zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu 

Rámcová aktivita: 1.2.1  Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských zdruţení a regiónov 

 
Kód výzvy DOP2009-SIP004 

    

Prioritná os : 1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Alokácia pre výzvu: 10 mil. EUR 

    

Cieľ výzvy: 

Hlavným cieľom výzvy je 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 rozvoja a zvýšenie, resp. udrţanie zamestnanosti. 

Rámcová aktivita: 
1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových 
podnikoch a samozamestnania 

 
Kód výzvy DOP2009-SIP003 

    

Prioritná os : 1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Alokácia pre výzvu: 10 mil EUR 

   

Cieľ výzvy: 

Cieľom výzvy je podpora udrţateľného rozvoja siete profesionálnych manaţérskych a vzdelávacích centier RIC 
(Regionálnych inovačných centier) zameraných hlavne na rozvoj znalostí a zručností potrebných k podpore 
realizácie poznatkov a inovácií v regiónoch, nových technologických postupov a metód riadenia, ktoré sa budú 
významnou mierou podieľať na zvýšení kvality riadenia a spolupráce v oblasti rozvoja inovácií v regiónoch. 
Vytvorenie jednotlivých RIC nadväzuje na vypracované RIS (Regionálne inovačné stratégie) a ich realizáciu v 
regiónoch, ako aj na niţšie uvedené vládne materiály a stratégie pre oblasťinovácií. 

Rámcová aktivita: 1.2.2  Podpora integrovaných projektov na úrovni regiónov SR 

 
Kód výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/02 

    

Prioritná os : 1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Alokácia pre výzvu: 30 mil. EUR 

    

Cieľ výzvy: 
Cieľom výzvy je v zmysle Schémy štátnej pomoci č. 02/2009 podpora špecifického a všeobecného vzdelávania 
zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. 

Rámcová aktivita: 1.2.1: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských zdruţení a regiónov 

 

Národné a pilotné projekty 

Od začiatku implementácie programu bolo v rámci prioritnej osi 1  zazmluvnených 19 národných 
projektov v celkovej hodnote takmer 300 mil. EUR. Dohľad nad implementáciou národných 
projektov je plne v kompetencii riadiaceho orgánu od návrhu projektového zámeru až po ukončenie 
implementácie a finančné zúčtovanie zazmluvnených projektov. 

Zoznam zazmluvnených národných projektov v rámci prioritnej osi 1 podľa opatrení. (bližšie 
špecifikácie jednotlivých národných projektov sú uvádzané v prílohe č. 11) 

 
   ITMS kód Názov projektu zazmluvnené ŠF zazmluvnené zazmluv- celý názov inštitúcie 
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projektu ŠR nené  VZ 

1 
1.I 

27110130001 
Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie 71 186 019,00 12 562 338,00 0 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

2 
1.I 

27110130002 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným 
postihnutím 27 300 600,00 4 817 753,00 0 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

3 
1.I 

27110130003 
Aktivácia uchádzačov o zamestnanie  59 251 145,19 10 456 084,45 0 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

4 
1.I 

27110130004 Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych 
opatrení trhu práce 294 129,04 51 905,12 0 

Centrum vzdelávania 
MPSVR SR 

5 
1.I 

27110130005 
Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 9 176 384,95 1 619 362,05 0 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

6 
1.I 

27110130006 Národný projekt VIII-2 Národná sústava povolaní v 
Slovenskej republike (SVK) 9 649 472,00 1 702 848,00 0 

Centrum vzdelávania 
MPSVR SR 

7 
1.I 

27110130007 Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej 
a hospodárskej krízy― 37 166 573,00 6 558 807,00 0 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

8 
1.I 

27110130008 Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie 
Národného systému flexiistoty 330 113,65 58 255,35 0 

Centrum vzdelávania 
MPSVR SR 

9 
1.I 

27110130009 Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných 
miest a prognózovanie potrieb trhu práce 2 554 884,00 450 861,88 0 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

10 
1.I 27110130010 

Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v 
rámci SR (mimo BSK) 1 780 844,37 314 266,65 0 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

11 
1.I 

27110130011 
Vzdelávanie a príprava pre trh práce 14 401 516,00 2 541 444,00 0 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

12 
1.II 

27110230001 Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v 
regiónoch Spiš a Gemer 2 743 412,65 484 131,65 169 870,75 

Spišsko - gemerský 
sociálny podnik, n.o. 

13 
1.II 

27110230002 
Horehronský sociálny podnik, n.o. 2 743 412,65 484 131,65 169 870,75 

Horehronský sociálny 
podnik, n.o. 

14 
1.II 

27110230003 
Revúcky sociálny podnik, n.o. 2 743 565,81 483 978,49 169 870,75 

Revúcky  sociálny podnik 
n. o. 

15 
1.II 

27110230004 Sociálny podnik – komplexné sluţby pre znevýhodnené 
skupiny 938 093,98 110 364,00 55 182,00 

Mesto Krompachy 

16 
1.II 

27110230005 Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v 
okrese Rimavská Sobota 2 743 412,65 484 131,65 169 870,75 

Gemerský sociálny 
podnik, n.o. 

17 
1.II 

27110230006 Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v 
okrese Veľký Krtíš 2 743 412,66 484 131,65 169 870,75 

Veľkokrtíšsky sociálny 
podnik, n.o. 

18 
1.II 

27110230007 Vznik, rozvoj a sieťovanie sociálneho podniku v okrese 
Humenné 2 598 240,48 458 513,03 160 881,76 

Agentúra rozvoja 
Slovensko - Východ, o.z. 

19 
1.II 

27110230008 
Vytvorenie sociálneho podniku v okrese Bardejov 2 743 565,81 483 978,49 175 008,20 

ARVIK – Rozvojové 
zdruţenie 

 
V roku 2009 bolo odstúpené od zmluvy s prijímateľom Arvik. Rozvojové združenie. Hlavným 
dôvodom je skutočnosť, že dodávateľ ARVIK – rozvojové združenie vyrábal tovar v období 
01.05.2009 do 24.11.2009 napriek skutočnosti, že ARVIK nemal pre danú činnosť vydané 
živnostenské oprávnenie. Živnostenské listy boli vydané až dňa 24.11.2009.  

 
Riešenie hospodárskej krízy 

Prijaté právne predpisy SR v rokoch 2008 a 2009 sa premietli do stratégií v rámci národných 
projektov nasledovne: 

V rámci NP I-2 sa implementujú nasledovné aktívne opatrenia trhu práce (ďalej len AOTP) podľa 
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktoré reflektujú potreby trhu práce, a to podporou zamestnanosti 
uchádzačov o zamestnanie, zároveň sa jedná o opatrenia ktoré pomáhajú zmierňovať dôsledky 
a dopady finančnej a hospodárskej krízy na oblasť zamestnanosti: 
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49) 
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ (§ 50) 
Podpora udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a) 
Podpora zamestnávania znevýhodneného UoZ v sociálnom podniku (§ 50b-c) 
Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre TP (§ 51a) 
Príspevok na dochádzku za prácou (§ 53) 
Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a) 
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Príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b)  
 
Implementácia NP I-2 je úspešná, prostredníctvom NP I-2 (rok 2008 a 2009) bolo podporených 
resp. vytvorených viac ako 19 tis. pracovných miest, na ktoré bola dohodnutá suma v celkovej výške 
viac ako 64 000 tis. EUR. Najviac využívaným nástrojom v súvislosti s tvorbou pracovných miest bol 
príspevok na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, v rámci ktorého bolo vytvorených 16 130 
pracovných miest. K zlepšeniu medziregionálnej pracovnej mobility prispieval predovšetkým 
príspevok na dochádzku do zamestnania, ktorý využilo takmer 22 tis. občanov.  
 
Národný projekt I-2 pre územie cieľa Konvergencia (SR bez BSK) bol schválený s účinnosťou od 
1.3.2008 s celkovým rozpočtom 83 748 257,32 EUR. Vzhľadom k veľkému záujmu zo strany 
uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov o uvedené príspevky je podľa štatistických zisťovaní 
v súčasnej dobe rozpočet projektu NP I-2 SR bez BSK na realizáciu príslušných AOTP 
zazáväzkovaný na úrovni viac ako 91%.  
 
V tejto súvislosti predložilo Ústredie PSVR návrh na nový národný projekt, ktorý by kontinuálne 
nadväzoval na NP I-2 SR bez zrkadlového projektu v BSK.  
 
V súvislosti s odstraňovaním dôsledkov krízy Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje 
Národný projekt NP I/2009 „Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním 
v dôsledku globálnej finančnej krízy“ z OP ZaSI v rámci cieľa Konvergencia. Projekt bol schválený na 
obdobie realizácie od januára 2009 do januára 2011. Cieľovú skupinu tvorí 2120 zamestnancov 
a 1412 uchádzačov o zamestnanie. Celkový rozpočet projektu je 3 319 391,89 EUR. Účelom projektu 
je pomoc pri prekonávaní krízového obdobia zamestnancov, vyvolaného hrozbou zo straty 
zamestnania v dôsledku globálnej finančnej krízy v oblasti ekonomického vývoja. Tento cieľ 
nadväzuje na príslušný cieľ opatrenia zvyšovaním možností prístupu na trh práce pre všetky 
skupiny obyvateľstva. Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa 
nachádzajú na trhu práce (t.j. nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), 
ako aj podniky ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám. 
 
Ďalším NP, ktorý rieši túto problematiku, je projekt Podpora zamestnanosti v období globálnej 
finančnej a hospodárskej krízy, ktorého cieľom je podpora zamestnanosti najmä podporou 
vytvárania nových pracovných miest, prostredníctvom §§ 50e, 50f, 50g zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti. 
 
 
Riešenie problémov osôb so zdravotným postihnutím 

 
Z programového vyhlásenia vlády SR vyplynula úloha pripraviť návrh na  posilnenie  výkonu 
agendy Rady vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím.  
Uznesením vlády SR č. 488 zo dňa 09.07.2008 bola transformovaná Rada vlády SR pre problematiku 
občanov so zdravotným postihnutím na Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným 
postihnutím 
Boli zriadené odborné pracovné skupiny Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím : 
- odborná pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím 
na riešenie tvorby Národného registra osôb so zdravotným postihnutím            
- odborná pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím 
na riešenie sociálnej problematiky osôb so zdravotným postihnutím 
- odborná pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím 
na riešenie zdravotnej  problematiky osôb so zdravotným postihnutím 
- odborná pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím 
na riešenie aktualizácie Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so 
zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života 
 
Uskutočnili sa 3. rokovania Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím, na ktorých boli 
prerokované a schválené nasledovné materiály vypracované odbornými pracovnými skupinami: 
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- Analýza a správa o zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti osôb so zdravotným postihnutím a 
návrh opatrení na ich riešenie 
- Koncepčný zámer budovania Národného registra osôb so zdravotným postihnutím z dôvodu 
celospoločenského záujmu 
- Hodnotenie súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb pre osoby so zdravotným  
postihnutím vzhľadom na novú právnu úpravu 
- Hodnotenie súčasného stavu poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia vzhľadom na novú právnu úpravu 
-  Koncepčný zámer aktualizácie Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so 
zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života  
 
V nasledujúcom období sa plánuje:  

1. Vytvorenie Národného registra osôb so zdravotným postihnutím z dôvodu 
celospoločenského záujmu 

2. Vytvorenie nového Národného programu podpory a ochrany starších ľudí, ktorý by mal byť 
dokumentom a cieľom smerovania politiky vlády SR politiky vo vzťahu k seniorom 

3. Vytvorenie nového Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím, ktorý by mal byť dokumentom a cieľom smerovania politiky vlády SR vo 
vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím 

4. Návrh na zmenu cenovej liekovej politiky z dôvodu zmiernenia sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti liečiv a zdravotníckych pomôcok používaných 
najmä seniormi a osobami so zdravotným postihnutím  

Na splnení týchto úloh sa budú podieľať Rada vlády SR pre osoby so  zdravotným postihnutím a 
Rada vlády SR pre seniorov v súčinnosti s príslušnými ministerstvami: MZ SR, MF SR, MPSVR SR. 

 
10.2.2010 bol uznesením vlády SR č. 117/2010 vyjadrený súhlas s ratifikáciou Dohovoru 
Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a s ratifikáciou 
Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.  
 
Dokument je prvým dohovorom o ľudských právach, ktorý bol prijatý v 21. storočí. Cieľom 
dohovoru je zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím požívali ľudské práva a základné 
slobody na rovnakom základe ako ktokoľvek iný. Cieľom opčného protokolu je umožniť 
jednotlivcom a skupinám, k porušeniu práv ktorých došlo, dožadovať sa v predmetnej veci na 
výbore OSN svojich práv, pokiaľ vyčerpali všetky vnútroštátne prostriedky. 
 
V rámci OP ZaSI sa zrkadlovo (prioritná os 1 a 3) implementuje národný projekt Podpora 
zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Na území cieľa 
Konvergencia (SR okrem BSK) je rozpočet projektu 83 748 357 EUR s čerpaním 36 152 657 EUR . 
V rámci projektu sú poskytované príspevky na podporu vytvárania nových pracovných miest 
v chránených dielňach a chránených pracoviskách, na udržanie pracovných miest pre túto skupinu 
občanov a na prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou 
zaškolenia a prípravy na prácu. Do konca roka 2009 bolo umiestnených 10 653 osôb a v rámci toho 
bolo vytvorených 1 437 nových pracovných miest. 
 
Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 23 Prioritná os 1: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených* 
projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 913 N/A N/A 3 913 
Východisko 88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 88 

            

Počet osôb 
zapojených do 
podporených 
projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5119 210 476 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 210 476 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

496 
314 

N/A N/A 496 314 

Východisko 102 561 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 102 561 
            
Počet vyškolených Dosiahnutý 0 0 2085 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2085 
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žiadateľov (počet) výsledok 
Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 000 N/A N/A 15 000 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1857 31 413 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 413 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 95 300 N/A N/A 95 300 
Východisko 14 997 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 997 

            

Počet úspešne 
umiestnených osôb 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1902 7424 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7424 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

120 
000 

N/A N/A 120 000 

Východisko 45 217 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 217 
            

Počet udržaných 
pracovných miest 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 000 N/A N/A 10 000 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Miera 
nezamestnanosti 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

11,1 9,5 12,1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,0 N/A N/A 8,0 
Východisko 16,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16,2 

            

Miera 
nezamestnanosti – 
muži (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,0 N/A N/A 7,0 
Východisko 13,3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,3 

            

Miera 
nezamestnanosti – 
ženy (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

12,7 10,9 12,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,9 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,4 N/A N/A 9,4 
Východisko 17,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,2 

            

Miera úspešnosti 
umiestňovania osôb 
na trh práce (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

41,75 8,89 37,16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37,13 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27,48 N/A N/A 27,4 
Východisko 44,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 44,0 

            
Miera udržateľnosti 
podporovaných 
pracovných miest 
do 12 mesiacov po 
ukončení podpory 
(%)  

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65,2 N/A N/A 65,2 

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

Zdroj: monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR 
* V zmysle vymedzenia indikátora v OP ZaSI, t.j. počet projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne 
ukončené       

 
K sledovanému obdobiu nebol na osi jedna úspešne realizovaný ani jeden projekt, pričom 
harmonogram ukončenia projektov hovorí, že by v roku 2009 malo byť úspešne ukončených 13 
projektov, táto štatistická diskrepancia je spôsobená posunom pri zasielaní monitorovacích správ 
a ich prejavením sa v systéme ITMS. Pretože v prípade, že sa projekt končí 31.12.2009 
monitorovacia správa a celá dokumentácia, ktorá je potrebná pre zmenu statusu projektu v systéme 
ITMS trvá minimálne 6 mesiacov. Súčasný stav indikuje, že cieľové hodnoty OP sú mierne 
nadhodnotené, nakoľko k aktuálnemu obdobiu je v realizácii 263 projektov a je už na ne 
vyčerpaných 57% alokovaných prostriedkov, preto sa pri súčasnom trende javí nepravdepodobné 
dosiahnuť desaťnásobne vyšší výsledok v početnosti úspešne realizovaných projektov. Dôležité je 
podotknúť, že táto skutočnosť nie je spôsobená z dôvodu mimoriadneho ukončovania projektov. 
Tento merateľný ukazovateľ nie je v priamom vzťahu s ukazovateľom počtu osôb zapojených do 
podporených projektov, pretože nameraná hodnota zapojených osôb je odvodená z projektov 
v realizácii, ale nameraná hodnota podporených projektov zohľadňuje iba projekty už evidované 
ako úspešne ukončené. Tento princíp je platný pre všetky prioritné osi. 
 

                                                             
8 Percentuálna úspešnosť APTP je skreslená aj vzhľadom na to, že v programovom období 2007 – 2013 sa bude 
podporovať umiestnenie/tvorba pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, čo si vyžaduje výrazne vyššie 
finančné zdroje, pri nižšej odhadovanej úspešnosti   
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Do konca roka 2009 bolo do podporených projektov zapojených 210 476 osôb, čo znamená, že 
nameraná hodnota projektov  sa naplnila na viac ako 43% cieľovej hodnoty (496 314) OP. 
Vzhľadom na naplnenie indikátora a množstva zostávajúcich peňažných prostriedkov (51%), je 
možné predpokladať naplnenie cieľovej hodnoty OP. 
 
Mierne rastúci trend možno vidieť aj v ukazovateli predstavujúcom počet vyškolených žiadateľov. 
Doposiaľ príslušné školenia absolvovalo 2 085 osôb, čo v relatívnom vyjadrení predstavuje len 
necelých 14% z cieľového počtu vyškolených žiadateľov. Vzhľadom na to, že opatrenie 1.1 nijako 
neprispelo doposiaľ k naplneniu indikátora, ak by súčasný trend pretrvával, je malá šanca naplniť 
tento indikátor na úrovni osi 1 OP. Avšak je potrebné konštatovať, že aktuálne sa indikátor napĺňa 
na 58% k súčtu cieľových hodnôt kontribučných projektov k indikátoru počtu vyškolených osôb, čo 
je prísľubom, že v najbližšej budúcnosti nameraná hodnota porastie.  Na viac je potrebné brať do 
úvahy, že v prioritnej osi 1 ostáva ešte vyše 40% voľných finančných prostriedkov, ktoré môžu byť 
využité na školenia v oblasti zamestnanosti. 
 
V prípade počtu vytvorených pracovných miest bolo vytvorených do konca roka 2009 viac ako 31 
tisíc pracovných miest. Vzhľadom na cieľovú hodnotu OP, bola táto hodnota naplnená na takmer 
35%. Súčasná situácia vykazuje približne tretinové naplnenie indikátora OP a zazmluvnenie 
prostriedkov na 50%. Z uvedeného je zrejmé, že existuje reálna možnosť minimálne dosiahnutia 
počtu vytvorených pracovných miest vytýčených OP a to aj vzhľadom na úspešnosť naplnenia 
cieľových hodnôt projektov v priemere len na 58% a na možnosť podporiť ďalšie projekty zo 
zvyšnej alokácie prioritnej osi. Je vhodné si uvedomiť, že tento indikátor sa môže naplniť aj 
skokovito, vzhľadom na charakteristiku indikátora a lehotu 1 roka po ukončení aktivity. 
  
K sledovanému dátumu bolo umiestnených takmer 8% osôb z cieľovej hodnoty umiestnených osôb 
OP, čo je v reáli 7 424 osôb. Tento indikátor sa v aktuálnom období javí ako indikátor, ktorý má 
pravdepodobne mierne nadhodnotené cieľové hodnoty, nakoľko aktuálna situácia nasvedčuje, že 
v súčasnosti realizované projekty si vytýčili cieľové hodnoty úspešne umiestniť 10 tisíc osôb, na 
ktorých realizáciu sa vyčerpalo už viac ako 50% alokovaných prostriedkov.   
  
Žiadne pracovné miesta doposiaľ neboli vykázané ako udržané. Avšak v súčasnosti sú v realizácii 
projekty, ktoré ak naplnia cieľové hodnoty vykazovaného merateľného ukazovateľa, tak cieľová 
hodnota OP by mala byť naplnená a dokonca s veľkou pravdepodobnosťou presiahnutá. Z tejto 
situácie a vzhľadom na nevyčerpanú alokáciu dá sa konštatovať, že cieľová hodnota OP bude 
minimálne dosiahnutá. Toto by nám však zároveň aj mohlo naznačovať mierne podhodnotenie 
cieľovej hodnoty. 
 
Miera nezamestnanosti je štatistický údaj, ktorý vychádza zo zdrojov Eurostatu a je možné sledovať, 
jej zvýšenie za uplynulé obdobie, čo len reflektuje následky globálnej ekonomickej situácie, ktoré sa 
aj napriek úsiliu operačného programu nepodarilo eliminovať.   
 
Miera úspešnosti umiestňovania osôb na trh práce sa v porovnaní s minulým rokom zlepšila takmer 
o 30%, čo môže byť spôsobené najmä rozbehnutím viacerých projektov, ktoré začínajú vykazovať 
svoj prínos. Tento relatívny indikátor predstavuje podiel počtu osôb umiestnených na trh práce po 
ukončení aktivity na celkovom počte podporovaných osôb. Namerané hodnoty sa javia 
nekonzistentne s ostatnými premennými v pomerovom ukazovateli, ktoré by mohli byť čerpané 
z tabuľky a to z dôvodu, že uvedené miery úspešnosti umiestňovania osôb sú vykazované iba za 
národné projekty z úrovne ÚPSVaR.  
 
Miera udržateľnosti podporovaných pracovných miest do 12 mesiacov po ukončení podpory je 
štatistický údaj, ktorý nie je súdobo vykazovaný vzhľadom na jeho časový horizont a charakter. 
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3.1.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi  

 
Tabuľka č. 24, Prioritná os 1: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi č. 1 k 31.12.2009 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 1            567 422 200  50 915 889,18  8,97 63 066 792,78 11,11 

Opatrenie 1.1            397 195 540     47 110 219,74  11,86 59 261 123,34 14,92 

Opatrenie 1.2            170 226 660  3 805 669,44  2,24 3 805 669,44 2,24 
Zdroj: RO 

 
V prioritnej osi č. 1 sa zvýšilo čerpanie oproti čerpaniu v roku 2008 o viac ako 38,7 mil. EUR za EU 
zdroje ( 9 % zo záväzku ). V roku 2009 sa v rámci prioritnej osi č.1 reálne čerpali prostriedky 
(finančné prostriedky schválené v predložených súhrnných žiadostiach o platbu) z národných 
projektov (opatrenie č. 1.1), dvoch výziev SIA (opatrenie 1.1)  a finančné prostriedky zo sociálnych 
podnikov (opatrenie č.1.2). 
 
V rámci prioritnej osi č. 1 sa využíva aj tzv. krížové financovanie. Limit pre prioritnú os na 
kapitálové výdavky je 10 % (66,7 mil. EUR za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2009 boli v projektoch 
kontrahované prostriedky na krížové financovanie v celkovej výške 12 774 719,- EUR ( 19 % 
z limitu na os) a reálne boli vyčerpané prostriedky v sume 4 031 829,- EUR. Reálne čerpanie tvorili 
prostriedky vyčerpané v rámci sociálnych podnikov. Pri sociálnych podnikoch bol povolený limit na 
krížové financovanie v rozpätí 32 – 40 % z NFP. V rámci vyhlásených výziev v rokoch 2008 a 2009 
(výzvy SIA), pri ktorých do 31.12.2009 neprebehol proces kontrahovania je u niektorých povolený 
limit na krížové financovanie vo výške 10% z alokácie na výzvu.  
 

3.1.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

 
Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí 
 
Tabuľka č. 25, Prioritná os 1: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi9 

a) Počet účastníkov za rok  

Noví účastníci Odchádzajúci účastníci 
Ľudia, ktorí sa operačného 

programu zúčastnili v minulom roku 
165199 1430 1511 

b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia c) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet mužov Počet žien 
Počet osôb vo veku 

15 - 24 
Počet osôb vo veku 55 - 64 

80948 84251 5101 36418 

 
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane samostatne 
zárobkovo činných 

osôb 

Počet 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet 
neaktívnych 

osôb10 

Neaktívne osoby 
– študujúci11 

58431 12124 106739 106283 29 9 
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné 
neuniverzitné vzdelanie 

(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

1266 3302 237 1886 

                                                             
9 Tabuľka prezentuje údaje definované vykonávacím nariadením 1828/2006, príloha XXIII. Tabuľka sa vypĺňa podľa popisu v dokumente 
EK ‘Clarification and simplification of data collection requirement on participants in ESF programmes and transmission to the 
Commission in accordance with the implementing regulation for Council Regulation 1083/2006 and its Annex XXIII’.  
10 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 
podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
11 Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy. 
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f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 
Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí Iné znevýhodnené osoby 

543 0 12407 16835 
Zdroj: ručne zbierané údaje 

 
Z celkového počtu účastníkov a účastníčok sa na aktivitách projektov prioritnej osi 1 zúčastnilo 
51% žien (84 251 osôb) a 49% mužov (80 948 osôb).  Z hľadiska veku bolo vyššie zastúpenie 
účastníkov a účastníčok vo veku 55 – 64 rokov, a to 22% (36 418 osôb), ako vo veku 15-24 rokov 
s 3% (5 101 osôb). Menšiny boli zastúpené 0,33% (543) účastníkov a účastníčok z celkového počtu 
(išlo najmä o osoby z marginalizovaných rómskych komunít). Významne sa na aktivitách projektov 
podieľali zdravotne postihnuté osoby so 7,5% (12 407 osôb) a iné znevýhodnené skupiny 10,2% 
(16 835 osôb) z celkového počtu. Migranti sa na aktivitách nezúčastnili. 
 
Najväčší podiel  na počte zúčastnených osôb so zdravotným postihnutím tvoria osoby zapojené  

v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím“ 

realizovaného Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny. V rámci OP ZaSI  ich podiel  predstavuje 

88,6% z celkového počtu zapojených osôb  so zdravotným postihnutím. 

Uvedený projekt je orientovaný len na túto cieľovú skupinu. V rámci BSK  (prioritná os 3) sa za 
rok 2009 zúčastnilo na projekte 824 osôb so zdravotným postihnutím, v rámci cieľa Konvergencia 
za rok 2009 sa zúčastnilo na projekte 10 487 zdravotne postihnutých osôb. Celkom je to 11 311 
osôb. Osoby sú do projektu zaradené v zmysle zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, podľa §55a-c, §56, §56a, §57, §59 a §60. 
 
Pre osoby so zdravotným postihnutím má projekt prínos v tom, že napomáha udržať občana so 
zdravotným postihnutím v zamestnaní, pripravuje takého občana na pracovné uplatnenie, prispieva 
ku vzniku chránených dielní, prispieva občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie 
alebo na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. Z projektu sú tiež hradené príspevky na 
činnosť pracovného asistenta a príspevky na prevádzku chránenej dielne a na úhradu nákladov na 
dopravu zamestnancov. Prostredníctvom projektu sa teda osoby so zdravotným postihnutím 
stávajú nezávislejšie a schopné zaradiť sa aktívnejšie do pracovného procesu a do spoločenského 
života.  

Projekt prispieva k potieraniu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a  
napomáha odbúravaniu bariér pre občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce.  
Úspešnosť realizácie projektu má naviac značne progresívny charakter.   
 
Projekt „ Podpora zamestnanosti  občanov so zdravotným postihnutím“  prispel 
v značnej miere aj k zníženiu podielu  uchádzačov o zamestnanie – občanov so ZP na 
celkovom počte evidovaných nezamestnaných, hoci ich absolútny počet v dôsledku 
hospodárskej krízy  v roku 2009 stúpol. (viď. tabuľka č. 13 v Prílohe 14 Situácia na trhu 
práce v roku 2009). 
 

Podiely znevýhodnených skupín UoZ na celkových počtoch UoZ (v %)  

Znevýhodnení UoZ rok 2008 rok 2009 rozdiel 

UoZ nad 12 mesiacov 48,8 35,3 -13,5 

Absolventi škôl 5,8 6,8 +1,0 

UoZ so ZP 3,6 2,7 -0,9 

mladiství 1,3 0,9 -0,4 

UoZ starší ako 50 rokov 23,2 21,7 -1,5 

 
Prostredníctvom národných projektov RO ani výziev SORO nebola vyhlásená špecifická výzva 
zameraná na riešenie problematiky migrantov.  
Vo všeobecnosti boli znevýhodnené osoby súčasťou cieľovej skupiny vo viacerých výzvach, kde 
hlavným cieľom bola adaptabilita zamestnancov na meniace sa trhové podmienky. Išlo napr. 
o výzvy DOP2008-SIP001, DOP2009-SIP003, DOP2009-SIP004, DOP2010-SIP005. 
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3.1.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Problémy sa vyskytli v rámci implementácie 
pilotných sociálnych podnikov, vykonané 
certifikačné overovanie pilotného sociálneho 
podniku Veľký Krtíš v lete 2009 viď. Príloha 9. Z 
auditu EK na jeseň 2009 zatiaľ nemáme oficiálne 
závery. 

Príloha 9  Príloha 9 

 
 

3.2. Prioritná os 2 
 
„Podpora sociálnej inklúzie“ 
 
V rámci Prioritnej osi č.2 sa implementujú nasledovné skupiny opatrení: 

 
 Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity. Opatrenie má predchádzať sociálnemu vylúčeniu 
prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a 
sociálnej kurately a poskytovania sociálneho poradenstva. Opatrenie podporuje zlepšenie 
povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným komunitám a iným marginalizovaným 
skupinám populácie 

 Opatrenie č. 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora 
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity. Cielené na všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na 
trhu práce (t.j. pre nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj 
podniky ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám 

 Opatrenie č. 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života. Opatrenie je zamerané na 
podporu rovnakého prístupu pri integrácii na trh práce pre rodičov. Podpora zosúladenia 
pracovného a rodinného života je nevyhnutná pre plnohodnotné zapojenie rodinných 
príslušníkov na trh práce.  

 
Implementácia projektov prioritnej osi 2 je zabezpečená cez riadiaci orgán (národné a pilotné 

projekty), sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom na základe Splnomocnenia 
o delegovaní právomocí (dopytovo orientované projekty).  
 
 
3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
FSR sa v roku 2009 sústredil predovšetkým na realizáciu opatrenia 2.1. Opatrenie je  zamerané na 
podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja a uľahčenia dostupnosti služieb starostlivosti pre zraniteľné skupiny 
obyvateľstva, s osobitným zameraním sa  na viacnásobne znevýhodnené  rómske komunity.   

Dopytovo orientované projekty FSR realizované v roku 2009 boli zamerané takmer výhradne na podporu 
integrácie marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom kvalitnej terénnej sociálnej práce. Išlo 
o projekty realizované v rámci výziev OP ZaSI FSR-2007/2.1 a OP ZaSI FSR-2007/2.2. V realizácii boli 
taktiež projekty výzvy OP ZaSI – FSR – 2008/2.1/01, ktorá sa orientovala na podporu zvyšovania 
dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na 
trh práce a do spoločnosti. 
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Dopytovo-orientované projekty 
(komentár obsahuje ručne zbierané informácie) 

 
Finančné prostriedky zazmluvnené v rámci prioritnej témy 71 v celkovej výške 11 782 329, 56 EUR 
boli využité na realizáciu 226 projektov. Tieto boli  zamerané predovšetkým na výkon terénnej 
sociálnej práce (TSP) s ohľadom na špecifické potreby sociálne vylúčených skupín obyvateľov no 
najmä obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. FSR si nechal etnologickým ústavom 
Slovenskej akadémie vied vypracovať kvalitatívnu štúdiu o výkone TSP v marginalizovaných 
rómskych komunitách.  Aj napriek relatívne krátkemu časovému obdobiu realizácie projektov 
potvrdili výsledky štúdie potrebnosť a dôležitosť výkonu TSP. Starostovia obcí, v ktorých sa TSP 
realizuje, ako aj samotní terénni sociálni pracovníci a ich asistenti považujú výkon TSP 
v marginalizovaných rómskych komunitách za nevyhnutnú pomoc ich obyvateľom. Podľa 
terénnych sociálnych pracovníkov sa v obciach zlepšila spolupráca obyvateľov marginalizovaných 
rómskych komunít so školami a úradmi, zlepšilo sa nakladanie s odpadom, znížila sa drobná 
kriminalita,  obyvatelia komunít častejšie navštevujú  lekárov a zlepšila sa školská dochádzka detí.   
 
Na dopytovo orientovaných projektoch, ktoré boli realizované v rámci výziev FSR sa zúčastnilo 
63 938 mužov a 79 332 žien. Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti odráža zameranie 
realizovaných výziev, ktoré sa orientovali predovšetkým na výkon sociálnej práce v komunitách- 
prevažne v marginalizovaných rómskych komunitách. Aj preto tvoria najpočetnejšiu skupinu 
menšiny (predovšetkým Rómovia) s celkovým počtom 125 228 účastníkov. Druhou najpočetnejšou 
skupinou v rámci tejto kategórie sú iné znevýhodnené skupiny s celkovým počtom 11 567 
účastníkov. Na projektoch sa tiež zúčastnilo 4735 zdravotne postihnutých osôb a 1740 migrantov.  
Údaje sú graficky znázornené v tabuľke č.30 
 
V roku 2009 bolo v rámci výziev opatrenia 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja  služieb starostlivosti, 
s osobitným zreteľom  na marginalizované  rómske komunity (MRK) v realizácii celkovo 226 
dopytovo orientovaných projektov. Z toho 224 projektov  sa realizovalo v rámci výziev, ktoré boli 
vyhlásené ešte v decembri 2007. Tieto výzvy boli zamerané na podporu terénnych sociálnych 
pracovníkov a ich asistentov pôsobiacich predovšetkým v marginalizovaných rómskych 
komunitách.  Prijímateľmi pomoci  prvej uzavretej výzvy boli žiadatelia, ktorí  už predtým 
s podporou štátneho rozpočtu  realizovali „Program podpory komunitnej sociálnej práce“. K nim sa 
na základe druhej otvorenej výzvy pridali aj noví žiadatelia o NFP na realizáciu  terénnej sociálnej 
práce. V realizácii boli taktiež 2 projekty z oblasti podpory zvyšovania dostupnosti, kvality 
a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately).  
Celková suma  žiadaného príspevku  zo ŠF bola za opatrenie 2.1 (ručne zbierané údaje) vo výške 
45 431 903,98 EUR.  Suma neschváleného žiadaného príspevku zo ŠF/KF bola 600 338,46EUR, 
suma schváleného príspevku zo ŠF/KF bola 17 445 380, 25 EUR a napokon suma 
nakontrahovaných prostriedkov bola vo výške 12 012 333,57 EUR.  
 

V rámci dvoch výziev vyhlásených pod opatrením 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 bolo v roku 2009 prijatých celkovo 327 ţiadostí 

o NFP. K 31.12.2009 bolo schválených 69 ţiadostí o NFP a zazmluvnené celkovo 3 projekty.  

Suma ţiadaného príspevku zo ŠF/KF bola 77 290 411, 15EUR. Suma schváleného príspevku zo 

ŠF/KF predstavovala 14 688 486,85EUR a celkovo nakontrahované prostriedky boli vo výške 

820 702,53EUR. 

Napokon, pri opatrení 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota prijal FSR 

celkovo 75 ţiadostí o NFP. K 31.12. 2009 bolo 11 ţiadostí o NFP schválených.  

Výška ţiadaného príspevku zo ŠF/KF bola celkovo 5 819 232,18 EUR. Schválené príspevky zo 

ŠF/KF boli v hodnote 934 141,74EUR.  
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Výzva OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07 bola zameraná na podporu zvyšovania dostupnosti, kvality 
a efektívnosti služieb starostlivosti.  Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu predstavuje 
čiastku 2 200 000 EUR.  
 
Výzva OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09 bola zameraná na podporu sociálnej práce v komunitách ako aj 
na senzibilizáciu majority. Alokácia finančných prostriedkov pre výzvu je 15 000 000 EUR. 
 
Výzvy OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01 a OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/05 boli zamerané na 
podporu zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie 
a to najmä prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie. Zatiaľ čo výzva OP ZaSI - FSR - 
LPSI 2009/2.1/01 bola určená pre už existujúce lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie, výzva OP 
ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/05 bola zameraná na novovznikajúce partnerstvá. Alokácia finančných 
prostriedkov  pre výzvu OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01 bola  2 500 000 EUR a pre výzvu OP ZaSI 
- FSR - LPSI 2009/2.1/05 975 000 EUR . 
 
Výzva OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 sa zamerala na realizáciu programov vzdelávania a prípravy pre 
trh práce pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby 
vzdialené od trhu práce a na osoby z marginalizovaných rómskych komunít. Alokácia finančných 
prostriedkov na túto výzvu bola vo výške 12 759 353 EUR. 
 
Výzva OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04 sa zameriavala na podporu tvorby nových pracovných miest 
vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín. Výška finančnej alokácie na 
túto výzvu bola 10 936 500EUR. 
 
Napokon výzva OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 bola zameraná na podporu uľahčenia vstupu 
a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami. Finančná alokácia na túto výzvu 
predstavovala čiastku 1 994 743EUR.  V rámci výzvy bolo schválených výberovou komisiou 11 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovom objeme finančných prostriedkov 934 141,74 
EUR.   
 
Tabuľka č. 20a, Prioritná os 2: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31.12.2009 

Opatrenie 

Výzva 

Typ výzvy Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

           Z toho 

         Spolu ŠF/KF ŠR 

 2 Podpora sociálnej inklúzie 

2.1 OP ZaSI FSR-2007/2.1 ohraničená   23.12.07 30.06.08 8 598 380,45 7 308 623,38 1 289 757,07 

2.2 OP ZaSI FSR-2007/2.2 ohraničená   23.12.07 30.06.08 3 226 259,16 2 742 320,28 483 938,88 

2.1 OP ZaSI – FSR – 2008/2.1/01 ohraničená 22.09.08  12.12.08 2 389 962,16 2 031 467,83 358 494,33 

2.1 OP ZaSI – FSR – 2008/2.1/02 ohraničená 22.09.08 12.12.08 640 821,75 544 698,48 96 123,27 

2.1 OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07 ohraničená  23.12.09  30.03.10 2 200 000,00 1 870 000,00 330 000,00 

2.1 OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09 ohraničená   23.12.09  23.02.10 15 000 000,00 12 750 000,00 2 250 000,00 

2.1 OP ZaSI - FSR - LPSI 
2009/2.1/01 

ohraničená 
  06.04.09  05.06.09 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 

2.1 OP ZaSI - FSR - LPSI 
2009/2.1/05 

ohraničená 
 20.10.09 21.12.09 975 000,00 828 750,00 146 250,00 

2.2  OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 ohraničená  06.04.09  08.06.09 12 759 353,00 10 845 450,05 1 913 902,95 

2.2 OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04 ohraničená 20.10.09 21.12.09 10 936 500,00 9 296 025,00 1 640 475,00 

2.3 OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 ohraničená 06.04.09  08.06.09 1 994 743,00 1 695 531,55 299 211,45 

 Spolu za prioritu 2 61 221 019,52 52 037 866,57 9 183 152,95 

Zdroj: SORO 
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Tabuľka č. 20b, Prioritná os 2: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01.01.2009 -31.12.2009 
Opatrenie 

Výzva 

Typ výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

         Spolu ŠF/KF ŠR 

 2 Podpora sociálnej inklúzie 

2.1 OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07 ohraničená  23.12.09  30.03.10 2 200 000,00 1 870 000,00 330 000,00 

2.1 OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09 ohraničená   23.12.09  23.02.10 15 000 000,00 12 750 000,00 2 250 000,00 

2.1 OP ZaSI - FSR - LPSI 
2009/2.1/01 

ohraničená 
  06.04.09  05.06.09 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 

2.1 OP ZaSI - FSR - LPSI 
2009/2.1/05 

ohraničená 
 20.10.09 21.12.09 975 000,00 828 750,00 146 250,00 

2.2  OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 ohraničená  06.04.09  08.06.09 12 759 353,00 10 845 450,05 1 913 902,95 

2.2 OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04 ohraničená 20.10.09 21.12.09 10 936 500,00 9 296 025,00 1 640 475,00 

2.3 OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 ohraničená 06.04.09  08.06.09 1 994 743,00 1 695 531,55 299 211,45 

 Spolu za prioritu 2 46 365 596,00 39 410 756,60 6 954 839,40 
Zdroj: SORO 

 
 
Tabuľka č. 21, Prioritná os 2: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 2 k 31.12.2009  

Prioritná os Prijaté ŢoNFP Zamietnuté ŢoNFP 
Schválené 

ŢoNFP 
Zazmluvnené 

projekty 
Projekty 

v realizácii 
Ukončené 
projekty* 

Odstúpené od 
zmluvy** 

2 821 118 236 234 232 2  2 

2.1 545 118 232 230 228 2  2 

2.2 201   3 3 3 0  0 

2.3 75   1 1 1 0  0 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR                

Prioritná os 
Výška ţiadaného 
príspevku (NFP)   

Výška 
neschváleného 

ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP)  

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 
oprava  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška vrátených 
prostriedkov v 

EUR 

Výška 
ukončených 

projektov 

2 168 924 920,83 5 425 653,16 69 688 459,59 88 683 540,59 86 828 118,41  31 932,94 31 817,31 

2.1 44 375 113,35 5 425 653,16 16 002 593,70 16 002 593,70 14 147 171,52  31 932,94 31 817,31 

2.2 72 857 938,88 0,00 8 519 391,89 27 514 272,89 27 514 472,89 0  0,00 

2.3 51 691 868,60 0,00 45 166 474,00 45 166 474,00 45 166 474,00 0  0,00 
Zdroj: ITMS  Oprava schváleného príspevku pri projektoch ktoré v ITMS nemali zadanú schválenú sumu. 
*1 riadne ukončený, 1 mimoriadne ukončený 
**Odstúpenie od zmluvy – ručne zbierané údaje - podrobnejšie viď. Príloha 13, 1 projekt nebol v stave „ukončený“ v ITMS 

 

Opatrenie 2.1 
Kód výzvy OP ZaSI – FSR –  2007/2.1/01 

    

Prioritná os x. 2 Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

Alokácia pre opatrenie a): alokácia na výzvu 259 035 809,30 SKK 

    

Cieľ výzvy: 

Zlepšenie ţivotnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä MRK s ohľadom na ich 
špecifické potreby, integrácia, zníţenie deprivácie, práca v prirodzenom prostredí klienta, predchádzanie vzniku 
krízových situácií, zlepšenie sociálnej práce s rodinou, jednotlivcom, komunitou, integrácia MRK s ohľadom na 
potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci 

Rámcová aktivita: 

2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity sluţieb starostlivosti (sociálnych sluţieb a opatrení sociálno-
právnej ochrany a kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a 
do spoločnosti.                                              
2.1.2 Aktivity zamerané na podporu plnenia  základných funkcií rodiny pre vytvorenie plnohodnotných podmienok 
na uplatnenie sa na trhu práce 

 
Kód výzvy OP ZaSI – FSR –  2007/2.1/02 

    

Prioritná os x. 2 Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 
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Alokácia pre opatrenie a): alokácia na výzvu 97 194 283,60 SKK 

    

Cieľ výzvy: 

Zlepšenie ţivotnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä MRK s ohľadom na ich 
špecifické potreby, integrácia, zníţenie deprivácie, práca v prirodzenom prostredí klienta, predchádzanie vzniku 
krízových situácií, zlepšenie sociálnej práce s rodinou, jednotlivcom, komunitou, integrácia MRK s ohľadom na 
potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci 

Rámcová aktivita: 

2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity sluţieb starostlivosti (sociálnych sluţieb a opatrení sociálno-
právnej ochrany a kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a 
do spoločnosti.                                              
2.1.2 Aktivity zamerané na podporu plnenia  základných funkcií rodiny pre vytvorenie plnohodnotných podmienok 
na uplatnenie sa na trhu práce 

 
Kód výzvy OP ZaSI-FSR-2008/2.1/01 

  

Prioritná os 2:  Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

Alokácia pre opatrenie a): Alokácia na výzvu 2 389 962,16 EUR 

  

Cieľ výzvy: Cieľom opatrenia 2.1 je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity. 
V tejto výzve s 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.  
Opatrenie má predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych sluţieb a opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovania sociálneho poradenstva. 
Ďalej má byť podporené zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným komunitám a iným 
marginalizovaným skupinám populácie 

Rámcová aktivita: 2.1.1  Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity sluţieb starostlivosti (sociálnych sluţieb a opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín 
populácie na trh práce a do spoločnosti.  

 
Kód výzvy OP ZaSI-FSR-2008/2.1/02 

 

Prioritná os 2:  Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

Alokácia pre opatrenie a): Alokácia na výzvu  640 821,75 EUR 

 

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 
Výzva 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.  

Rámcová aktivita: 2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udrţania sa na trhu práce.  

 
Kód výzvy OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/2.1/01 

    

Prioritná os x. 2 Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalzované rómske komunity 

Alokácia pre opatrenie a): alokácia na výzvu celkovú a to bolo  2 500 000,00 EUR 

    

Cieľ výzvy: 
Podpora existujúcich lokálnych partnerstiev, ktoré svojou činnosťou napomáhajú pri rozvoji a riešení problémov 
osôb a komunít ohrozených sociálnou exlúziou na miestnej a regionálnej úrovni 

Rámcová aktivita: 2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti inklúzie 

 
Kód výzvy OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/2.1/05 

    

Prioritná os x. 2 Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
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rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalzované rómske komunity 

Alokácia pre opatrenie a):  na výzvu je alokovaných 975 000,00 EUR 

    

Cieľ výzvy: 

Výzva je zameraná na podporu novovznikajúcich lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.Tieto subjekty majú 
svojou systematickou činnosťou napomáhať pri rozvoji a riešení problémov osôb a komunít ohrozených sociálnou 
exklúziou na miestnej a regionálnej úrovni. Zámerom je vyuţiť synergický efekt vzájomnej spolupráce pri 
poskytovaní informácií, podpore a pomoci rozvoja lokality a odborného poradenstva v oblasti sociálnej inklúzie 
smerujúcej k aktívnemu zapájaniu osôb ohrozených sociálnym vylúčením a osôb sociálne vylúčených a komunít, 
na riešení ich osobnej situácie aj situácie v komunite. 

Rámcová aktivita: 2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie kapacít v oblasti sociálnej inklúzie 

Väzba výzvy na stratégiu OP ZaSI a spôsob 
nápĺňania cieľov opatrenia: 

výzva je rovnako ako opatrenie zameraná na podporu sociálnej inklúzie osôb sociálne vylúčených  alebo 
ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 

 
Názov výzvy: Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 

SORO: Fond sociálneho rozvoja 

Kód výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/07 

 

Prioritná os x:  2 Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 
vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom 
na marginalizované rómske komunity 

 

Cieľ výzvy: Cieľom opatrenia 2.1 je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity. 
Opatrenie a výzva má podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením a osôb sociálne vylúčených a ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do 
spoločnosti, predchádzať sprievodným negatívnym javom, ktoré bránia prístupu resp. zotrvaniu ohrozeným a 
marginalizovaným skupinám na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu týchto osôb, rodín a komunít, a 
to najmä prostredníctvom rozvoja, zvyšovania kvality a účinnosti sociálnych sluţieb a zlepšovania kvality 
poskytovateľov sluţieb sociálnej starostlivosti a opatrení.  
Ďalej má predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych sluţieb a vykonávaním 
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. V rámci tohto opatrenia sa bude podporovať aj zlepšenie 
povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným komunitám a iným marginalizovaným skupinám populácie.  

Rámcová aktivita: 2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality 
a efektivity sluţieb starostlivosti (sociálnych sluţieb 
a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených 
a marginalizovaných skupín populácie na trh práce 
a do spoločnosti 

 
Názov výzvy: Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI -FSR- 2009 /2.1/09 

SORO: Fond sociálneho rozvoja 

Kód výzvy OP ZaSI-FSR- 2009/2.1/09 

    

Prioritná os x. 02 Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

Alokácia pre opatrenie a): na výzvu alokácia 15 000 000,00 EUR 

    

Cieľ výzvy: 

Zlepšenie ţivotnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä MRK s ohľadom na ich 
špecifické potreby, integrácia, zníţenie deprivácie, práca v prirodzenom prostredí klienta, predchádzanie vzniku 
krízových situácií, zlepšenie sociálnej práce s rodinou, jednotlivcom, komunitou, integrácia MRK s ohľadom na 
potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci 

Rámcová aktivita: 

2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych 
spoločenstiev a senzibilizačné aktivity 
Výzva je rovnako ako opatrenie zameraná na podporu sociálnej inklúzie osôb sociálne vylúčených  alebo 
ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 

Opatrenie 2.2 
Názov výzvy: Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávrat 

SORO: Fond sociálneho rozvoja 

Kód výzvy OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 
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Prioritná os 2:  Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 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 

Alokácia pre opatrenie a): Alokácia na výzvu 14 759 353,00 EUR 

 

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy 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.  

Rámcová aktivita: 2.2.1.  Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným 
zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych 
komunít 

 
Názov výzvy: Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 

SORO: Fond sociálneho rozvoja 

Kód výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04 

 

Prioritná os x:  2 Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a): 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 

Alokácia pre opatrenie a): Alokácia na výzvu 10 936 500,00 EUR 

 

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy 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, ako aj podniky ktoré 
vytvárajú pracovné miesta týmto osobám v súlade s rámcovou aktivitou uvedeného opatrenia.  

Rámcová aktivita: 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych 
prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín. 

Opatrenie 2.3 
Názov výzvy: Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 

SORO: Fond sociálneho rozvoja 

Kód výzvy OP ZaSI-FSR-2009/2.3/03 

 

Prioritná os 2:  Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie a):   2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota 
 

Alokácia pre opatrenie a): Alokácia na výzvu 1 994 743,00 EUR 

 

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy 2.3  je  riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania 
sluţieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného ţivota. Harmonizovanie rodinného a 
pracovného zázemia je základným predpokladom pre plnohodnotné zapojenie potenciálnej pracovnej sily na trhu 
práce. 

Rámcová aktivita: 2.3.1.  Podpora uľahčenia vstupu a udrţania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami 

 

Národné projekty 

Zoznam zazmluvnených národných projektov v rámci prioritnej osi 2 podľa opatrení. (bližšie 
špecifikácie jednotlivých národných projektov sú uvádzané v prílohe č. 11) 

 
  

ITMS kód 
projektu Názov projektu 

zazmluvnené 
ŠF 

zazmluvnené 
ŠR 

zazmluvnené  
VZ 

celý názov inštitúcie 

1 
2.1 

27120130217 
Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov 1 978 770,66 349 194,82 0 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

2 
2.2 

27120230001 Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným 
prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej 2 821 483,11 497 908,78 0 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

3 2.2 27120230002 Inštitút rodovej rovnosti 4 420 000,00 780 000,00 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 

4 
2.2 

27120230003 Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 16 145 818,85 2 849 262,15 0 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

5 
2.3 

27120330001 
Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 38 391 502,90 6 774 971,10 0 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

 
V roku 2009 sa mal začať realizovať národný projekt - Štatistické sledovanie životných podmienok 
vybraných cieľových skupín nadväzujúci na projekt Životné podmienky rómskych domácnosti na 
Slovensku, ktorý realizovalo UNDP v roku 2005. Cieľom národného projektu malo byť  okrem iného 
aj zhromaždenie štatistických indikátorov, ktoré sú porovnateľné v čase a ktoré vypovedajú 
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o životných podmienkach, chudobe a sociálnom vylúčení v rómskych komunitách na Slovensku. 
Projekt bol z dôvodu nevyhovenia kritériám oprávnenosti vyradený.  
Nerealizácia uvedeného národného projektu by výrazným spôsobom prispela k prehĺbeniu 
nedostatku aktuálnych a relevantných informácií o životných podmienkach a dopade sociálnej 
politiky a opatrení operačných programov v rómskych komunitách. Uvažuje sa o realizácii 
zamýšľaných aktivít zo štátneho rozpočtu. 
 
Z hľadiska národných projektov implementovaných v prioritnej osi 2, v roku 2009 bolo 
zazmluvnených päť projektov, ktorých prijímatelia sú výlučne subjekty pôsobnosti RO: Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrum vzdelávania ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. 
Tri z Národných projektov majú zrkadlový charakter, čím je zabezpečená celoúzemná pôsobnosť. 
Sú to projekty: Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov, Inštitút rodovej rovnosti a 
Príspevok na službu starostlivosti o dieťa. Prostredníctvom uvedených projektov boli v roku 2009 
obsiahnuté všetky 3 opatrenia prioritnej osi 2. Z hľadiska zvyšných dvoch samostatných projektov: 
Projekt Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej 
finančnej krízy implementovaný v opatrení 2.2 má prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce 
poskytovať príspevky v zmysle vybratých paragrafov zákona č. 5/2004 Z.z službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so schémami 
štátnej pomoci zmierňovať dopady globálnej finančnej a ekonomickej krízy. Druhým 
samostatným národným projektom zazmluvneným v roku 2009 je Zvyšovanie zamestnanosti a 
zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorý je taktiež zameraný na 
príspevky poskytované v zmysle zákona 5/2004 Z.z. Bližšie informácie o projektoch sa nachádzajú 
v prílohe.   
S cieľom zaviesť opatrenia zamerané na riešenie problémov v oblasti zníženia rodovej segregácie 
v odvetviach,  rodových rozdieloch v odmeňovaní, zmiernenia rodových stereotypov bol 
vypracovaný a realizuje sa Národný projekt – Inštitút rodovej rovnosti (27120230002).  Projekt 
bude realizovaný Centrom vzdelávania MPSVR SR v rámci cieľa Konvergencia v sume 5 200 000 
EUR. V rámci komplexnosti a špecifík národných projektov, sa aj na území Bratislavského kraja 
bude implementovať zrkadlový projekt v rámci opatrenia 3.2, čím sa oba projekty budú dopĺňať a 
vytvárať synergický efekt. (27130230003) 
 
V rámci opatrenia 2.3 sa realizuje národný projekt Príspevok na službu starostlivosti o dieťa Ide 
o zrkadlový projekt, pre Bratislavský kraj sa projekt realizuje v rámci opatrenia 3.2.  
Žiadateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
ITMS Kód: 27120330001 
Rozpočet: 45 166 474 EUR 
(BSK – ITMS Kód: 27130230002) 
Rozpočet: 3 406 711 EUR) 
Ciele projektu:  
 eliminovanie prekážok zastúpenia rodičov s rodičovskými povinnosťami na trhu práce 

/zníženie rizika diskriminácie zamestnancov s rodinnými povinnosťami na trhu práce, 

odbúranie dilemy práca verzus rodina../ 

 podpora rodičov formou príspevku pre zabezpečenie starostlivosti  o dieťa pri návrate do 

zamestnania, pri vzdelávacích aktivitách na strednej alebo na vysokej škole. 

Očakávaným výsledkom realizácie projektu je: 
 počet poberateľov príspevku, ktorí sa zamestnali prostredníctvom projektu – 9 592, 

 počet vyplatených príspevkov na starostlivosť o dieťa – 11 511. 

Medzi aktivity projektu patrí: 
 Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 

písm. a)  zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevok na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len “zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa“).  Ide o soc. dávku, 

ktorej cieľom je prispieť rodičom na výdavky spojené so zabezpečenie starostlivosti o každé 

maloleté dieťa do 3 rokov veku alebo do 6 rokov veku v čase, keď sa nemôžu o dieťa starať 

osobne, pretože vykonávajú zárobkovú činnosť alebo plnia študijné povinnosti. Rodič 
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zabezpečuje starostlivosť o dieťa prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, na 

základe čoho sa mu poskytuje príspevok. mesačne vo výške preukázaných výdavkov, najviac v 

sume RP.  

 Súčasťou projektu bude vypracovanie analýzy zameranej na dopad realizácie  zákona 

o príspevku na starostlivosť o dieťa. 

 
Riešenie otázky náhradnej rodinnej starostlivosti 
 
Riešením tejto otázky sa zaoberá národný projekt XXIV-2 „Zvyšovanie zamestnateľnosti 
profesionálnych rodičov“, ktorý realizuje ÚPSVR 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 rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na 
profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Okrem propagácie profesionálneho 
rodičovstva, zabezpečenia prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, 
vzdelávania zamestnancov detských domovov, odborného vzdelávania a starostlivosti 
o profesionálnych rodičov má projekt zrealizovať empirický sociologický výskum ústavnej 
starostlivosti v profesionálnych rodinách. 
 
Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 23 Prioritná os 2: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených * 
projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 850 N/A N/A 850 

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

            

Počet osôb zapojených do 
podporených projektov 
počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 122 219 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 122 219 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 700 N/A N/A 23 700 

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

            

Počet oblastí výkonu so 
zavedeným  systémom 
prehlbovania kvalifikácie 
(počet)  

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

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

            

Počet vytvorených lokálnych 
partnerstiev sociálnej 
inklúzie,  vytvorených za 
účelom rozvoja 
marginalizovaných komunít 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36 N/A N/A 36 

Východisko 27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 

            

Počet úspešne 
podporovaných osôb (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 145 N/A N/A 20 145 

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

            

Počet zamestnancov 
v jednotlivých  oblastiach 
výkonov, ktorí absolvovali 
projekty ďalšieho 
vzdelávania zamerané na 
zvýšenie kvality sociálnych 
sluţieb a SPO a SK a iných 
opatrení  sociálnej inklúzie 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 635 N/A N/A 3635 

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

            

Počet lokálnych partnerstiev 
sociálnej inklúzie fungujúcich 
1 rok po skončení projektu 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 N/A N/A 30 

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

            

Počet vytvorených 
pracovných miest (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 178 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 178 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 N/A N/A 300 
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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 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 N/A N/A 200 

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

            

Miera dlhodobej 
nezamestnanosti (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

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

            

Miera dlhodobej 
nezamestnanosti – muţi (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

7,5 5,8 5,8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,8 

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

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

            

Miera dlhodobej 
nezamestnanosti – ţeny (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

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

            

Miera rizika chudoby (%)*** 

Dosiahnutý 
výsledok 

11,1 11,4 11,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,9 

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

Východisko 13,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,0 

            

Miera rizika chudoby – muţi 
(%)*** 

Dosiahnutý 
výsledok 

10,4 10.7 10,7  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,1 

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

Východisko 13,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,0 

            

Miera rizika chudoby – ţeny 
(%)*** 

Dosiahnutý 
výsledok 

11,7 12 12,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,5 

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

Východisko 13,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,0 

            

Rodový mzdový rozdiel ** 
v neupravenej forme (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

23,15 21,12 20,71 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21,6 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 N/A N/A 22 

Východisko 24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 

Zdroj: monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR Poznámka: Viď. bod 3.2.1.2 posledný odsek 
* V zmysle vymedzenia indikátora v OP ZaSI, t.j. počet projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne 
ukončené  **Zdroj: štatistické zisťovanie ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty Trexima s.r.o 
***Zdroj: UDB EU SILC 2005-2009, ŠÚ SR 

 
V roku 2009 bol ukončený iba jeden projekt, čo je 0,24% z plánu prioritnej osi 2 pre úspešne 
ukončené projekty. Predpokladá sa nárazové prekvalifikovanie projektov v realizácii na úspešne 
ukončené projekty v závislosti od stanoveného termínu ukončenia v nasledujúcom období. 
V závislosti od výziev a charakteru národných projektov sa z aktuálneho stavu nedá predpokladať  
možnosť úplného dosiahnutia cieľovej hodnoty indikátora početnosti podporených projektov. Toto 
konštatovanie je možné oprieť o fakt, že k 31.12.2009 sa zazmluvnilo 234 projektov na osi 2 pri 
kontrahovaní 67% alokovaných prostriedkov.  
 
Prekvapujúce naplnenie cieľovej hodnoty OP na viac ako 515%, je spôsobené nezadefinovaním 
cieľových hodnôt opatrenia 2.1 do cieľovej hodnoty prioritnej osi 2 indikátora počtu osôb 
zapojených do podporených projektov. Pokiaľ sa pozrieme na opatrenie 2.2, tak zistíme, že toto sa 
doposiaľ nenapĺňalo, ale naopak na opatrení 2.3 nameraná hodnota presahuje cieľové hodnoty 
indikátora o viac ako 70%. 
 
Doposiaľ nedochádza k naplneniu indikátora počtu oblastí výkonu. Dôvod tejto skutočnosti môže 
spočívať  na  tom, že v aktuálnom období neboli realizované projekty, ktoré by napĺňali tento 
indikátor. 
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Za analyzované obdobie neboli vytvorené žiadne lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie, ktorých 
účelom je rozvoj marginalizovaných rómskych komunít, toho príčinou je nevyhlásenie výzvy, ktorá 
by mala príspevok k danému indikátoru.  
 
Napriek vytýčenému cieľu úspešne podporiť prostredníctvom operačného programu viac ako 
20 000 osôb, neboli doposiaľ oficiálne namerané žiadne pozitívne výsledky v tejto oblasti. Za 
predpokladu zotrvania súčasného trendu, je možné predpokladať nenaplnenie cieľovej hodnoty 
indikátora počtu úspešne podporených osôb v plnom rozsahu, pretože súčet cieľových hodnôt 
projektov, ktoré majú príspevok k tomuto indikátoru OP je 20% z cieľovej hodnoty na úrovni OP. 
Z toho vyplýva, že aj keby všetky projekty prispievajúce k naplneniu indikátora boli realizované 
úspešne, bola by cieľová hodnota OP predmetného indikátora naplnená len na 20%. Cieľová 
hodnota indikátora sa preto javí mierne nadhodnotená. I keď je možné, že voľné finančné 
prostriedky pravdepodobne prispejú k zmene tohto trendu v pozitívnom smere. 
 
Stagnujúci vývoj možno sledovať pri napĺňaní indikátora, ktorý vypovedá o počte zamestnancov, 
ktorí absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania zameraného na zvýšenie kvality sociálnych služieb. 
Doposiaľ neboli vyhlásené výzvy, ktoré by riešili špecifickú problematiku tohto indikátora.  Berúc 
do úvahy zostávajúce peňažné prostriedky, je možné predpokladať čiastočné naplnenie indikátora.  
Rovnako nulový výsledok v oblasti vytvárania lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie fungujúcich 
jeden rok po skončení projektu nie je zapríčinený nesprávnou implementáciou a realizáciou OP. 
Jedná sa totiž o ukazovateľ, ktorý zatiaľ na projektovej úrovni nebol vykazovaný. Do budúcnosti je 
možné predpokladať len čiastočné naplnenie indikátora vzhľadom na zostávajúcich 22% 
peňažných prostriedkov z alokácie na opatrení 2.1. 
 
Takmer 60% úspešnosť možno vidieť pri napĺňaní cieľového počtu vytvorených pracovných miest. 
178 miest vytvorených za roky 2007-2009 predikuje pozitívny rastúci trend aj do budúcnosti, 
najmä v súvislosti so zostávajúcim časovým horizontom realizácie OP a kontrahovaním peňažných 
prostriedkov zatiaľ iba na úrovni 41%. 
 
Čo sa týka zamestnávateľov, ktorí vytvorili  podmienky pre rodinne orientované zamestnanie, 
proces monitorovania úspešnosti realizácie projektov ESF ukazuje, že v rámci OP nebol doposiaľ 
evidovaný žiaden takýto zamestnávateľ. Tento stav naplnenia indikátora je dôsledkom toho, že 
doposiaľ neboli realizované projekty  na prioritnej osi 2, ktoré by mali príspevok k predmetnému 
indikátoru. Ak by pretrvával aktuálny stav, mohla by nastať situácia, že bude ťažké hovoriť 
o pravdepodobnosti naplnenia cieľových hodnôt. 
 
Miera dlhodobej nezamestnanosti dosiahla v roku 2009 hodnotu 6,5 %, čo je oproti roku 2007 
(8,3%) zníženie o 1,8 percentuálneho bodu. Z pohľadu rodovej rovnosti sa u mužov znížila miera 
dlhodobej nezamestnanosti v roku 2009 (5,8%) o 1,7 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 
2007 (7,5%). U žien dosiahla miera dlhodobej nezamestnanosti 7,4% v roku 2009, čo predstavuje 
pokles o 1,9 % v porovnaní s rokom 2007 (9,3%). Z toho vyplýva, že aj napriek zložitej 
socioekonomickej situácie spôsobenej finančnou krízou sa darí zlepšovať situáciu v oblasti 
dlhodobej nezamestnanosti, i keď v porovnaní z rokom  2008 táto poklesla iba o 0,2 percentuálneho 
bodu. 
 

Na základe posledných výsledkov EU SILC 2009 bola miera rizika chudoby v siedmich 
krajoch cieľa Konvergencia 11,6%. Oproti predchádzajúcemu zisťovaciemu obdobiu došlo 
k minimálnemu nárastu podielu ľudí žijúcich pod hranicou chudoby v uvedených 
regiónoch, a to o 0,2 p. p. V prípade mužov nedošlo k žiadnej zmene, ale miera rizika 
chudoby u žien sa zvýšila o 0,4 p. p. Vývoj predmetného indikátora je ovplyvnený situáciou 
v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Taktiež pri globálnom hodnotení napriek 
nárastu hranice chudoby o cca 5,6% (v absolútnom čísle o 180 €) podiel ľudí žijúcich pod 
hranicou chudoby sa relatívne zachoval. Rast nezamestnanosti mal aj v tomto prípade 
dopad na zmenu v štruktúre ľudí žijúcich v riziku chudoby.  
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Pre doplnenie: Na základe posledných výsledkov EU SILC 2009 bola miera rizika chudoby 
v rámci Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni 6,5% (muži-5,5%, ženy-7,4%), 
oproti roku 2008 je to pokles o 0,04p.p.  
 
Rodový mzdový rozdiel je vypočítaný z hodinových zárobkov, ktoré eliminujú faktor úväzku  (viac 
žien pracuje na čiastočný úväzok ako muži) a tiež vplyv nadčasov (viac nadčasov je evidovaných 
u mužov, čím sa im mesačná mzda navyšuje oproti ženám).  
Vzorec výpočtu vychádza z predpokladu, že mzda mužov je spravodlivá, potom teda  
RMR = (mzda muža – mzda ženy) / mzda muža. 
 

3.2.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 24, Prioritná os 2: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi č. 2 k 31.12.2009 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 2            187 800 000 3 166 831,87  1,69 3 166 831,87 1,69 

Opatrenie 2.1              71 471 000 3 033 199,53 4,24 3 033 199,53 4,24 

Opatrenie 2.2              57 724 000     0,00  0,00 0,00 0,00 

Opatrenie 2.3              58 605 000   133 632,34  0,23 133 632,34 0,23 
Zdroj: RO 

 

V prioritnej osi č. 2  nastalo čerpanie finančných prostriedkov až v roku 2009 takže všetky 
prostriedky uvedené v tabuľke boli vyčerpané v roku 2009. V roku 2009 sa v rámci prioritnej osi č.2 
reálne čerpali prostriedky (finančné prostriedky schválené v predložených súhrnných žiadostiach 
o platbu) z dvoch národných projektov (opatrenia 2.1 a 2.3 ) a výziev FSR (prvé dve vyhlásené 
výzvy v opatrení č. 2.1).  
 
V rámci prioritnej osi č. 2 je povolené aj krížové financovanie. Limit pre prioritnú os na kapitálové 
výdavky je 15 % (33,1 mil. EUR za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2009 zatiaľ neboli v projektoch 
využívané finančné prostriedky na krížové financovanie, čiže kontrahovanie aj čerpanie je zatiaľ 
nulové. V rámci vyhlásených výziev v rokoch 2008 a 2009 (výzvy FSR), pri ktorých do 31.12.2009 
neprebehol proces kontrahovania je u všetkých povolený limit na krížové financovanie od 15 do 
30% z alokácie na výzvu.  
 
V rámci riešenia otázky hospodárskej krízy došlo v prioritnej osi 2 ku kráteniu alokácie na rámcové 
aktivity sociálnej inklúzie vo vecnej pôsobnosti sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR za 
účelom zvýšenia podpory rastu zamestnanosti. Z uvedeného dôvodu bude potrebné venovať 
zvýšenú pozornosť napĺňaniu výsledkov vo vzťahu k cieľom prioritnej osi a k ich merateľným 
indikátorom. 
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3.2.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

 
Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí 
 
Tabuľka č. 25, Prioritná os 2: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi12 

1. Rozdelenie účastníkov projektu13 

a) Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok 200914 

Počet účastníkov  za príslušný kalendárny rok 
celkovo 

z toho: 

Ľudia prichádzajúci  Ľudia odchádzajúci 
Prechod z jedného roku do 

druhého 

161099 48429 4015 112670 

b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia c) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet muţov Počet ţien Počet osôb vo veku 15 - 24 Počet osôb vo veku 55 - 64 

21454 26975 11284 8669 

d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet zamestnaných 
vrátane samostatne 

zárobkovo činných osôb 

Počet samostatne 
zárobkovo činných 

osôb 

Počet  nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných15 

Počet 
neaktívnych 

osôb16 

Počet neaktívnych osôb 
- študujúcich alebo 

účastníkov odbornej 
prípravy 

5711 1135 26835 21409 15883 4821 

e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo niţšie stredné 
vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie 
(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

44383 3984 38 24 

f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí Iné znevýhodnené osoby17 

41648 678 1772 4358 

Zdroj: ručne zbierané údaje   

 
Z celkového počtu účastníkov a účastníčok sa na aktivitách projektov zúčastnilo 55,7 % žien (26 
975 osôb) a 44,3% mužov (21 454 osôb).  Z hľadiska veku bol vyšší počet účastníkov a účastníčok 
vo veku 15 – 24 rokov, a to 23,3% (11 284 osôb), než vo veku 55-64 rokov so 17,9% (8 669 osôb). 
Menšiny boli zastúpené  86% (41 648 osôb) účastníkov a účastníčok z celkového počtu (išlo najmä 
o osoby z marginalizovaných rómskych komunít). Zdravotne postihnuté osoby boli na aktivitách 
projektov zastúpené 3,6 % (1 772 osôb) a iné znevýhodnené skupiny 9% (4 358 osôb) z celkového 
počtu osôb. Migranti tvorili 1,4 % (678 osôb)  z celkovej cieľovej skupiny prioritnej osi 2. 
 
Aktivity, na ktorých sa zúčastňujú cieľové skupiny migranti, menšiny, osoby so zdravotným 
postihnutím, mladiství a plnoletí po prepustení z rôznych typov zariadení a iné znevýhodnené 
osoby (jedná sa o ľudí bez domova, seniorov, či maloleté deti, pre ktoré terénni sociálni pracovníci 
a ich asistenti v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pracujú na sanácii rodinného 
prostredia a na návrate detí z detských domovov do rodín) prispievajú k podpore ich sociálnej 
inklúzie poskytovaním služieb priamo v komunitách.  
 
Prínos z týchto aktivít pre cieľovú skupinu má charakter sociálnych, výchovných a resocializačných 
programov. Sú zamerané na adaptáciu, integráciu a uľahčenie vstupu na trh práce. Prínosom je tiež 
sieťovanie služieb starostlivosti   v regiónoch vrátane služieb zameraných na kontinuitu sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti. Aktivity sú zamerané aj na zamedzenie nárastu sociálno-patologických 
javov a na odstraňovanie negatívnych vplyvov, na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu 
na trhu práce. Modernizácia a zavádzanie nových typov sociálnych služieb a opatrení 

                                                             
12 Tabuľka prezentuje údaje definované vykonávacím nariadením 1828/2006, príloha XXIII. Tabuľka sa vypĺňa podľa popisu 
v dokumente EK ‘Clarification and simplification of data collection requirement on participants in ESF programmes and transmission to 
the Commission in accordance with the implementing regulation for Council Regulation 1083/2006 and its Annex XXIII’.  
13 Všetky hodnoty v tejto tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav dosiahnutý za obdobie od začiatku realizácie akivít projektu 
do konca daného monitorovaného obdobia. 
14 V prípade, ţe monitorované obdobie pokrýva obdobie dvoch kalendárnych rokov, uvádza sa iba počet účastníkov za prvý kalendárny rok. 
15 Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami 
Štatistického úradu SR). 
16 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, 
osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
17 Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately je cielená na podporu zotrvania fyzických osôb 
v prirodzenom sociálnom prostredí.  
 
 
3.2.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 
 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Pokiaľ zoznam ukazovateľov HP MRK na úrovni 
programov vytyčuje sledovanie ukazovateľov 
zameraných najmä na zamestnanosť, ktorá je 
kľúčovou pre prioritnú os 1 (ukazovateľ: Počet 
vytvorených miest cielene pre MRK, In: Zoznam 
ukazovateľov HP MRK na úrovni programov, 
príloha č. 3 SKI HP MRK) a nesleduje rovnakým 
spôsobom aj oblasť sluţieb starostlivosti, 
z celkového súboru ukazovateľov tak vypadávajú 
informácie o poskytnutej podpore, čo môţe meniť 
celkový obraz o charaktere podpory rozvoja MRK. 

FSR odporúča zadefinovanie ukazovateľov OP ZaSI 
pre prioritnú os 2 v ITMS. Bude potrebné v tejto veci 
zahájiť rokovania s CKO. 

  

 
Ďalšie problémy implementácie projektov prioritnej osi 2 sa zhodujú s ostatnými prioritnými osami 
a sú uvedené v tejto správe v časti 2.3. 

 
 
3.3. Prioritná os 3 
 
„Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK“ 
 

V rámci Prioritnej osi č.3 sa implementujú nasledovné opatrenia: 
 

 Opatrenie 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom 
na vzdelanostnú spoločnosť, zameranie toho opatrenia je na riešenie problémov BSK na trhu 
práce a to najmä tvorbou vhodných podmienok na udržanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie 
zručnosti zamestnancov a zamestnávateľov.  

 
 Opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného 

a rodinného životy v BSK - zameranie tohto opatrenia je riešenie problémov v BSK na trhu 
práce so zámerom podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností 
fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať integráciu do spoločnosti, 
predchádzať sprievodným negatívnym faktorom (strate bývania, odkázanosti na služby 
sociálnej starostlivosti).  

 

 Opatrenie 3.3 Budovanie kapacít a zlepšene kvality verejnej správy v BSK - zameranie tohto 
opatrenia je najmä na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy v BSK. Cez 
toto opatrenie sa implementuje doposiaľ 8 národných projektov, kde prijímateľmi sú inštitúcie 
štátnej a verejnej správy.  Aktivity projektov sú zamerané na zvýšenie kvalifikácie 
zamestnancov prijímateľa. Implementácia týchto projektov prebieha v súlade s časovým 
harmonogramom. Pri niektorých projektoch zatiaľ prebieha VO k hlavným aktivitám. 

 
 

3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
 

Dopytovo-orientované projekty 
 
Opatrenie 3.1 
SIA vyhlásila v rámci opatrenia 3.1 celkovo dve výzvy. V r. 2008 vyhlásila výzvu č. DOP-SIA-
2008/3.1.5/01 zameranú na podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských 
združení a regiónov, v rámci ktorej bolo prijatých 58 žiadostí o NFP a následne v r. 2009 
uzatvorených  16 zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej výške 1 385 550,89 EUR. 
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Výzva č. DOP-SIA-2009/3.1.5/01 s rovnakým zameraním bola vyhlásená koncom roka 2009 
s uzávierkou v r. 2010. 
 
Opatrenie 3.2 
FSR vyhlásil v rámci opatrenia 3.2 celkovo 3 výzvy z toho v roku 2009 to boli 2 výzvy:  
Výzva OP ZaSI-FSR-2009/3.2/08 je zameraná na podporu zvyšovania dostupnosti a efektivity 
služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately) v 
Bratislavskom samosprávnom kraji. K 31.12.2009 zatiaľ nebola prijatá žiadna žiadosť o NFP. 
Výzva OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/3.2/06 sa zameriava na podporu zvyšovania profesionality výkonu a 
budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie najmä prostredníctvom lokálnych 
partnerstiev sociálnej inklúzie. Bolo prijatých 6 žiadostí o NFP. Vzhľadom na termín vyhlásenia 
a uzávierky výzvy neboli k 31.12.2009 schválené žiadne žiadosti o NFP. 
 
Celková suma schváleného príspevku zo ŠF/KF bola pri opatrení 3.2 v r. 2009 vo výške 150 995,41 
EUR. Táto suma sa však týkala troch žiadostí o NFP, ktoré boli podané v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-
2008/3.2/03, vyhlásenej v roku 2008.  
 
Opatrenie 3.3 
Zameranie tohto opatrenia je najmä na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej 
správy v BSK. Cez toto opatrenie zatiaľ nebola vyhlásená výzva na predkladanie NFP. 

3.3.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 20a, Prioritná os 3: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi  k 31.12.2009 

Opatrenie 

Výzva 

Typ výzvy Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

           Z toho 

         Spolu ŠF/KF ŠR 

 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

3.1 DOP-SIA-2008/3.1.5./01  ohraničená 30.06.08 09.09.08 1 327 756,75 1 128 593,24 199 163,51 

3.1 DOP-SIA-2009/3.1.5./01  ohraničená 19.11.09 29.01.10 2 000 000,00 1 700 000,00 300 000,00 

 Spolu za prioritu 3 SIA 3 327 756,75 2 828 593,24 499 163,51 

3.2 OP ZaSI – FSR – 2008/3.2/03 ohraničená  22.09.08  12.12.08 169 288,99 143 895,64 25 393,35 

3.2 OP ZaSI- FSR- 2009/3.2/08* ohraničená  20.10.09 21.12.09 260 000,00 209 950,00 50 050,00 

3.2  OP ZaSI-FSR- 2009/3.2/06  ohraničená  23.12.09  30.03.10 240 000,00 204 000,00 36 000,00 

 Spolu za prioritu 3 FSR 669 288,99 557 845,64 111 443,35 

 Spolu za prioritu 3 3 997 045,74 3 386 438,88 610 606,86 
Zdroj: SORO 

 
 

Tabuľka č. 20b, Prioritná os 3: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01.01.2009 - 31.12.2009 
Opatrenie 

Výzva 

Typ výzvy Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

         Spolu ŠF/KF ŠR 

 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

3.1 DOP-SIA-2009/3.1.5./01  ohraničená 19.11.09 29.01.10 2 000 000,00 1 700 000,00 300 000,00 

 Spolu za prioritu 3 SIA 2 000 000,00 1 700 000,00 300 000,00 

3.2 OP ZaSI- FSR- 2009/3.2/08* ohraničená  20.10.09 21.12.09 260 000,00 209 950,00 50 050,00 

3.2  OP ZaSI-FSR- 2009/3.2/06  ohraničená  23.12.09  30.03.10 240 000,00 204 000,00 36 000,00 

 Spolu za prioritu 3 FSR 500 000,00 413 950,00 86 050,00 

 Spolu za prioritu 3 2 500 000,00 2 113 950,00 386 050,00 

Zdroj: SORO 
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Tabuľka č. 21, Prioritná os 3: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 k 31.12.2009  

Prioritná os, opatrenie Prijaté ŢoNFP Zamietnuté ŢoNFP 
Schválené 

ŢoNFP 
Zazmluvnené 

projekty 
Projekty 

v realizácii 
Ukončené 
projekty* 

Odstúpené od 
zmluvy** 

3 celkom 109 40 51 50 47 3  1 

3 bez TA 94 40 36 35 34 0  1 

3.1 69 39 25 25 24 1  1 

3.2 14 0 3 3 3 0  0 

3.3 11 1 8 7 7 0  0 

3.4 TA 15   15 15 13 2  0 

 
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR                

Prioritná os. opatrenie 
Výška ţiadaného 
príspevku (NFP)   

Výška 
neschváleného 

ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP)  

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 
oprava  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška vrátených 
prostriedkov 

Výška 
ukončených 

projektov 

3 celkom 20 375 767,30 4 026 259,21 13 306 761,49 14 387 360,49 14 513 421,39  3 676,81 132 072,33 

3 bez TA 19 545 671,63 4 026 259,21 12 552 490,69 13 557 264,69 13 740 699,27 0,00  0,00 

3.1 12 357 728,72 3 837 671,21 6 932 914,53 7 752 804,53 7 565 185,42  3 676,81 65 790,73 

3.2 5 120 160,36 0,00 4 489 883,22 4 489 883,22 4 489 883,24  0,00 0,00 

3.3 2 067 782,55 188 588,00 1 129 692,94 1 314 576,94 1 685 630,61  0,00 0,00 

3.4  TA 830 095,67   754 270,80 830 095,80 772 722,12  0,00 132 072,33 
Zdroj: ITMS  Oprava schváleného príspevku pri projektoch ktoré v ITMS nemali zadanú schválenú sumu. 
*jedná sa o riadne a mimoriadne ukončené projekty 
**Odstúpenie od zmluvy – ručne zbierané údaje - podrobnejšie viď. Príloha 13 

 

DOP FSR 
Kód výzvy OP ZaSI-FSR-2008/3.2/03 

 

Prioritná os 3:  Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 
 

Opatrenie a): 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a  rodinného ţivota v  Bratislavskom 
samosprávnom kraji 

Alokácia pre opatrenie a): Alokácia na výzvu  169 288,99 EUR 

 

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy 3.2 je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 
Výzva má podporiť 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. zatvoreniu 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. 

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 . 

 
Kód výzvy OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/3.2/06 

    

Prioritná os x. 3 Podpora zamestnnosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie a): 3.2  Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v BSK 

Alokácia pre opatrenie a): na výzvu  je alokácia 240 000, EUR 

    

Cieľ výzvy: 

Výzva je zameraná na podporu novovznikajúcich lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie. Tieto subjekty majú svojou 
systematickou činnosťou napomáhať pri rozvoji a riešení problémov osôb a komunít ohrozených sociálnou exklúziou 
na miestnej a regionálnej úrovni. Zámerom je vyuţiť synergický efekt vzájomnej spolupráce pri poskytovaní informácií, 
podpore a pomoci rozvoja lokality a odborného poradenstva v oblasti sociálnej inklúzie smerujúcej k aktívnemu 
zapájaniu osôb ohrozených sociálnym vylúčením a osôb sociálne vylúčených a komunít, na riešení ich osobnej 
situácie aj situácie v komunite. 

Rámcová aktivita: 3.2.5 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie 

Väzba výzvy na stratégiu OP ZaSI a spôsob 
napĺňania cieľov opatrenia: 

výzva je rovnako ako opatrenie zameraná na podporu sociálnej inklúzie osôb sociálne vylúčených  alebo ohrozených 
sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity 

 
Kód výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/3.2/08 
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Prioritná os x:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 
kapacít v BSK 

Opatrenie a): 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie 
pracovného a rodinného ţivota v BSK  

Alokácia pre opatrenie a): Alokácia na výzvu 260 000,00 EUR 

 

Cieľ výzvy: Cieľom opatrenia 3.2 je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným 
zreteľom na marginalizované rómske komunity. 
Opatrenie má podporiť podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti osôb ohrozených sociálnym 
vylúčením a osôb sociálne vylúčených a ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do spoločnosti, 
predchádzať sprievodným negatívnym javom, ktoré bránia prístupu resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným 
skupinám na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu týchto osôb, rodín a komunít, a to najmä 
prostredníctvom rozvoja sluţieb, 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. 
V rámci tohto opatrenia sa bude podporovať aj zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným 
komunitám a iným marginalizovaným skupinám populácie. 
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. Harmonizovanie rodinného a 
pracovného zázemia je základným predpokladom pre plnohodnotné zapojenie potenciálnej pracovnej sily na trhu 
práce. 
V rámci tohto opatrenia budú podporované osoby s rodinnými povinnosťami ohrozené vylúčením z trhu práce, alebo 
vylúčené z trhu práce, ako aj podniky a inštitúcie ktoré vytvárajú pracovné miesta a pracovné podmienky týmto 
osobám. 

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 

 
DOP SIA 

Kód výzvy DOP-SIA-2008/3.1.5/01 

    

Prioritná os : 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie a): 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Alokácia pre výzvu: 1 327 756,75 EUR 

    

Cieľ výzvy: 

Špecifické ciele výzvy sú: 

1. Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania a kvalifikácií  

2. Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce  

3. Rast a udrţanie zamestnanosti u mikro podnikov a malých podnikov.  

Rámcová aktivita: 3.1.5 Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských zdruţení a regiónov 

 
Kód výzvy DOP-SIA-2009/3.1.5/01 

    

Prioritná os : 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie a): 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Alokácia pre výzvu: 2 mil. EUR 

    

Cieľ výzvy: 
Cieľom tejto výzvy je v zmysle Schémy štátnej pomoci č. 02/2009 podpora špecifického a všeobecného vzdelávania 
zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. 

Rámcová aktivita: 
3.1.5 Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských 
zdruţení a regiónov 

 

Národné projekty 

 
Opatrenie 3.1 
Cez toto opatrenie sa doposiaľ implementuje 9 NP projektov, z toho v r. 2009 bolo uzatvorených 6 
zmlúv o poskytnutí NFP. Prijímatelia sú UPSVAR a Centrum vzdelávania MPSVR SR. Prierez 
aktivitami, cez ktoré sú projekty implementované: modernizácia systému riadenia a poskytovania 
Služieb zamestnanosti. Vzdelávacej aktivity, prognózovanie potrieb trhu práce, štatistické 
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zisťovania u podnikateľov, tvorba analýz a mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce 
a prenosu jeho požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce. Priebeh niektorých projektov 
je plynulý, v súlade s časovým harmonogramom, pri niektorých projektoch zatiaľ prebieha len 
verejné obstarávanie na hlavné aktivity. 
 
Opatrenie 3.2 
Cez toto opatrenie sú doposiaľ implementované tri národné projekty, kde Prijímateľom je UPSVAR 
a Centrum vzdelávania MPSVR SR, z toho v r. 2009 boli uzatvorené 2 zmluvy o poskytnutí NFP.  
Prierez aktivít, cez ktoré sú projekty implementované:  príspevok na službu starostlivosti o dieťa,  
uplatňovanie rodovej rovnosti, zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov. Projekty 
UPSVAR prebiehajú bez problémov a v zmysle schváleného časového harmonogramu. Pri projekte 
CV MPSVR SR prebiehajú verejné obstarávania k hlavným aktivitám projektu. 
 

Opatrenie 3.3 
Zameranie tohto opatrenia je najmä na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej 
správy v BSK. Cez toto opatrenie sa implementuje doposiaľ 8 národných projektov, kde 
prijímateľmi sú inštitúcie štátnej a verejnej správy.  Zmluvy o poskytnutí NFP všetkých uvedených 
projektov boli uzatvorené v r. 2009. Aktivity projektov sú zamerané na zvýšenie kvalifikácie 
zamestnancov prijímateľa. Pri niektorých projektoch zatiaľ prebieha len VO k hlavným aktivitám. 

 

Zoznam zazmluvnených národných projektov v rámci prioritnej osi 3 podľa opatrení. (bližšie 
špecifikácie jednotlivých národných projektov sú uvádzané v prílohe č. 11) 

 
 

  
ITMS kód 

projektu Názov projektu 
zazmluvnené 

ŠF 
zazmluvnené 

ŠR 
zazmluv- 
nené  VZ 

celý názov inštitúcie 

1 3.1 
27130130001 Podpora zamestnanosti uchádzačov o 

zamestnanie v BSK 1 128 593,00 199 164,00 0 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

2 3.1 
27130130002 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným 

postihnutím 959 304,00 169 289,00 0 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

3 3.1 27130130003 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie  987 519,09 174 268,00 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

4 3.1 
27130130019 Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti 

aktívnych opatrení trhu práce 50 963,20 8 993,51 0 
Centrum vzdelávania MPSVR SR 

5 3.1 
27130130020 Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb 

zamestnanosti 976 469,90 172 318,22 0 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

6 3.1 
27130130022 Národný projekt VIII-2 Národná sústava povolaní v 

Slovenskej republike (BSK) 696 906,50 122 983,50 0 
Centrum vzdelávania MPSVR SR 

7 3.1 
27130130024 Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie 

Národného systému flexiistoty 36 679,20 6 472,80 0 
Centrum vzdelávania MPSVR SR 

8 3.1 

27130130025 Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých 
pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu 
práce 195 932,79 34 576,37 0 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

9 3.1 27130130026 
Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej 
správy v BSK 220 321,17 38 880,21 0 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

10 3.2 
27130230001 Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych 

rodičov 275 976,00 48 702,00 0 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

11 3.2 27130230002 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 2 895 704,35 511 006,65 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

12 3.2 27130230003 Inštitút rodovej rovnosti (BSK) 644 719,90 113 774,10 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR 

13 3.3 

27130330001 Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte 
spravodlivosti - podpora zlepšenia sluţieb 
občanom súdmi 53 432,39 9 429,24 62 861,63 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky 

14 3.3 27130330002 
Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos 
pre celú spoločnosť 213 732,50 37 717,50 251 450,00 

Daňové riaditeľstvo SR 

15 3.3 
27130330003 Efektívna verejná správa v Bratislavskom 

samosprávnom kraji 157 151,26 27 732,58 0 
Úrad vlády SR 

 

16 3.3 
27130330004 Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít 

ľudských zdrojov NKÚ SR - 1. časť 269 914,95 47 632,05 0 
Najvyšší kontrolný úrad SR 

17 3.3 

27130330005 Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti 
zberu, analýzy, vyhodnocovania informácií na MV 
SR (BA) 133 583,03 23 573,48 157 156,50 

Ministerstvo vnútra SR 

18 3.3 27130330006 Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a 353 521,49 62 386,14 0.00 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 

19 3.3 

27130330007 Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a 
jazykových vedomostí a zručnosti colníkov a 
zamestnancov colnej správy pre Bratislavský kraj 251 450,40 44 373,60 0 

Colné riaditeľstvo SR 

20 3.3 

27130330008 Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj 
legislatívnych zručností v tvorbe právnych 
predpisov pre národnú úroveň SR (BSK)  52 762,05 9 310,95 0 

Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Zdroj: RO, projekt 27130330008 k 31.12.2009 nebol v ITMS v stave „v realizácii“ 

 
Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 23 Prioritná os 3: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených 
* projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 277 N/A N/A 277 
Východisko 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 

            

Počet osôb 
zapojených do 
podporených 
projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 28 4 658 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 658 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 040 N/A N/A 27 040 
Východisko 5 333 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 333 

            
Počet vytvorených 
lokálnych 
partnerstiev 
sociálnej inklúzie,  
vytvorených za 
účelom rozvoja 
marginalizovaných 
komunít (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

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

            

Počet úspešne 
podporovaných 
osôb (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 28 436 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 436 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 000 N/A N/A 1000 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2 458 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 458 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 500 N/A N/A 2 500 
Východisko 555 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 555 

            

Počet úspešne 
umiestnených osôb 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 200 N/A N/A 5 200 
Východisko 1 110 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 110 

            

Počet vyškolených 
žiadateľov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 87 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 000 N/A N/A 1 000 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            
Počet udržaných 
pracovných miest 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 N/A N/A 300 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            
Počet lokálnych 
partnerstiev 
sociálnej inklúzie 
fungujúcich 1 rok 
po skončení 
projektu (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A 4 

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

            

Počet získaných 
certifikátov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 N/A N/A 3 
Východisko 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 

            

Miera 
nezamestnanosti 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

4,2 3,6 4,7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,7 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,6 N/A N/A 4,6 
Východisko 5,3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,3 
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Miera 
nezamestnanosti – 
muži (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

3,6 3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,6 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,8 N/A 3,8 
Východisko 4,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,4 

            

Miera 
nezamestnanosti 
- ženy (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

4,7 3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,6 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,4 N/A 5,4 
Východisko 6,1 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 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31,96 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,7 N/A N/A 20,7 
Východisko 20,81 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,81 

            

Rodový mzdový 
rozdiel**  
v neupravenej 
forme (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

21,54 21,91 20,04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,4 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 N/A N/A 22 
Východisko 24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 

            

Miera úspešnosti 
získaných 
certifikátov (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A 85 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: monitorovacie správy, EUROSTAT, UPSVR     Poznámka: Viď. bod 3.3.1.2 posledný odsek 
* V zmysle vymedzenia indikátora v OP ZaSI, t.j. počet projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne 
ukončené **Zdroj: štatistické zisťovanie ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty Trexima s.r.o.      
   
    

Do roku 2009 neboli v rámci prioritnej osi č.3 ukončené žiadne projekty. V danom období sa ani 
neplánovalo ukončenie realizovaných projektov. Naopak v roku 2010 sa predpokladá 14 
podporených projektov. Skutočnosti akými sú, že počet realizovaných projektov v súčasnosti je 34 
bez technickej asistencie a kontrahovaných prostriedkov z celkovej alokácie je 75%, nie je preto 
pozitívny pre trend naplnenia početnosti úspešne realizovaných projektov v plnej výške, ak by sa 
situácia vyvíjala doterajším spôsobom pri zostávajúcich 25 %. voľných peňažných prostriedkov. 
 
Do podporených projektov bolo doposiaľ zapojených 4 658 osôb, čo predstavuje 17,23% cieľovej 
hodnoty operačného programu (27 040 osôb). Opäť vzhľadom na to, že zostáva len 25% 
alokovaných prostriedkov na prioritnú os 3 a cieľové hodnoty projektov sa v súčasnosti napĺňajú 
v priemere na niečo cez 30%, nie je pri súčasnom trende predpoklad, že dôjde k naplneniu cieľovej 
hodnoty indikátora OP. Ak by sa situácia vyvíjala doterajším spôsobom, bude opodstatnené 
považovať cieľovú hodnotu ako nadhodnotenú. 
Počas sledovaného obdobia neboli vytvorené žiadne lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie, ktorých 
účelom by bol rozvoj marginalizovaných rómskych komunít. Nakoľko OP predpokladal vytvoriť 5 
lokálnych partnerstiev, je ešte možnosť dosiahnuť do konca OP túto cieľovú hodnotu. 
Počet úspešne podporovaných osôb dosiahol doposiaľ takmer polovičnú hodnotu cieľa OP. 
V absolútnom vyjadrení sa jedná o 436 osôb. Predpokladá sa naplnenie indikátora v skokovitej 
forme. 
 
Nadmieru pozitívny vývoj sa vykazuje v oblasti vytvárania nových pracovných miest. Daný 
indikátor je už v roku 2009 naplnený takmer na 100%, konkrétne sa jedná o 2 458 
novovzniknutých pracovných miest, odchýlka od cieľa predstavuje iba 42 miest. Je preto veľký 
predpoklad jeho úspešného naplnenia v nadchádzajúcom období. 
Opäť je nutné konštatovať, že nedochádza k naplneniu  indikátora počtu udržaných pracovných 
miest a doposiaľ nie sú v realizácii projekty, ktoré by mali mať príspevok k danému indikátoru. 
Ponímajúc, že zostávajúce prostriedky tvoria len 7% z alokácie na opatrenie 3.1, nie je možné 
očakávať výraznejší pokrok v tejto oblasti. 
Počet lokálnych partnerstiev sa nenapĺňa, nakoľko ide o ukazovateľ, ktorý zatiaľ na projektovej 
úrovni nebol vykazovaný. Je veľmi ťažké povedať, či 42% zostávajúcich peňažných prostriedkov na 
opatrení 3.2 bude postačovať k vytvoreniu štyroch lokálnych partnerstiev.  
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V súčasnosti  sa nerealizujú projekty, ktoré by mali príspevok k naplneniu indikátora počtu 
získaných certifikátov. Pokiaľ budeme brať do úvahy zostávajúce peňažné prostriedky (25% 
z alokácie) na opatrení 3.3, tak zistíme, že nie je možné mať veľké očakávania pri napĺňaní daného 
indikátora. 
 
Miera nezamestnanosti v Bratislavskom kraji je štatistický údaj, ktorý vychádza zo zdrojov 
Regiostatu, avšak údaje sú spracované metodikou Eurostatu. Je možné sledovať zvýšenie miery 
nezamestnanosti v BSK za uplynulé obdobie, čo len reflektuje následky globálnej ekonomickej 
situácie, ktoré sa aj napriek úsiliu operačného programu nepodarilo eliminovať. Miera 
nezamestnanosti v členení na mužov a ženy v BSK bude známa až po druhej polovici roku 2010.  
  
Miera úspešnosti umiestňovania osôb na trh práce sa v porovnaní s minulým rokom zlepšila takmer 
o 30%, čo môže byť spôsobené najmä rozbehnutím viacerých projektov, ktoré začínajú vykazovať 
svoj prínos. Tento relatívny indikátor predstavuje podiel počtu osôb umiestnených na trh práce po 
ukončení aktivity na celkovom počte podporovaných osôb. Namerané hodnoty sa javia 
nekonzistentne s ostatnými premennými v pomerovom ukazovateli, ktoré by mohli byť čerpané 
z tabuľky a to z dôvodu, že uvedené miery úspešnosti umiestňovania osôb sú vykazované iba za 
národné projekty z úrovne ÚPSVaR.  
 
Rodový mzdový rozdiel v Bratislavskom kraji vykazuje mierny pokles, miernejší než v ostatných 
siedmich krajoch Slovenska. 
 

3.3.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 24, Prioritná os 3: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi č. 3 k 31.12.2009 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 3              17 801 578  1 435 412,22  8,06 1 483 717,58 8,33 

Opatrenie 3.1             6 844 758    967 598,86  14,14 968 333,07 14,15 

Opatrenie 3.2                6 826 854  27 084,12  0,40 27 084,12 0,40 

Opatrenie 3.3                3 417 903  0,00  0,00 0,00 0,00 

Opatrenie. 3.4                   712 063  440 729,24  61,89 488 300,40 68,58 

Zdroj: RO 

 
 

V prioritnej osi č. 3 sa zvýšilo čerpanie oproti čerpaniu v roku 2008 o viac ako 1,387 mil. EUR za EU 
zdroje ( 8 % zo záväzku). V roku 2009 sa v rámci prioritnej osi č.3 reálne čerpali prostriedky 
(finančné prostriedky schválené v predložených súhrnných žiadostiach o platbu) z národných 
projektov (opatrenia č. 3.1 a 3.2) , výzvy SIA (opatrenie č. 3.1)  a  finančné prostriedky z projektov 
na technickú pomoc (opatrenie č. 3.4). 
 
V rámci prioritnej osi č. 3 sa využíva aj tzv. krížové financovanie. Limit pre prioritnú os na 
kapitálové výdavky je 10 % (2,2 mil. EUR za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2009 boli v projektoch 
kontrahované prostriedky na krížové financovanie v celkovej výške 23 626,- EUR ( 1 % z limitu na 
os) a reálne boli vyčerpané prostriedky v sume 6 639,- EUR. Reálne čerpanie tvorili prostriedky 
vyčerpané v rámci projektov z výzvy SIA v opatrení č. 3.1.  V rámci vyhlásených výziev v rokoch 
2008 a 2009 (výzvy FSR a SIA), pri ktorých do 31.12.2009 neprebehol proces kontrahovania je 
u všetkých povolený limit na krížové financovanie od 10 do 30% z alokácie na výzvu.  
 
V rámci riešenia otázky hospodárskej krízy došlo v prioritnej osi 3 ku kráteniu alokácie na rámcové 
aktivity sociálnej inklúzie vo vecnej pôsobnosti sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR za 
účelom zvýšenia podpory rastu zamestnanosti. Z uvedeného dôvodu bude potrebné venovať 
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zvýšenú pozornosť napĺňaniu výsledkov vo vzťahu k cieľom prioritnej osi a k ich merateľným 
indikátorom. 
 

3.3.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

 
Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí 
 
Tabuľka č. 25, Prioritná os 3: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi18 

a) Počet účastníkov za rok  

Noví účastníci Odchádzajúci účastníci 
Ľudia, ktorí sa operačného 

programu zúčastnili v minulom roku 
3100 28 468 

b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia c) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet mužov Počet žien 
Počet osôb vo veku 

15 - 24 
Počet osôb vo veku 55 - 64 

1358 1742 58 314 
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane samostatne 
zárobkovo činných 

osôb 

Počet 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet 
neaktívnych 

osôb19 

Neaktívne osoby 
– študujúci20 

2716 547 384 384 0 0 
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné 
neuniverzitné vzdelanie 

(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

1 65 1 166 
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí Iné znevýhodnené osoby 
0 0 735 218 

Zdroj: ručne zbierané údaje 

 
Z celkového počtu osôb cieľovej skupiny prioritnej osi 3 sa na aktivitách projektov zúčastnilo 56,2% 
žien (1 742 osôb) a 43,8% mužov (1 358 osôb).  Z hľadiska veku bol vyšší počet účastníkov 
a účastníčok vo veku 55 – 64 rokov, a to 10,1 % (314 osôb) ako vo veku 15-24 rokov s 1,9% (58 
osôb). Menšiny  a migranti neboli zastúpené  na aktivitách projektov. Významne na aktivitách 
projektov podieľali zdravotne postihnuté osoby so zastúpením 23,7 % (735 osôb) a iné 
znevýhodnené skupiny 7% (218 osôb) z celkového počtu. 
 
 
3.3.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Rozpočet finančných prostriedkov vyčlenený 
v rámci OP ZaSI pre prioritnú os 3 nie je 
postačujúci. 

RO pristúpil k upatneniu väčšieho podielu financovania 
projektov prioritnej osi 3 z vlastných zdrojov prijímateľa. 

  

 
Ďalšie problémy implementácie projektov prioritnej osi 3 sa zhodujú s ostatnými prioritnými osami 
a sú uvedené v tejto správe v časti 2.3. 
 
 
 
 

                                                             
18 Tabuľka prezentuje údaje definované vykonávacím nariadením 1828/2006, príloha XXIII. Tabuľka sa vypĺňa podľa popisu 
v dokumente EK ‘Clarification and simplification of data collection requirement on participants in ESF programmes and transmission to 
the Commission in accordance with the implementing regulation for Council Regulation 1083/2006 and its Annex XXIII’.  
19 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 
podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
20 Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy. 
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3.4. Prioritná os 4 
 
„Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“  
 
V rámci Prioritnej osi č.4 sa implementujú nasledovné opatrenia: 
 
 Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 

organizáciami je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh poskytovaných 

verejnou správou a neziskovými organizáciami. Plnením tohto cieľa sa plánuje postupné 

zlepšovanie poskytovaných verejných sluţieb. Aktivity v rámci tohto opatrenia sú smerované 

na zvýšenie kvality správy a efektívnosti výkonu správy poskytovaných inštitúciami verejnej 

správy. 
 
 Opatrenie 4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti 

politiky zamestnanosti a sociálnej politiky je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s 

plnením úloh verejnej správy. Plnením tohto opatrenia sa plánuje postupné zlepšovanie 

poskytovaných verejných sluţieb na základe procesného riadenia organizácie. 
 
Implementácia prioritnej osi je zabezpečená cez riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod 
riadiacim orgánom na základe Splnomocnenia o delegovaní právomocí.  
 
3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
 

3.4.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 20a, Prioritná os 4: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31.12.2009 

Opatrenie 

Prioritná os 

Typ výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

           Z toho 

         Spolu ŠF/KF ŠR 

 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

4.1 DOP-SIA-2008/4.1.3/01  ohraničená 25.02.08 07.05.08 10 622 054,04 9 028 745,93 1 593 308,11 

4.1 DOP-SIA-2009/4.1.3/01  ohraničená 15.06.09 17.08.09 14 000 000,00 11 900 000,00 2 100 000,00 

 Spolu za prioritu 4 24 622 054,04 20 928 745,93 3 693 308,11 

Zdroj: SORO SIA 

 

Tabuľka č. 20b, Prioritná os 4: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi  od 01.01.2009 - 31.12.2009 
Opatrenie 

Prioritná os 

Typ výzvy 
Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky  Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

         Spolu ŠF/KF ŠR 

 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

4.1 DOP-SIA-2009/4.1.3/01  ohraničená 15.06.09 17.08.09 14 000 000,00 11 900 000,00 2 100 000,00 

 Spolu za prioritu 4 14 000 000,00 11 900 000,00 2 100 000,00 

Zdroj: SORO  

 
 

Tabuľka č. 21, Prioritná os 4: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12.2009  

Prioritná os, opatrenie Prijaté ŢoNFP Zamietnuté ŢoNFP 
Schválené 

ŢoNFP 
Zazmluvnené 

projekty 
Projekty 

v realizácii 
Ukončené 
projekty* 

Odstúpené od 
zmluvy** 

4 461 14 58 57 57 0  2 

4.1 459 12 58 57 57 0  2 

4.2 2 2 0 0 0 0  0 
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Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR             

Prioritná os, opatrenie 
Výška ţiadaného 
príspevku (NFP)   

Výška 
neschváleného 

ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP)  

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 
oprava  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška vrátených 
prostriedkov 

Výška 
ukončených 

projektov 

4 114 317 601,54 5 279 541,70 34 250 005,70 39 264 338,70 33 185 631,78 55 123,69  0,00 

4.1 111 167 585,54 2 129 525,70 34 250 005,70 39 264 338,70 33 185 631,78 55 123,69  0,00 

4.2 3 150 016,00 3 150 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Zdroj: ITMS  Oprava schváleného príspevku pri projektoch ktoré v ITMS nemali zadanú schválenú sumu. 
*jedná sa o riadne a mimoriadne ukončené projekty 
**Odstúpenie od zmluvy – ručne zbierané údaje - podrobnejšie viď. Príloha 13, 2 projekty neboli v stave „ukončený“ v ITMS 

 

Dopytovo-orientované projekty 

 
Výzvy zamerané na oblasť budovania kapacity a zlepšovanie kvality verejných služieb 
mimovládnych organizácií 
 

DOP–SIA–2008/4.1.3/01 
DOP–SIA–2009/4.1.3/01 
DOP–SIA–2010/4.1.3/01 - plánovaná 
 
Všetky sa týkajú rámcovej aktivity 3: Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb 
poskytovaných neziskovými organizáciami 
V prioritnej osi č. 4 boli zatiaľ vyhlásené dve výzvy na predkladanie projektov. Obidve výzvy boli 
vyhlásené sprostredkovateľským orgánom – SIA. Prvá DOP–SIA–2008/4.1.3/01 v roku 2008 
s celkovou alokáciou 10,6 mil. EUR a projekty sa v nej implementovali celý rok 2009 a realizujú sa aj 
momentálne.  
 

Druhá výzva DOP-SIA-2009/4.1.3/01 s celkovou alokáciou 14 mil. EUR bola bola vyhlásená dňa 
15.6.2009 v rámci Opatrenia 4.1 ,,Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a 
neziskovými organizáciami“ pre rámcovú aktivitu ,,Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia 
kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami“. 

Oprávnenými subjektmi boli organizácie definované v zmysle legislatívy SR spĺňajúce podmienky 
oprávnenosti subjektov neziskového sektora. Všetky subjekty z oblasti sociálnych partnerov, ktoré 
spĺňali podmienky oprávnenosti mohli predložiť ŽoNFP.    

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená v rámci Opatrenia 4.1 bola stanovená na 
sumu  14 000 000,- EUR. 
 
Priebežné prijímanie žiadostí o NFP prebiehalo od vyhlásenia výzvy, t.j. odo dňa 15.06.2009 do 
17.08.2009. V rámci tejto výzvy bolo na SIA doručených 280 ŽoNFP v objeme 46 314 715,53 EUR 
celkovej požadovanej výšky NFP. 
 
Kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP bola vykonaná u všetkých 280 podaných žiadosti 
o NFP, z ktorých 64 ŽoNFP nesplnilo kritériá úplnosti, 14 ŽoNFP nesplnilo kritéria oprávnenosti. Po 
ukončení formálnej kontroly správnosti bolo postúpených na odborné hodnotenie  202 ŽoNFP, 
ktoré boli  odborne hodnotené externými hodnotiteľmi.  
 
V rámci odborného hodnotenia  56 ŽoNFP nedosiahlo  minimálny stanovený počet bodov, 146 
ŽoNFP dosiahlo minimálny  stanovený počet bodov.  
 
Výberová komisia dňa 20.01.2010 odporučila schváliť 93 žiadostí o NFP v celkovom objeme 
14 223 896,73 EUR.  Vzhľadom na skutočnosť, že odporúčaná  výška  schválených  žiadostí o NFP  
presahovala alokáciu na výzvu ( 14 000 000.- EUR) a posledné 3 projekty podľa Záverečnej správy 
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z výberovej komisie  mali zhodný počet bodov, RO  zastúpený  sekciou ESF rozhodol, že z dôvodu 
prevencie pred možným prečerpaním alokácie na výzvu schválil  len  90  žiadostí o NFP  v poradí 
podľa Záverečnej správy z výberovej komisie vo výške 13 812 151,53 EUR.  
 
Uvedená výzva je v procese zazmluvňovania schválených projektov. 
 

Pokiaľ ide o opatrenie č. 4.2 – „Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO 
v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky“ tak momentálne nie je v tomto opatrení žiadny 
zazmluvnený projekt. V indikatívnom pláne sa na tomto opatrení počíta iba s dvomi projektmi, lebo 
pre os č. 4.2 spĺňa podmienky málo prijímateľov. V budúcnosti sa plánuje použiť finančné 
prostriedky vyčlenené na opatrenie č. 4.2 v rámci prioritnej osi č. 4 na opatrenie č. 4.1, ktoré má 
omnoho väčšiu absorpciu.         

 

DOP 
Kód výzvy DOP-SIA-2008/4.1.3/01 

    

Prioritná os : 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie a): 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Alokácia pre výzvu: 10 622 054,04 EUR 

    

Cieľ výzvy: 

Špecifické ciele výzvy: 
1. Podpora dalšieho vzdelávania zamestnancov v mimovládnych organizáciách, za úcelom zvýšenia kvality ich  
sluţieb. 
2. Zvyšovanie dostupnosti sluţieb poskytovaných mimovládnymi organizáciami s orientáciou na klienta pri pouţití 
informacných a komunikacných technológií. 
3. Podpora modernizácie mimovládnych organizácií a sluţieb nimi poskytovaných. 
4. Podpora výmeny informácií a skúseností medzi mimovládnymi organizáciami. 

Rámcová aktivita: 4.1.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality sluţieb poskytovaných neziskovými organizáciami 

 
Kód výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01 

    

Prioritná os : 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie a): 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Alokácia pre výzvu: 14 mil. EUR 

    

Cieľ výzvy: 

1. Zvyšovanie profesionalizácie, udrţateľnosti mimovládnych organizácií a ich ľudských zdrojov, za účelom 
zvýšenia kvality sluţieb MVO a posilnenie kapacít pri účasti na tvorbe a implementácii verejných politík. 
2. Podpora sieťovania neziskových organizácií (posilnenie budovania znalostí, prenosu a výmeny skúseností a 
vnútroštátneho sieťovania medzi neziskovými organizáciami). 
3. Zvýšenie efektivity poskytovaných sluţieb zlepšením vzájomnej komunikácie, spolupráce a budovania 
partnerstiev. 

Rámcová aktivita: 4.1.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality sluţieb poskytovaných neziskovými organizáciami 

 
 
Národné projekty 

Zoznam zazmluvnených národných projektov v rámci prioritnej osi 4 podľa opatrení. ( bližšie 
špecifikácie jednotlivých národných projektov sú uvádzané v prílohe č. 11) 

  
ITMS kód 

projektu Názov projektu 

zazmluvnené 
ŠF 

zazmluvnené 
ŠR 

zazmluv- 
nené  VZ 

celý názov inštitúcie 

4.1 
27140130051 Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti - podpora 

zlepšenia sluţieb občanom súdmi                    150 429,15 0 
Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky 

4.I 27140130052 Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 3 409 751,20 601 720,80 0 Daňové riaditeľstvo SR 

4.I 
27140130053 

Vzdelávanie odborárov v SR 44 731,60 722 415,34 127 485,06 
Konfederácia odborových zväzov 
SR 

4.I 27140130054 Efektívna verejná správa v mimo bratislavských samosprávnych krajoch 1 253 566,88 221 217,68 0 Úrad vlády SR 

4.I 
27140130055 Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - 

2. časť 2 153 021,10 379 944,90 0 
Najvyšší kontrolný úrad SR 

4.I 
27140130056 Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, analýzy, 

vyhodnocovania informácií na MV SR  2 131 094,50 376 075,50 0 
Ministerstvo vnútra SR 

4.I 
27140130057 Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie 

kvalifikácie pracovníkov 6 977 617,75 1 231 344,31 0.00 
Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 
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4.I 

27140130058 Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a 
zručností colníkov a zamestnancov colnej správy pre celé územie SR s 
výnimkou Bratislavského kraja 2 005 735,65 353 953,35 0 

Colné riaditeľstvo SR 

4.I 
27140130059 Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností 

v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR  426 890,40 75 333,60 0 
Centrum vzdelávania MPSVR SR  

  celkom 19 254 840,93 4 112 434,63   

Zdroj: RO, projekt 27140130059 k 31.12.2009 nebol v ITMS v stave v realizácii 

 
Z hľadiska národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 4, v roku 2009 bolo 
zazmluvnených deväť projektov, ktorých prijímatelia sú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Centrum vzdelávania ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a  štátne a verejnoprávne 
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších predpisov.   
 
Osem národných projektov má zrkadlový charakter, čím je zabezpečená celo-územná pôsobnosť. Sú 
to projekty:  

- Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti - podpora zlepšenia služieb 
občanom súdmi,  

- Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť,  
- Efektívna verejná správa v mimo bratislavských samosprávnych krajoch,  
- Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - 2. časť,  
- Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, analýzy, vyhodnocovania informácií na 

MV SR,  
- Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie 

pracovníkov,  
- Zvyšovanie profesijných, manažérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a 

zamestnancov colnej správy pre celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraj, 
- Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe 

právnych predpisov pre národnú úroveň SR. 
 

Jeden národný projekt zazmluvnený v roku 2009 nemá svoj zrkadlový projekt v Bratislavskom kraji 
ide o projekt Vzdelávanie odborárov v SR, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality služieb 
poskytovaných  verejnou  správou a neziskovými organizáciami.  
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predložil v poslednom štvťroku roku 2009 
žiadosti o NFP na RO pre OP ZaSI. Pri hodnotení predložených ŽoNFP bolo zistené, že žiadateľ, ani 
cieľové skupiny nie sú v súlade s Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
nakoľko nepôsobia v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky a projekty neboli 
odporučené na schválenie. 
 
Čerpanie finančných prostriedkov z opatrenia 4.2. „Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej 
správe a pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky“ Operačného Programu  
Zamestnanosť a sociálna inklúzia bude riešené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
priebežne v budúcom roku, a to pripravovanou novelou zákona č. 5/2004 Z.z. o zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmenou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v 
znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2011 sa predpokladá vyhlásenie výziev 
pre opatrenie 4.2. OP ZaSI.  
 
Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 23 Prioritná os 4: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených* 
projektov (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 412 N/A N/A 412 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet podporených 
organizácií – (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 48 58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 58 

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 
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Počet podporených 
organizácií – verejná 
správa (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 

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 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 49 

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 
žiadateľov  (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 24436 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24436 

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 
žiadateľov – verejná 
správa (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 18000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18000 

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 
žiadateľov – MVO 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 6436 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6436 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A 12 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Zlepšenie hodnotenia 
HESO21 (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

-8,7 -10,3 N/A** N/A N/A N/A N/A N/A N/A -10,3 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60,0 N/A N/A 60,0 
Východisko 45,1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45,1 

            

Miera úspešnosti 
získaných certifikátov 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85,0  N/A N/A 85,0 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: monitorovacie správy 
* V zmysle vymedzenia indikátora v OP ZaSI, t.j. počet projektov, na ktoré bola poskytnutá podpora a boli úspešne 
ukončené  
**Spoločnosť INEKO nerealizovala hodnotenie roku 2009, hodnotenie 2007 a 2008 malo klesajúcu tendenciu     

 
Podľa harmonogramu ukončenia projektov, by sa malo ku koncu kalendárneho roka úspešne 
ukončiť 11 dopytových projektov realizovaných pod dohľadom Sociálnej implementačnej agentúry. 
Tieto projekty nie sú doposiaľ vykazované v systéme ITMS ako projekty úspešne ukončené, nakoľko 
projekty sa preklápajú do statusu úspešne ukončené až po schválení záverečnej žiadosti o platbu. 
V súčasnosti je možné povedať, že bolo kontrahovaných 65% peňažných prostriedkov z alokácie na 
opatrenie 4.1. Tento fakt napovedá, že ak bude súčasný trend pokračovať, je málo pravdepodobné 
úplné dosiahnutie cieľovej hodnoty realizovaných projektov. V súčasnosti sa na prioritnej osi 
realizuje 57 projektov, z toho 48 dopytovo orientovaných projektov pod správou Sociálnej 
implementačnej agentúry a 9 národných projektov. 
 
Do konca roka 2009 bolo podporených spolu 58 organizácií, z toho 49 prostredníctvom realizácie 
dopytovo orientovaných projektov a 9 prostredníctvom národných projektov. Je zrejmé, že cieľová 
hodnota 300 podporených organizácií je mierne nadhodnotená, nakoľko na súdobý 19%. výsledok 
sa spotrebovalo 58% prostriedkov alokovaných na prioritnú os 4.  
 
Na štvrtej prioritnej osi sa vyškolilo viac ako 24 tisíc žiadateľov, čím sa naplnila cieľová hodnota 
operačného programu na 100%. Je možné ďalej uviesť konštatovanie, že hodnoty počtu 
vyškolených žiadateľov vo verejnej správe, ako aj mimovládnych organizácií boli naplnené na 

                                                             
21 Platí aj pre BSK, keďže rating sa robí pre celé SR 



 

123 

100%. Preto existuje oprávnený predpoklad, že v nadchádzajúcom období sa tento počet ešte zvýši 
a cieľová hodnota bude výraznejšie presiahnutá.  
 
Do roka 2009 neboli implementované projekty, ktoré by boli kontribučné k indikátoru počet 
získaných certifikátov. Trend naplnenia indikátora v súvislosti s kontrahovanými prostriedkami 
nenasvedčuje naplneniu cieľového počtu získaných certifikátov. Tento indikátor je napojený na 
mieru úspešnosti získaných certifikátov, ktorá predstavuje pomer medzi počtom získaných 
certifikátov a počtom žiadostí o získanie certifikátu. Preto analogicky miera úspešnosti získaných 
certifikátov nie je vykazovaná. 
 
HESO-Rating reflektuje subjektívny názor hodnotiacej komisie odborníkov na kvalitu a dôležitosť 
vybraných realizovaných ekonomických a sociálnych opatrení zákonodarnej, výkonnej moci, ako aj 
rozhodnutí verejných inštitúcií. Rating nie je oficiálny štatistický údaj, ale je založený na platforme, 
kde sa ekonómovia, analytici, právnici, sociológovia, politológovia, odborní žurnalisti, podnikatelia, 
zástupcovia akademickej obce, tretieho sektora, samosprávy a stavovských organizácií pravidelne 
vyjadrujú ku kvalite a dôležitosti vybraných ekonomických a sociálnych opatrení zákonodarnej a 
výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií v SR. Index vykazuje záporné 
ohodnotenie za rok 2007 a 2008. Tento údaj nie je oficiálnym štatistickým výsledkom. Súdobo nie je 
dostupný rating za rok 2009, tento bude publikovaný v priebehu augusta 2010. 
 

3.4.1.2. Finančná implementácia prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 24: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi č. 4 k 31.12.2009 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 4              81 734 600  1 586 199,26  1,94 1 586 199,26 1,94 

Opatrenie 4.1              73 561 140  1 586 199,26  2,16 1 586 199,26 2,16 

Opatrenie 4.2                8 173 460  0,00  0,00 0,00 0,00 
Zdroj: RO 

 

V prioritnej osi č. 4  nastalo čerpanie finančných prostriedkov až v roku 2009 takže všetky 
prostriedky uvedené v tabuľke boli vyčerpané v roku 2009. V roku 2009 sa v rámci prioritnej osi č.4 
reálne čerpali prostriedky (finančné prostriedky schválené v predložených súhrnných žiadostiach 
o platbu) z jednej výzvy SIA .  
 
V rámci prioritnej osi č. 4 sa využíva aj tzv. krížové financovanie. Limit pre prioritnú os na 
kapitálové výdavky je 10 % (9,6 mil. EUR za zdroje EÚ a ŠR). K 31.12.2009 boli v projektoch 
kontrahované prostriedky na krížové financovanie v celkovej výške 328 261,- EUR ( 3,41 % z limitu 
na os) a reálne boli vyčerpané prostriedky v sume 39 373,- EUR. Reálne čerpanie tvorili prostriedky 
vyčerpané v rámci projektov z výzvy SIA v opatrní č. 4.1.  V rámci výzvy vyhlásenej SIA v roku 2009, 
pri ktorej do 31.12.2009 neprebehol proces kontrahovania je povolený limit na krížové 
financovanie 10 % z alokácie na výzvu.  
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3.4.1.3. Špecifiká pre programy ESF 

 
Pomoc podľa cieľových skupín a rovnosť príležitostí 
 
Tabuľka č. 25, Prioritná os 4: Sledovanie cieľových skupín prioritnej osi22 

a) Počet účastníkov za rok  

Noví účastníci Odchádzajúci účastníci 
Ľudia, ktorí sa operačného 

programu zúčastnili v minulom roku 
8136 53 32 

b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia c) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet mužov Počet žien 
Počet osôb vo veku 

15 - 24 
Počet osôb vo veku 55 - 64 

1741 6395 172 729 
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane samostatne 
zárobkovo činných 

osôb 

Počet 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet 
neaktívnych 

osôb23 

Neaktívne osoby 
– študujúci24 

7955 85 5 2 176 15 
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné 
neuniverzitné vzdelanie 

(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

285 1817 448 3869 
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí Iné znevýhodnené osoby 
39 11 64 198 

Zdroj: ručne zbierané údaje 

 
Z celkového počtu účastníkov a účastníčok sa na aktivitách projektov prioritnej osi 4 zúčastnilo 
78,6% žien (6 395 osôb) a 21,4 % mužov (1 741 osôb).  Z hľadiska veku bol vyšší počet účastníkov 
a účastníčok vo veku 55 – 64 rokov, a to  9% (729 osôb) ako vo veku 15-24 rokov s  2,1% (172 
osôb). Menšiny boli zastúpené iba s 0,47% (39 osôb) účastníkov a účastníčok z celkového počtu 
zapojených osôb.. Na aktivitách projektov boli zastúpené aj zdravotne postihnuté osoby s podielom 
0,78% (64 osôb) a iné znevýhodnené skupiny 2,43% (198 osôb) z celkového počtu zúčastnených. 
Iba 0,13% (11)  z celkového počtu osôb cieľovej skupiny tvorili migranti. 
 
3.4.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 
Pri implementácii projektov prioritnej osi 4 nenastali špecifické závažné problémy, celkové 
problematické otázky sú uvedené v tejto správe v časti 2.3. 
 

 
4. HORIZONTÁLNE PRIORITY 
  

4.1. Horizontálna priorita „Informačná spoločnosť „ 
  
V súčasnosti pri budovaní vedomostnej spoločnosti dochádza k postupnej premene jej tradičného 
vnímania v zmysle vedomostného trojuholníka (vzdelávanie, výskum a inovácie) na štvoruholník 
(pridáva sa strana štvrtá – informatizácia). Zavádzanie informačno-komunikačných technológií 
(ďalej len „IKT“) a zefektívňovanie procesov prostredníctvom ich využívania prispieva podstatnou 
mierou k oveľa vyššej efektívnosti a účinnosti implementácie všetkých prvkov vedomostnej 
spoločnosti. Vedomostná spoločnosť a informačná spoločnosť tak netvoria dva rôzne faktory 
podporujúce udržateľný hospodársky rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti SR. Cieľom 
                                                             
22 Tabuľka prezentuje údaje definované vykonávacím nariadením 1828/2006, príloha XXIII. Tabuľka sa vypĺňa podľa popisu 
v dokumente EK ‘Clarification and simplification of data collection requirement on participants in ESF programmes and transmission to 
the Commission in accordance with the implementing regulation for Council Regulation 1083/2006 and its Annex XXIII’.  
23 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 
podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
24 Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy. 
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koordinácie aktivít v týchto oblastiach je zabezpečiť, aby prispievali aj k napĺňaniu cieľov národnej 
lisabonskej stratégie. 
 
V tejto súvislosti môžeme Informačnú spoločnosť definovať ako stav a koncepčne riadený proces 
smerujúci k maximálnemu využitiu potenciálu ponúkaného IKT vo všetkých relevantných 
oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života.  
 
Hlavným cieľom HP IS zadefinovanej v NSRR, je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti 
a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT. 
Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania konkrétnych cieľov predovšetkým 
v týchto 3 tematických oblastiach:  

1. informačná gramotnosť, 
2. efektívna elektronizácia verejnej správy, 
3. široká dostupnosť internetu. 

 
Oblasť budovania informačnej spoločnosti je v NSRR podporovaná dvoma spôsobmi: v rámci OP 
Informačná spoločnosť a prostredníctvom projektov podporujúcich zavádzanie a využívanie 
prostriedkov IKT v ostatných OP.  
 
Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) je 
ÚV SR, odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu 
partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri 
implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu pre HP IS. 
 
Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority 
Informačná spoločnosť pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je 
„Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 
2013“, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie 
http://sepavs.vlada.gov.sk/7588/horizontalna-priorita-informacnaspolocnost-%202007-
2013.php%202 
 
V priebehu roka 2009 pokračovali aktivity zamerané na nastavenie parametrov potrebných pre 
úspešnú implementáciu horizontálnej priority informačná spoločnosť. V tejto súvislosti sa 
uskutočnili dve zasadnutia pracovnej skupiny pre HP IS, ktorej členom je aj zástupca riadiaceho 
orgánu pre OP ZaSI, za účelom nastavenia merateľných ukazovateľov. V priebehu marca 2009 
prebehlo pripomienkové konanie k návrhu aktualizovanej verzie Systému koordinácie 
a implementácie HP IS a na 6. zasadnutí Pracovnej skupiny pre HP IS dňa 19.03.2009 bola schválená 
aktualizovaná verzia (4.0.) Systému koordinácie a implementácie HP IS. V tejto súvislosti boli 
zároveň upravené a schválené dodatky k štatútu Pracovnej skupiny pre HP IS. V priebehu októbra 
sa uskutočnilo pripomienkové konanie k návrhu aktualizovanej verzie Systému koordinácie 
a implementácie HP IS a na 7. zasadnutí Pracovnej skupiny pre HP IS dňa 22.10.2009 bola schválená 
aktualizovaná verzia (4.1.) Systému koordinácie a implementácie HP IS.  
 
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 
použití 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. 
  

Plnenie ukazovateľov NSRR k 31.12.2009  
 
Ku koncu roka 2009 bolo v rámci  OP ZaSI zazmluvnených  15 projektov prispievajúcich 
k napĺňaniu horizontálnej priority Informačná spoločnosť v rámci Národného strategického 
referenčného rámca. (NSRR), kde sú na úrovni NSRR sledované dva horizontálne indikátory, 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 15 projektov spolu  20 161 189,42 EUR. 

http://sepavs.vlada.gov.sk/7588/horizontalna-priorita-informacnaspolocnost-%202007-2013.php%202
http://sepavs.vlada.gov.sk/7588/horizontalna-priorita-informacnaspolocnost-%202007-2013.php%202
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Tabuľka č. 27 HP IS: Plnenie fyzických ukazovateľov vo vzťahu k NSRR k 31.12.2009 
Ukazovatele 200

7 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 spolu 

Počet projektov s príspevkom 
k horizontálnej priorite 
Informačná spoločnosť (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Východisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            
Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k horizontálnej 
priorite Informačná 
spoločnosť (mil. EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 20,16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,16 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Východisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: RO, SORO 
 

Tabuľka č. 28 HP IS: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2009 (bez TA) 

Územie NUTS III 
Počet zazmluvnených 

projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR  
(EU zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov s príspevkom 

HP IS 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
s príspevkom HP IS 

(EU zdroje) 

% zazmluvnenia k HP IS 
z celkového objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

Bratislavský 15 1 124 957 0 0 0 

Trnavský 28 2 869 523 0 0 0 

Trenčiansky 24 2 457 501 0 0 0 

Nitriansky 45 3 980 571 2 159 429,98 4,0 

Ţilinský 39 4 153 199 0 0 0 

Banskobystrický 110 7 610 369 0 0 0 

Prešovský 174 10 624 023 0 0 0 

Košický 79 5 755 670 0 0 0 

Národný projekt 53 347 333 535 13 20 001 762,44 5,76 

Nadregionálny projekt 28 3 825 061 0 0 0 

Spolu 595 389 734 409 15 20 161 189,42 5,17 

Zdroj: RO, SORO v tabuľke nie sú započítané prostriedky na Technickú pomoc, ktoré sa implementujú v opatreniach č. 
3.4 a 5.1  
 

 
Vyššie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých 
krajov a národných projektov k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť. Je potrebné 
zdôrazniť, že v rámci OP ZaSI, čo sa týka výšky zazmluvnených prostriedkov môžeme definovať 
nepriamy dopad na HP IS, keďže aktivity projektov nie sú priamo orientované len na informačnú 
spoločnosť a nebudú v plnej výške vynaložené na napĺňanie cieľov HP IS. 

 

K 31.12.2009 bolo na RO zazmluvnených 53 priamych zadaní (tzv. národných projektov), z ktorých 
13 národných projektov deklarovalo príspevok k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť. 
Objem finančných prostriedkov zo zdrojov EU u projektov s príspevkom k horizontálnej priorite 
Informačná spoločnosť dosiahol sumu 20 001 762,44 EUR, čo predstavuje 5,76% zazmluvnených 
prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP IS ku celkovému objemu zazmluvnených prostriedkov 
na národné projekty.  Zazmluvnené národné projekty pokrývali súčasne cieľ Konvergencia a cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

 
Sociálna implementačná agentúra k 31.12.2009 mala zazmluvnené projekty štyroch dopytovo 
orientovaných výziev (DOP2008-SIP001, DOP-SIA-2008/4.1.3/01, DOP-SIA-2008/1.2.1/01 a DOP-
SIA-2008/3.1.5/01), kde ani v jednom projekte nie je uvedený výsledkový indikátor s príspevkom 
pre HP IS v zmluve a ani v ITMS. Na základe uvedeného možno konštatovať, že ani jeden projekt, 
ktoré boli zazmluvnené v rámci vyššie uvedených výziev nedeklaroval príspevok k HP IS. Zároveň 
treba poznamenať, že pri ostatných výzvach, ktoré boli vyhlásené v roku 2009 a kde je predpoklad 
zazmluvnenia v roku 2010, sa už podarilo implementovať HP IS do jednotlivých výziev formou 
uvedenia merateľného ukazovateľa do zostavy ukazovateľov pre HP IS. Je predpoklad, že v roku 
2010 bude možné vyhodnotiť viacero projektov s príspevkov k HP IS. 

 
Fond sociálneho rozvoja k 31.12.2009 mal zazmluvnených 233 projektov v celkovej výške 10 799 
734,39 EUR, z ktorých 2 projekty deklarovali príspevok k HP IS. Výška finančných prostriedkov zo 
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zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP IS predstavuje sumu 159 429,98 EUR., čo predstavuje 
1,48 % zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP IS ku celkovému objemu 
zazmluvnených prostriedkov pre projekty na FSR.   
V rámci projektov FSR sú v ITMS vykazované viaceré projekty, ktoré deklarujú relevanciu 
k horizontálnej priorite. Ide o projekty tzv. „TSP - Terénny sociálny pracovník“, kde bolo 
v spolupráci s koordinátorom horizontálnej priority identifikované, že tieto projekty nemajú 
relevanciu k HP IS, nakoľko v rámci projektu bol deklarovaný príspevok len slovne, bez 
zadefinovania merateľného ukazovateľa výsledku.  Z tohto dôvodu boli tieto projekty vypustené zo 
zoznamu projektov s príspevkom k HP IS  a v najbližšom období dôjde v ITMS k zrušeniu ich 
relevancie k HP IS.  
 
V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2009 zazmluvnených 595 projektov v celkovej výške 389 734 409 
EUR, z ktorých 15 projektov deklarovalo príspevok k HP IS. Výška finančných prostriedkov zo 
zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP IS predstavuje sumu 20 161 189,42 EUR., čo 
predstavuje 5,17 % zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP IS ku celkovému 
objemu zazmluvnených prostriedkov za OP ZaSI.  

 
 

Problémy spojené s implementáciou tejto horizontálnej priority. 
 
V roku 2009 sa v súvislosti s implementáciou HP IS riešila v úzkej súčinnosti s koordinátorom HP IS 
otázka definovania relevantných merateľných ukazovateľov HP IS do pripravovaného SKI HP IS 
(absentujúca koordinácia zo strany CKO), výber vhodných ukazovateľov do pripravovaných výziev 
a priamych zadaní (pripravovaný Národný číselník ukazovateľov v ITMS neobsahoval ukazovatele 
zadefinované v SKI HP IS, preto nebolo ich možné priradiť k predkladaným ŽoNFP a následne ich 
použiť pri príprave zmlúv).  
 

V sledovanom období sa menili metodické postupy CKO v oblastiach vyššie uvedených, čo 
spôsobovalo RO OP problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim sledovaním v rámci 
implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 01.12.2008 vydaním Metodického 
pokynu č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 
2013.  Z tohto dôvodu dôjde v ITMS v najbližšom období k zrušeniu relevancie projektov k HP IS, 
ktoré nemajú pri deklarovanom príspevku k HP IS zvolené príslušné ukazovatele. Naopak 
u projektov, ktoré majú zvolené príslušné ukazovatele, avšak nedošlo k zaznačeniu relevancie HP, 
v ITMS bude táto doplnená. 
 
 
4.2. Horizontálna priorita „Marginalizované rómske komunity“ 
 
Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity s ktorým MPSVR SR 
uzavrelo 23.04.2008  Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority 
marginalizované rómske komunity. V rámci tejto zmluvy v súlade  s NSRR vyčlenil riadiaci orgán 
spolu 26 500 000 EUR na podporu Lokálnych stratégií komplexného prístupu pre opatrenia 1.2, 2.1 
a 2.2. Spolu vyčlenené prostriedky za šesť OP relevantných k LSKxP predstavuje 200 mil. EUR. 
 
Plnenie ukazovateľov OP ZaSI k 31.12.2009 na úrovni NSRR 
 
Hlavným cieľom HP MRK je v zmysle NSRR 2007 – 2013  „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej 
úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok“. 
OP ZaSI sa podieľa na jeho napĺňaní ukazovateľmi v nasledujúcej tabuľke: 
 
Tabuľka č. 29 HP MRK: Plnenie fyzických ukazovateľov vo vzťahu k NSRR k 31.12.2009 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet vytvorených pracovných 
miest cielene pre MRK (dopad),  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
0 

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

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 250 250 

Východisko 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet úspešných absolventov – 
obyvatelia MRK (počet), (dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

  
0 

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

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 370 370 

Východisko 0 0 0 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 10,462 
mil 

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,462 
mil 

 

Cieľ 0 0 
0 

N/A N/A N/A N/A N/A 26,5 
mil 

26,5 mil 

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

            

Počet projektov cielene 
zameraných na MRK (počet), 
(výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
227 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 227 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 250 250 

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

Zdroj: RO, SORO 

Finančná implementácia HP MRK 
 
 
Projekty s priamou podporou HP MRK.  
 
Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný 
cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný    na 
zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK. Uvedené projekty  sa 
delia na: 

 Projekty podávané v rámci podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu(LSKxP) 
v rámci aktivít, resp.  opatrení prioritných osí   6  operačných programov –ROP, OP ZaSI, OP 
V, OP Z, OP KaHR, OP ŽP. 

 Dopytovo orientované projekty mimo LSKxP, podávané v rámci aktivít, resp. opatrení 
prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK 
a to v rámci : 

- OP ZaSI, aktivity opatrenia 2.1 a  2.2, 
- ROP, aktivity opatrenia 4.1, 
- OP V, opatrenie 3.1. 

 

Tabuľka č. 30 HP MRK: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2009 (bez TA) 
Územie NUTS III Počet zazmluvnených 

projektov celkovo 
Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR   

Počet zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom HP 
MRK 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
s príspevkom HP 
MRK  

% zazmluvnenia k HP 
MRK z celkového objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 15 1 124 957,00 0 0,00 0,00 

Trnavský 28 2 869 523,00 4 201 935,49 7,04 

Trenčiansky 24 2 457 501,00 2 81 188,74 3,30 

Nitriansky 45 3 980 571,00 13 512 079,29 12,86 

Ţilinský 39 4 153 199,00 4 124 114,05 2,99 

Banskobystrický 110 7 610 369,00 58 2 415 988,42 31,75 

Prešovský 174 10 624 023,00 112 5 054 721,74 47,58 

Košický 79 5 755 670,00 34 2 071 944,30 36,00 

Národný projekt 53 347 333 535,00 0 0,00 0,00 

Nadregionálny projekt 28 3 825 061,00 0 0,00 0,00 

Spolu 595 389 734 409,00 227 10 461 972,03 2,67 
Zdroj: ITMS 

 
Pozn: -v tabuľke nie sú započítané prostriedky na Technickú pomoc, ktoré sa implementujú 

v opatreniach č. 3.4 a 5.1  
- sumy sú iba za EÚ zdroje 
- Národné projekty (vrátane sociálnych podnikov) sú napočítané zvlášť a v medzi regióny sú 
rozdelené zazmluvnené prostriedky z výziev 
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Projekty s nepriamou podporou HP MRK.  
 
Projekty s nepriamou podporou HP MR sú tie, ktoré nie sú cielene zamerané na MRK, ale vedľajší 
účinok projektu výraznou mierou vplýva na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo 
životných podmienok MRK.  
 

Územie NUTS III Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR   

Počet zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom HP 
MRK 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
s príspevkom HP 
MRK  

% zazmluvnenia k HP 
MRK z celkového objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 15 1 124 957,00 0 0,00 0,00 

Trnavský 28 2 869 523,00 5 423 168,84 14,75 

Trenčiansky 24 2 457 501,00 1 54 855,66 2,23 

Nitriansky 45 3 980 571,00 2 155 299,35 3,90 

Ţilinský 39 4 153 199,00 8 608 254,10 14,65 

Banskobystrický 110 7 610 369,00 4 313 553,69 4,12 

Prešovský 174 10 624 023,00 7 469 941,39 4,42 

Košický 79 5 755 670,00 2 153 810,72 2,67 

Národný projekt 53 347 333 535,00 0 0,00 0,00 

Nadregionálny projekt 28 3 825 061,00 0 0,00 0,00 

Spolu 595 389 734 409,00 29 2 178 883,75 0,56 

Zdroj. ITMS 
 
Projekty spolu: 
 

Územie NUTS III Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR   

Počet zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom HP 
MRK 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
s príspevkom HP 
MRK  

% zazmluvnenia k HP 
MRK z celkového objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 15 1 124 957,00 0 0,00 0,00 

Trnavský 28 2 869 523,00 9 625 104,33 21,78 

Trenčiansky 24 2 457 501,00 3 136 044,40 5,54 

Nitriansky 45 3 980 571,00 15 667 378,64 16,77 

Ţilinský 39 4 153 199,00 12 732 368,15 17,63 

Banskobystrický 110 7 610 369,00 62 2 729 542,11 35,87 

Prešovský 174 10 624 023,00 119 5 524 663,13 52,00 

Košický 79 5 755 670,00 36 2 225 755,02 38,67 

Národný projekt 53 347 333 535,00 0 0,00 0,00 

Nadregionálny projekt 28 3 825 061,00 0 0,00 0,00 

Spolu 595 389 734 409,00 256 12 640 855,78 3,24 

Zdroj. ITMS 
 
K 31.12.2009 bolo celkovo zazmluvnených 256 Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (ďalej 
„ŽoNFP“), z toho 227 s priamou podporou HP MRK a 29 s nepriamou podporou HP MRK. Veľké 
množstvo projektov, ktoré deklarovali cielené zameranie aktivít v prospech MRK, spadalo pod 
opatrenie 2.1, ktoré súvisí najmä s implementáciou terénnej sociálnej práce v marginalizovaných 
rómskych komunitách a podporou Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie (ďalej „LPSI“).  
Pri projektoch s nepriamou podporou celkový počet zazmluvnených projektov korešponduje 
s počtom zazmluvnených projektov, ktoré vykazujú príspevok k HP MRK.  
 
 
Fond sociálneho rozvoja (ďalej „FSR“)  
 
sa prioritne sústreďuje na poskytovanie podpory marginalizovaným rómskym komunitám, a to 
prostredníctvom implementácie rámcových aktivít, ktoré spadajú pod prioritnú os 2, najmä v rámci 
opatrení 2.1 a 2.2.  
Od roku 2007 do 31.12.2009 vyhlásil FSR  celkovo 14 výziev. V roku 2009, aj v dôsledku problémov 
s implementáciou v roku 2008, bolo vyhlásených 9 výziev zameraných na podporu širokého spektra 
aktivít.  
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V rámci opatrenia 2.1 boli vyhlásené 4 výzvy, zamerané na podporu existujúcich, ako aj vznik 
nových Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie (výzvy OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01, OP ZaSI - 
FSR - LPSI 2009/2.1/05), opätovne na podporu terénnej sociálnej práce v marginalizovaných 
rómskych komunitách (OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09), na podporu poskytovania služieb 
starostlivosti (OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07). Alokácia finančných prostriedkov na výzvy vyhlásené 
v rámci opatrenia 2.1 v roku 2009 predstavovala čiastku 2 067 500,- EUR.  
V rámci opatrenia 2.2 boli v roku 2009 vyhlásené dve výzvy s dopadom na MRK – zamerané na 
podporu a zvyšovanie zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (OP ZaSI - FSR - 
2009/2.2/02 a OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04). Celková alokácia finančných prostriedkov 
vyčlenených na obidve výzvy bola vo výške 23 695 853,- EUR.  
V rámci opatrenia 3.2 prioritnej osi 3 boli vyhlásené rovnako dve výzvy (OP ZaSI – FSR – LPSI 
2009/3.2/06, OP ZaSI – FSR – 2009/3.2/08), zamerané na podporu poskytovania služieb 
starostlivosti a podporu LPSI v Bratislavskom samosprávnom kraji. Celková alokácia finančných 
prostriedkov určených na tieto výzvy bola v čiastke 500 000,- EUR.  
Ciele relevantné pre FSR sa dotýkajú najmä oblasti zamestnanosti a služieb starostlivosti, najmä 
zlepšovania ich kvality a dostupnosti. Prostriedkom naplnenia vytýčených cieľov sú predovšetkým 
integrované/komplexné projekty realizované v rámci LSKxP a samostatné dopytovo orientované 
projekty (ďalej „DOP“). Keďže LSKxP sa začnú realizovať v roku 2010, doterajšia váha podpory 
spočívala najmä v podpore DOP. Úspešnú doménu, ktorá má priamy dopad na MRK, predstavuje 
v kontexte FSR podpora terénnej sociálnej práce. Ide o pomerne rozsiahlu podporu aktivít 
zameraných na systematický a dlhodobý rozvoj MRK s cieľom podpory ich samostatnosti 
a integrácie, ako aj riešenia celého spektra rôznych praktických problémov prostredníctvom 
odborných intervencií zo strany terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. FSR doteraz 
podporil rozvoj MRK prostredníctvom terénnej sociálnej práce v prípade 229 projektov (z toho je 
226 v realizácii) v rámci výziev opatrenia 2.1.  
 
Podpora MRK sa nepriamo realizuje aj prostredníctvom LPSI, ktoré predstavujú významný subjekt 
v oblasti regionálneho rozvoja, motivovania lokálnych zdrojov v prospech marginalizovaných 
skupín, budovania kapacít a sieťovania ďalších aktérov na lokálnej či regionálnej úrovni. LPSI 
disponujú možnosťami ovplyvňovať dianie v príslušných lokalitách takpovediac „zdola“ a preto je 
ich podpora taktiež súčasťou agendy FSR. Od roku 2007 do 31.12.2009 bola podporená činnosť 28 
LPSI v celkovej sume 2 084 864,48 €, taktiež v rámci samostatných výziev opatrenia 2.1. 
Ako napovedá údaj ukazovateľa „Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity 
komunitného charakteru“, aktivity zamerané na MRK boli realizované v 356 lokalitách, čo je nad 
rámec počtu projektov zameraných na podporu MRK.  
Pre oblasť podpory zamestnanosti sú určené aktivity opatrenia 2.2. V roku 2009 boli v rámci tohto 
opatrenia podporené len dva projekty, jeden s priamym a jeden s nepriamym dopadom, z dôvodu 
problémov spojených s vyhlasovaním výziev, príp. s procesnými ťažkosťami.  
V rámci analytických aktivít, FSR v roku 2009 inicioval a realizoval výskum zameraný na výkon 
terénnej sociálnej práce s MRK. Kvalitatívny výskum zameraný na identifikovanie bariér spojených 
s výkonom terénnej sociálnej práce realizoval Ústav etnológie SAV, kvantitatívny výskum zameraný 
na aktivity terénnych sociálnych pracovníkov v MRK realizoval FSR. Výsledky výskumu by mali byť 
prezentované na pripravovanom odbornom seminári v roku 2010, v rámci Dekády sociálneho 
začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015.  
 
 
Skúsenosti spojené s implementáciou horizontálnej priority MRK 
 
Poznámky:  
V snahe zlepšovať monitorovanie projektov, FSR identifikoval problémy, ktoré sú spojené 
s vypĺňaním údajov do monitorovacích správ (ďalej „MS“), ktoré predstavujú jeden zo zdrojov 
údajov pre ďalšie analýzy. Pri interpretácii správneho počtu osôb, ktorým bola dodaná služba, nie je 
možné vychádzať z údajov uvedených v MS. Nie je jasné, ako interpretovať kumulatívne údaje 
o počte osôb – či sa jedná o stálych klientov poskytovanej služby, alebo o nových klientov služby, 
resp. ako sú do uvedeného údaju zaradení noví klienti poskytovanej služby oproti „stálym“. 
Kumulatívny údaj tak môže znamenať statický údaj o počte osôb, ktorý sa násobí počtom 
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monitorovacích období, resp. počtom MS s údajmi za stanovené obdobie. V tomto smere by bolo 
dobré vypracovať inštruktívny metodický pokyn, ktorý by uľahčil prijímateľom podpory FSR 
orientovanie sa v správnom vykazovaní a zadávaní údajov.  
 
Ak sme v popise uviedli, že najväčší podiel pomoci zo strany FSR smeruje na podporu aktivít 
spojených s výkonom terénnej sociálnej práce, resp. poskytovania služieb starostlivosti, tento fakt 
nemôže byť zachytený, nakoľko ho nereflektuje ani jeden ukazovateľ. 
 
Problémy so zhromažďovaním údajov:  
Pri uvádzaní cieľových hodnôt HP, ktoré sa sledujú v rámci projektov implementovaných FSR, 
chýbajú stanovené cieľové hodnoty. Kým v predchádzajúcich verziách Programového manuálu boli 
cieľové hodnoty aj pre HP MRK uvedené, v jeho aktuálnej verzii chýbajú.  
Vážnym problémom pri práci s ITMS, ktorý predstavuje základnú databázu informácií, je 
skutočnosť, že analytický nástroj ITMS OLAP kocky nesleduje údaj o počte projektov. Taktiež, údaje 
obsiahnuté v tomto nástroji sa nedajú triediť podľa HP. Jednotlivé údaje je preto potrebné 
zhromažďovať z dodaných externých zdrojov a ručne sumarizovať, čo výrazne zaťažuje pracovné 
kapacity. Rovnaký problém je aj v prípade zisťovania údajov o finančnom čerpaní projektov 
s relevanciou k HP MRK – keďže ITMS nedokáže triediť údaje podľa HP, nie je napr. možné zistiť 
hodnotu ukazovateľa NSRR „Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (EUR)“ (Príloha č.4, 
verzia 2 Ukazovatele HP MRK na úrovni NSRR, SKI HP MRK).  
 
SIA ako SORO pre OP ZaSI  k napĺňaniu HP MRK k 31.12.2009 
 
Sociálna implementačná agentúra k 31.12.2009 mala zazmluvnené projekty štyroch výziev 
(DOP2008-SIP001, DOP-SIA-2008/4.1.3/01, DOP-SIA-2008/1.2.1/01 a DOP-SIA-2008/3.1.5/01), 
kde ani v jednom projekte nie je uvedený výsledkový indikátor s príspevkom pre MRK v zmluve 
a ani v ITMS. Z tohto dôvodu je teda zrejmé, že projekty SIA neprispievajú k riešeniu problematiky 
HP MRK priamo a ani nepriamo. 
 
V ostatných výzvach, ktoré boli vyhlásené v roku 2009 a 2010, a kde predpoklad zazmluvnenia je 
v roku 2010, sa už podarilo implementovať HP MRK do jednotlivých výziev formou uvedenia 
merateľného ukazovateľa do zostavy ukazovateľov pre HP MRK. Avšak takýto príspevok k riešeniu 
HP MRK je len nepriamy, pretože SIA implementuje projekty prostredníctvom prioritných osí  1,3 
a 4. SIA v prioritnej osi 2 nerieši problematiku MRK, ale zosúlaďovania pracovného a rodinného 
života (výzva pre opatrenie č.2 ešte nebola nevyhlásená cez SIA). 
 
SIA plánuje v roku 2010 vyhlásiť výzvu zameranú na riešenie zamestnanosti (v rámci opatrenia 
č.1), ktorá spadá pod lokálne stratégie komplexného prístupu. Čiže všetky projekty, ktoré budú 
zazmluvnené, budú riešiť problematiku priamo, v spolupráci s inými OP. 
 
Záverom dodávame, že všetky hodnoty merateľných ukazovateľov HP MRK pre projekty SIA 
k 31.12.2009 vo všetkých tabuľkách všetkých opatrení sú nulové, resp. v stave N/A, viď prvý odsek 
tohto stanoviska. 
 
 

4.3. Horizontálna priorita „Rovnosť príležitostí“ 
 
Tabuľka č. 31 HP RP: Plnenie fyzických ukazovateľov vo vzťahu k NSRR k 31.12.2009 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
Počet projektov s 
príspevkom  
k rovnosti 
príleţitostí 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 265 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 265 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/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 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 76 578 413,69 281 636 404,30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 281 636 404,30 

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 
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príleţitostí (EUR)  
            
Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov- muţi 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 36 464 156 851 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 156 851 

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

Východisko 
 

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

            
Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov- ţeny 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 37 502 184 41425 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 184 414 

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

Východisko 
 

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

            
Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov vo 
veku 15 – 24 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 39 524 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 39 524 

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

Východisko 
 

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

            
Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov vo 
veku 55 – 64 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 64 077 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64 077 

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

Východisko 
 

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

            
Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov- 
zdravotne 
postihnuté osoby 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 18 183 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 183 

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

Východisko 
 

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

            
Počet opatrení 
zameraných na 
predchádzanie a 
elimináciu 
diskriminácie a 
zosúlaďovanie 
pracovného a 
rodinného ţivota 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

Východisko 
 

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

            
Počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest, 
obsadených 
muţmi (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 20 19 321 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 321 

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

Východisko 
 

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

            
Počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest, 
obsadených 
ţenami (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 108 14 728 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 728 

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

Východisko 
 

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

            
Počet 
zamestnávateľov 
zúčastnených na 
projektoch 
prorodinne 
orientovaných 
politík a politík na 
podporu rodovej 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

Východisko 
 

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

                                                             
25 Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- ženy (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 – muži (počet)“, keďže na projektovej úrovni ho nesledoval ani jeden podporený projekt.  
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rovnosti na 
pracovisku 
(počet) 

            

Počet úspešne 
umiestnených 
uchádzačov o 
zamestnanie – 
muţi (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 338 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 338 

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

Východisko 
 

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

            

Počet úspešne 
umiestnených 
uchádzačov o 
zamestnanie – 
ţeny (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 4 086 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 086 

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

Východisko 
 

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

            
Počet udrţaných 
pracovných 
miest, ktoré 
naplnili 
dohodnutú dobu, 
obsadených 
muţmi (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

Východisko 
 

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

            
Počet udrţaných 
pracovných 
miest, ktoré 
naplnili 
dohodnutú dobu, 
obsadených 
ţenami (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

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

Východisko 
 

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

Zdroj: RO, SORO 
Poznámka: V tabuľke nie sú započítané projekty a finančné prostriedky na Technickú pomoc, ktoré sa implementujú 
v opatreniach č. 3.4 a 5.1  
 

 
 

V rámci OP ZaSI vykazovalo k 31.12.2009 relevanciu k HP RP 265 zazmluvnených projektov 
v celkovej výške NFP (zdroje EÚ) 281 636 404,30 EUR. Z prvých hodnôt zazmluvnených 
ukazovateľov HP RP možno konštatovať, že v rámci projektov čerpajúcich finančné prostriedky ESF 
bolo v roku 2009 zapojených do podporených projektov 156 851 (46%) mužov a 184 414 (54%) 
žien, čo poukazuje na majoritné zastúpenie žien v rámci realizovaných projektov. Z pohľadu 
vekových kategórií odzrkadľujú podporené projekty väčšiu účasť cieľovej skupiny vo veku 55 – 64 
(64 077), čo znamená, že sa kládol dôraz najmä na skúsenosti, ktorými je charakterizovaná 
predmetná cieľová skupina. 
 
Pozitívne možno hodnotiť prínos projektov v prospech zdravotne postihnutých osôb, ktoré sa 
zúčastnili aktivít v rámci podporených projektov v počte 18 183. Vzhľadom na skutočnosť, že EÚ 
čelí v súčasnosti demografickým problémom v súvislosti so starnutím populácie, je potrebné 
podporovať akékoľvek znevýhodnené skupiny, nevynímajúc zdravotne postihnuté osoby.  
 
Prekvapivým momentom v procese monitorovania bolo vyššie zastúpenie mužov na nových 
vytvorených pracovných miestach (19 321) v porovnaní s vytvorenými pracovnými miestami 
obsadenými ženami (14 728), čo predstavuje o 4593 nových pracovných miest v prospech mužov. 
Naopak, z pohľadu umiestnených uchádzačov o zamestnanie sa v roku 2009 podarilo úspešne 
umiestniť o 748 viac žien než mužov (4086 žien a 3 338 mužov). V prípade ďalších ukazovateľov 
HP RP nedošlo v roku 2009 k ich zazmluvneniu, resp. napĺňaniu. Predpokladané prvé 
výstupné/výsledkové hodnoty možno očakávať až v rámci implementácie OP ZaSI v roku 2010. 
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Tabuľka č. 32: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009 (bez TA) 
Územie NUTS III Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR  
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom HP 
RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
s príspevkom HP 
RP  
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 
 z celkového 
objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 
7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 15 1 124 957 0 0,00 0,00 

Trnavský 28 2 869 523 4 237 571,17 8,28 

Trenčiansky 24 2 457 501 2 95 516,17 3,89 

Nitriansky 45 3 980 571 13 602 446,22 15,13 

Ţilinský 39 4 153 199 4 146 016,53 3,52 

Banskobystrický 110 7 610 369 58 2 842 339,32 37,35 

Prešovský 174 10 624 023 113 6 012 475,34 56,59 

Košický 79 5 755 670 34 2 373 901,84 41,24 

Národný projekt 53 347 333 535  37 269 326 137,67 77,54 

Nadregionálny 
projekt 

28 3 825 061 0 0,00 0,00 

Spolu 595 389 734 409 265 281 636 404,30 72,26 

Zdroj: ITMS, SORO 
Poznámka: V tabuľke nie sú započítané projekty a finančné prostriedky na Technickú pomoc, ktoré sa implementujú 
v opatreniach č. 3.4 a 5.1  

 
Z tabuľky č. 32 vyplýva, že v roku 2009 bolo v rámci OP ZaSI zazmluvnených 265 projektov 
s príspevkom k HP RP vo výške 281 636 404,30 EUR, čo predstavuje 72%-ný podiel zazmluvnenia 
v kontexte HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov pre všetky podporené projekty. 
Najviac projektov s relevanciou k HP RP bolo zazmluvnených v rámci Prešovského kraja (113) vo 
výške 6 012 475,34 EUR, Banskobystrického kraja (58) vo výške 2 842 339,32 EUR a Košického 
kraja (34) vo výške 2 373 901,84 EUR. Týmto sa napĺňa záväzok Slovenskej republiky v súvislosti 
s podporovaním zaostalejších regiónov členského štátu, čo nadväzuje na princípy základných 
strategických dokumentov pre využívanie fondov EÚ. Okrem dopytovo orientovaných projektov 
bolo v procese zazmluvnenia a implementácie 37 národných projektov s príspevkom k HP RP 
s dosahom na cieľ Konvergencia a súčasne na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť, pričom výška zazmluvnených prostriedkov ESF dosiahla úroveň  269 326 137,67 
EUR, čo predstavuje približne 78%-ný podiel z celkovej výšky zazmluvnených prostriedkov pre 
národné projekty.  
 
Implementácia projektov v rámci OP ZaSI podporuje napĺňanie hlavného cieľa NSRR v kontexte HP 
RP, ktorým je  „Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie“. Realizované projekty riešia rovnosť príležitostí na trhu práce, vytváranie rovnosti 
príležitostí v prístupne na trh práce a integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce vrátane 
podpory mechanizmov eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce, čo je plne v súlade so 
špecifickou prioritou NSRR „podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie“.  
 
V súlade s cieľmi NSRR bol vytvorený Systém koordinácie implementácie HP RP, ktorý ďalej 
definuje špecifické ciele v kontexte RP. 
 
OP ZaSI prispieva k dosiahnutiu globálneho cieľa HP RP, ktorým je rovnosť príležitostí pre všetkých 
(posilňovanie rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia) a predchádzanie a 
eliminácia diskriminácie (na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, 
etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie). V rámci 
hlavného cieľa boli definované nasledovné špecifické ciele, ku ktorým prispieva OP ZaSI 
nasledovne:  
 
1. Ciele v oblasti rodovej rovnosti 
ciele 1.1. 
Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.  
Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 
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ciele 1.2.  
Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúlaďovanie 
pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života).  
Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. 
ciele 1.3.   
Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. 
Zvýšenie kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien (rodová 
desegregácia). 
Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich orgánov  v podnikateľských subjektoch. 
ciele 1.4. 
Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku). 
ciele 1.5. 
Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien, prostredníctvom zvýšenia počtu služieb pre 
obete domáceho násilia.   
 
2. Ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí.  
ciele 2.1. 
Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím. 
ciele 2.2. 
Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.  
Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám.  
 
3. Ciele v oblasti rovnosti príležitostí na základe veku 
ciele 3.1. 
Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie). 
Zvýšenie mieri zamestnanosti žien senioriek. 
Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní. 
ciele 3.2. 
Zníženie miery nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15 – 24 rokov 
Zvýšenie miery uplatnenia absolventov SŠ a VŠ 
 
4. Ciele v oblasti antidiskriminácie 
Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k týmto skupinám. 
 
5. Ďalšie znevýhodnené skupiny z hľadiska rovnosti príležitostí 

 Zvýšenie miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu. 
Zvýšenie kvalifikácie ľudí s nízkym vzdelaním. 
 
Implementácia OP ZaSI v kontexte HP RP v roku 2009 
 
Spomedzi uskutočnených výziev, resp. vyzvaní na predkladanie projektov v roku 2009 možno 
uviesť viaceré príklady s kontextom špecificky zameraným na HP RP: 
 
V rámci FSR prebiehali nasledujúce výzvy:  
 
Prostredníctvom opatrenia 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity prebiehala v roku 2009 výzva OP ZaSI – FSR –  2008/2.1/02. 
Aktivity predmetnej výzvy smerovali do riešenia prevencie a eliminácie násilia ako bariéry vstupu 
a udržania sa na trhu práce, najmä násilia páchaného na ženách. V rámci výzvy bolo schválených 
výberovou komisiou 7 žiadostí o NFP v celkovom objeme finančných prostriedkov 603 190,66 EUR.  
 
Opatrenie 2.3 Podpora zosúladenia pracovného a rodinného života sa implementovalo 
prostredníctvom zverejnenia výzvy OP ZaSI – FSR –  2009/2.3/03. Výzva bola zameraná na podporu 
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uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami. V rámci výzvy 
bolo schválených výberovou komisiou 11 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovom 
objeme finančných prostriedkov 934 141,74 EUR.  
 
V ďalších výzvach Fondu sociálneho rozvoja boli podporené opatrenia pre zlepšenie rovnosti 
príležitostí takých znevýhodnených skupín, akými sú zdravotne postihnuté osoby, marginalizované 
rómske komunity, migranti, občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody, nezamestnaní 
bez vzdelania, bezdomovci a ďalší. V rámci prioritnej osi 2 je to celkovo 232 projektov, ktoré 
významne prispievajú k problematike rovnosti príležitostí týchto znevýhodnených skupín. 
 
Okrem týchto výziev sa v roku 2009 implementovali aj národné projekty v kontexte HP RP, 
z ktorých RO pre OP ZaSI uvádza napr.: 
 
V rámci opatrenia 2.3: národný projekt Príspevok na službu starostlivosti o dieťa Ide o zrkadlový 
projekt, pre Bratislavský kraj sa projekt realizuje v rámci opatrenia 3.2. Príspevok na rozpočet 
predstavuje pre SR  45 166 474 EUR a pre BSK 3 406 711 EUR. Hlavnou aktivitou projektu je 
poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 písm. a)  zákona č. 561/2008 Z. z. 
o príspevok na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon 
o príspevku na starostlivosť o dieťa“; podrobnejšie str.  92). 
 
S cieľom zaviesť opatrenia zamerané na riešenie problémov v oblasti zníženia rodovej segregácie 
v odvetviach,  rodových rozdieloch v odmeňovaní, zmiernenia rodových stereotypov bol 
vypracovaný a realizuje sa Národný projekt – Inštitút rodovej rovnosti. Projekt sa realizuje na celom 
území SR. V rámci komplexnosti a špecifík národných projektov, sa aj na území Bratislavského 
kraja, implementuje zrkadlový projekt v rámci opatrenia 3.2, čím sa oba projekty budú dopĺňať a 
vytvárať synergický efekt.  Na realizáciu projektu je vyčlenený rozpočet vo výške 5 200 000 EUR 
pre SR a  758 494 EUR pre BSK.  
 
SIA mala k 31.12.2009 zazmluvnené projekty v rámci štyroch výziev (DOP2008-SIP001, DOP-SIA-
2008/4.1.3/01, DOP-SIA-2008/1.2.1/01 a DOP-SIA-2008/3.1.5/01), kde ani v jednom projekte nie 
je uvedený výsledkový indikátor s príspevkom pre HP RP v zmluve a ani v ITMS.  Dôvodom je 
skutočnosť, že v čase vyhlásenia vyššie uvedených výziev neexistoval Metodický pokyn CKO č. 3 k 
tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013 (platnosť 
od 1.12.2008), t. j. projekty vykazovali iba relevanciu k HP RP v závislosti na charaktere aktivít 
projektu a boli klarifikované v rámci popisu v texte. Vzhľadom na fakt, že tieto projekty boli 
zvýhodnené v procese odborného hodnotenia (jedna z otázok v rámci odborného hodnotenia sa 
týka príspevku projektu k horizontálnym prioritám), RO pre OP ZaSI vidí ako možné riešenie 
vzniknutej situácie prostredníctvom dodatkovania zmlúv a to konkrétne v podobe zazmluvnenia 
minimálne jedného ukazovateľa výsledku u tých projektov, ktoré vykazujú príspevok k HP RP. 
Návrh odporúčania bude uplatnený v praxi v prvej polovici roku 2010. V ostatných výzvach, ktoré 
boli vyhlásené v roku 2009, kde predpoklad zazmluvnenia je v roku 2010, sa už podarilo 
implementovať HP RP do jednotlivých výziev formou uvedenia merateľného ukazovateľa do 
zostavy ukazovateľov pre HP RP.  
 
Z pohľadu informovania žiadateľov o NFP o HP RP možno konštatovať, že v rámci všetkých výziev, 
resp. vyzvaní boli v roku 2009 dostupné viaceré dokumenty objasňujúce túto problematiku. 
Prostredníctvom Príručiek pre žiadateľov boli zverejnené v ponuke ukazovateľov s relevanciou pre 
horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí merateľné ukazovatele pre žiadateľov o NFP v súlade 
s cieľmi výzvy a v súlade s NSRR ako aj  Systémom koordinácie implementácie horizontálnej 
priority rovnosť príležitostí. Zároveň bola v predmetnom dokumente uvedená špecifikácia 
postupov v rámci vypĺňania formulára žiadosti o NFP, vrátane relevancie k horizontálnej priorite 
rovnosť príležitostí. Ďalšou súčasťou balíka výziev bola Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí 
v projektoch spolufinancovaných EÚ, ktorá predstavuje neoddeliteľnú súčasť výziev. Na základe 
týchto dokumentov sa mohli žiadatelia o NFP rozhodnúť, či ich projekty majú relevanciu, resp. 
nemajú relevanciu k HP RP. Detailnejšie informácie o HP RP okrem iného poskytoval aj webový 
portál www.gender.gov.sk , na ktorý sa odvolávala Príručka pre žiadateľov. 

http://www.gender.gov.sk/
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SORO (SIA a FSR) uskutočňovali v rámci prebiehajúcej príslušnej výzvy tiež semináre v rôznych 
regiónoch SR, ktorých sa mohli žiadatelia o NFP zúčastniť a informovať sa o konkrétnych 
možnostiach, vrátane diskusie. Okrem seminárov jednotlivé SORO zverejňovali tzv. „často kladené 
otázky“ na svojich web-stránkach, prostredníctvom ktorých odpovedali na otázky žiadateľov 
ku konkrétnym problémovým oblastiam.  
 
Dôležitou súčasťou procesu vyhodnocovania žiadostí o NFP je správne odborné posudzovanie 
žiadostí. RO pre OP ZaSI v tejto súvislosti vypracoval a vydal Príručku pre hodnotiteľov. 
V nadväznosti na to sa uskutočnilo na RO pre OP ZaSI dňa 13.02.2009 školenie pre 35 interných 
a externých hodnotiteľov. Hodnotitelia boli prostredníctvom školenia usmernení, ako aplikovať 
postupy v súlade s Príručkou pre hodnotiteľov, ktorej súčasťou sú aj informácie týkajúce sa HP RP. 
 
Pracovné skupiny pre HP RP 
 
V roku 2009 koordinátor HP RP uskutočnil dve zasadnutia pracovnej skupiny pre HP RP:  
 
1/ Dňa 30.03.2009 boli na MPSVR SR prerokované nasledujúce zmeny, ktoré boli následné 
schválené: 
 Dodatok č.1 Štatútu pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí (zmeny 

vyplynuli z aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
v programovom období 2007-2013). Doplnené boli:  časť schvaľovania SKI HP RP a  hlasovanie 
na základe písomnej procedúry per-rollam. 

 Systém koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013 – verzia 4.0 
(najmä z aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF). 

 Informácia o príspevku OP k HP RP, ktorá sa po odsúhlasení stala prílohou č.5 SKI HP RP. 
 
2/ Dňa 06.11.2009 boli na MPSVR SR prerokované a schválené zmeny: 
 Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 (na 

základe aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF). 
 Informácie o príspevku OP k HP RP – príloha č.5 SKI HP RP,  v ktorej bola upravená tabuľka č.1 

s cieľom sledovať počty a hodnotu projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí na úrovni 
samosprávnych krajov. Táto príloha bola následne schválená písomnou procedúrou per rollam. 

 Prílohy č.13 NSRR Indikátory horizontálnych priorít – schválenie aktualizovanej verzie 
merateľných ukazovateľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí sledovaných na úrovni 
Národného strategického referenčného rámca a Operačných programov. 

 
Oblasť informovania a publicity  
 
 Vypracovanie poradenských príručiek  
V prvej polovici roku 2009 koordinátor HP RP vydal dve príručky:  

 Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v  projektoch spolufinancovaných 
v EÚ  - určená hlavne pre žiadateľov o NFP a prijímateľov. Cieľom je zvýšiť 
povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte 
využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania príspevku 
k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí pri podávaní žiadosti o NFP, ako aj počas 
celého projektového cyklu (pri monitorovaní, hodnotení) 

 Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
v štrukturálnych fondoch   - určená pre zamestnancov a zamestnankyne 
zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SORO, VÚC, atď.), ako aj 
pre odborných hodnotiteľov a hodnotiteľky žiadostí o NFP. Cieľom je zvýšiť 
povedomie ako uplatňovať rovnosť príležitostí pri implementovaní, monitorovaní a 
hodnotení operačných programov a monitorovaní a odbornom hodnotení projektov. 

Príručky je možné si stiahnuť z portálu www.gender.gov.sk v sekcii HP RP/Dokumenty. 
 
 

http://www.gender.gov.sk/
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Realizácia konzultačných a poradenských školení  
Koordinátor HP RP uskutočnil v roku 2009 konzultačné a poradenské školenia Rovnosť príležitostí 
v štrukturálnych fondoch. Konali sa  v dňoch  8.7. - 10.7,  15.7. - 17.7., 16.9. - 18.9.2009 v Senci a boli 
zamerané pre zamestnancov a zamestnankyne zapojených do implementácie štrukturálnych fondov 
(kontaktné body horizontálnej priority rovnosti príležitostí na riadiacich orgánoch, zamestnanci 
a zamestnankyne zapojení do implementácie, monitorovanie a hodnotenia štrukturálnych fondov 
z nasledovných organizácií).  
 
Hlavné témy školenia boli Rovnosť príležitostí vo všeobecnosti, Riešenie problému diskriminácie, 
Rodová rovnosť, Rovnosť príležitostí zdravotne postihnutých, Veková rovnosť a iné znevýhodnenia, 
Implementácia rovnosti príležitostí v štrukturálnych fondoch. 
 
Cieľom cyklu školení bolo objasniť základnú terminológiu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti, 
predstaviť Európsky a slovenský historický a právny kontext rovnosti príležitostí a rodovej 
rovnosti, stručná analýza východiskovej situácie na Slovensku, príklady dobrej praxe projektov 
štrukturálnych fondov, prezentovať ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí a sledovanie 
príspevku k cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí, atď. 
 
Problémy spojené s implementáciou HP RP 
 
V roku 2009 prebiehala úzka súčinnosť s koordinátorom HP RP v oblasti definovania relevantných 
merateľných ukazovateľov pre HP RP do pripravovaného SKI HP RP. Zároveň sa realizovala 
spolupráca aj v rámci návrhov výziev, resp. vyzvaní, kedy sa koordinátor HP RP 
zúčastňoval pripomienkovania predložených dokumentov.  
 
Úskaliami v kontexte HP RP v roku 2009 boli predovšetkým projekty v rámci výziev/vyzvaní, ktoré 
boli publikované v roku 2008 a vyhodnocované v roku 2009. Tieto projekty síce vykazovali 
relevanciu k HP RP, ale vzhľadom na neexistenciu národného číselníka ukazovateľov ITMS sa 
nedefinovali konkrétne merateľné ukazovatele v projektoch ani v zmluvách. Postupne s vydaním 
Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu 
do ITMS 2007 – 2013 (platnosť od 01.12.2008) sa v rámci ITMS obmedzilo vykazovanie relevancie 
k HP bez uvedenia minimálne jedného ukazovateľa výsledku. Zároveň sa do národného číselníka 
ukazovateľov ITMS postupne dostali aj ukazovatele horizontálnych priorít tak, ako boli schválené 
v SKI pre HP RP. Z týchto dôvodov majú preto viaceré ukazovatele za rok 2009 nulové hodnoty.  
 
Ďalším problémom, ktorý je nutné spomenúť, je zhromažďovanie údajov pre proces monitorovania 
a hodnotenia ukazovateľov HP RP. Údaje pre vypracovanie podkladov boli získavané na základe 
scriptového dátového súboru, ktorý bol dodaný externe prostredníctvom CKO. Následne sa vytvorili 
datasety s triedením podľa krajov. Základnú konfiguráciu hodnôt tak tvorili informácie z ITMS 
a skriptu. V tejto súvislosti RO a SORO identifikovali niekoľko problémov s ITMS, pričom 
najvýraznejším je, že OLAP kocky neumožňujú sledovať údaje o výške finančných prostriedkoch 
v perspektíve HP, čo je problémom pri sledovaní hodnoty ukazovateľa „Výška zazmluvnených 
prostriedkov v EUR s príspevkom HP RP (zdroje EÚ)“, resp. „Hodnota projektov s príspevkom k 
rovnosti príležitostí (EUR)“. Predmetné údaje sa preto získavajú so značným časovým oneskorením 
a pri manuálnom zbere údajov. 
 
 
4.4. Horizontálna priorita „Trvalo udržateľný rozvoj“ 
 

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) 
je Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorý 
v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu 
všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP TUR zriadil Pracovnú skupinu pre HP TUR.  
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Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR, ktorej členom je aj zástupca RO OP  

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

19.03.2009 aktualizácia SKI HP TUR, verzia 4.0  
vypracovanie Dodatku č. 1 k Štatútu PS HP TUR 
zmeny v číselníku projektových ukazovateľov 
problémové okruhy v ITM 
 

schválenie SKI HP TUR, verzia 4.0 
schválenie Dodatku č.1 k Štatútu PS HP TUR 
premietnutie schválených ukazovateľov HP TUR 
(príloha č. 2 SKI) do číselníka projektových 
ukazovateľov (príloha č. 1 MP CKO č. 3/2008) 

22.10.2009 aktualizácia SKI HP TUR, verzia 4.1  
priebežné dopĺňanie hodnôt ukazovateľov zo 
strany RO do ITMS 
príprava seminára v rámci publicity a 
informovanosti 

schválenie SKI HP TUR, verzia 4.1 
RO OP zabezpečia priebežné dopĺňanie plnenia 
ukazovateľov do ITMS 

 

Riadiaca dokumentácia 

V zmysle aktualizovaného Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 
3.0, 3.1 a 3.2, Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 5.0, 
bilaterálnych rokovaní s RO OP k úprave ukazovateľov ako aj ďalších relevantných dokumentov 
koordinátor v roku 2009 prepracoval svoju riadiacu dokumentáciu: 

- Systém koordinácie a implementácie HP TUR na roky 2007-2013, verzia 4.0 a 4.1,  
- Interný manuál procedúr na roky 207-2013, verzia 5.0 a 5.1, 
- Plán hodnotení HP TUR na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0. 

 
Schválené verzie systému koordinácie a implementácie HP TUR  boli v elektronickej podobe 
distribuované RO, CKO, OA a CO a spolu s plánom hodnotení HP TUR boli následne zverejnené na 
webovej stránke sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti (ďalej „SEPaVS“) 
http://sepavs.vlada.gov.sk/. Schválené verzie Interného manuálu procedúr boli v elektronickej 
podobe distribuované CKO, OA a CO a súčasne pokynom generálneho riaditeľa SEPaVS zavedené 
ako vnútorný akt ÚV SR. 
 
Oblasť monitorovania implementácie  

Koordinátor v sledovanom období zabezpečoval v spolupráci s CKO a koordinátormi HP RP a HP 
MRK kroky pre sprístupnenie role koordinátora v ITMS pre koordinátorov horizontálnych priorít 
na VÚC. Súčasne bola inicializovaná zmena funkcionality role koordinátora v ITMS ohľadom 
sprístupnenia ŽoNFP, analytických výstupov a monitorovacích správ za účelom efektívnej 
implementácie HP.   

V sledovanom období oblasť monitorovania projektov relevantných HP TUR prostredníctvom ITMS 
prebiehala jednotlivými koordinátormi podľa príslušného OP.  

V období mesiacov apríl-máj prebiehalo zo strany koordinátora pripomienkovanie výročných správ 
o vykonávaní OP za rok 2008 z pohľadu napĺňania cieľov HP TUR. Na základe podkladov OP bola 
v mesiaci júl finalizovaná Výročná správa HP TUR za rok 2008, ktorá bola po schválení generálnym 
riaditeľom SEPaVS distribuovaná 14.07.2009 na CKO a zverejnená na webovej stránke 
http://sepavs.vlada.gov.sk/. 

Koordinátor sa zúčastňoval v sledovanom období zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých 
OP a Národného monitorovacieho výboru v rámci ktorých pripomienkoval podklady z pohľadu 
implementácie HP TUR. 

 

Oblasť hodnotenia implementácie  

V sledovanom období nebolo realizované zo strany koordinátora externé hodnotenie HP TUR. 
V rámci tohto obdobia bolo realizované interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP TUR za 
rok 2008. 

 

 

http://sepavs.vlada.gov.sk/
http://sepavs.vlada.gov.sk/
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Oblasť informovania a publicity 

Pre zabezpečenie informovania a publicity bol predložený na RO OP TP projekt, ktorý bol zo strany 
RO schválený. V rámci realizácie tohto projektu koordinátor pripravoval program a podklady na 
seminár „HP TUR v ŠF a KF“, ktorý sa uskutoční v I. štvrťroku 2010. 

Oblasť informovania a publicity bola zabezpečovaná zverejňovaním riadiacich dokumentov na 
webovej stránke http://sepavs.vlada.gov.sk/ ako aj poskytovaním telefonických a písomných 
informácii o implementácii HP TUR pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC a potenciálnych 
konečných prijímateľov NFP. Koordinátor vypracoval podklady o cieľoch, koordinácii 
implementácie HP TUR do časopisu Eurokompas o štrukturálnych fondoch, ktorý vydáva MVRR SR.  

 
Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31.12.2009 
 
Ku koncu roka 2009 bolo v rámci  OP ZaSI zazmluvnených 129 projektov prispievajúcich 
k napĺňaniu horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj v rámci Národného strategického 
referenčného rámca. (NSRR), kde sú na úrovni NSRR okrem kontextových ukazovateľov sledované 
dva horizontálne indikátory, Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo 
udržateľný rozvoj a Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite 
trvalo udržateľný rozvoj, ktorý predstavuje v rámci uvedených 129 projektov spolu  57 456 595 
EUR. 
 

Tabuľka č. 33 HP TUR: Plnenie fyzických ukazovateľov vo vzťahu k NSRR k 31.12.2009 
 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
Miera 
zamestnanosti 
(15 - 64) vo 
vzťahu k EU-
15 (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

66,9 67,3 65,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65,9 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Východisko 66,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 66,9 

 
Miera rizika 
chudoby po 
sociálnych 
dávkach (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

11 11 10,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,9 

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 
nezamestnano
sti (%) 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,2 N/A N/A 9,2 
Východisko 10,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,2 

 
Podiel 
obyvateľov 
zapojených do 
celoživotného 
vzdelávania na 
100 
obyvateľov vo 
veku 25-64 
rokov (%) 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

3,9 3,3 * N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,3 

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 
udržateľný 
rozvoj (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 3 129 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 129 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/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 

Dosiahnutý 
výsledok 0 4 852 986 57,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 57,4 

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

http://sepavs.vlada.gov.sk/
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horizontálnej 
priorite trvalo 
udržateľný 
rozvoj (mil. 
EUR) 

Východisko 

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

Zdroj: RO, SORO    * - Údaje za rok 2009 ešte nie sú na EURostate k dispozícii 

 

Zásadným strategickým dokumentom v oblasti TUR na Slovensku sa stala Národná stratégia TUR 
SR, schválená uznesením vlády SR č. 978/2001 a uznesením NR SR č. 1989/2002. Stratégia definuje 
TUR ako cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický proces ovplyvňujúci všetky oblasti 
života (duchovnú, sociálnu, ekonomickú, environmentálnu a inštitucionálnu), odohrávajúci sa na 
viacerých úrovniach (miestnej, regionálnej, národnej, medzinárodnej) a smerujúci prostredníctvom 
uplatňovania praktických nástrojov a inštitúcií k takému modelu fungovania spoločnosti, ktorý 
kvalitne uspokojuje materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom rešpektuje 
hodnoty prírody a neprekračuje medze únosnej zaťažiteľnosti (kapacity) prírody, resp. krajiny a jej 
zdrojov. 
 
Trvalo udržateľný rozvoj je ako jeden z kľúčových princípov NSRR obsiahnutý v strategickom cieli 
NSRR, ktorý definuje rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja ako jednu z kľúčových podmienok 
pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a ekonomiky SR v období rokov 
2007-2013. Napĺňanie dlhodobej vízie NSRR, t.j. proces konvergencie ekonomiky SR k priemeru EÚ-
15 tak musí prebiehať v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. 
 

Cieľom horizontálnej priority TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií 
financovaných v rámci NSRR synergický podporoval trvaloudržateľný rozvoj vo všetkých jeho 
zložkách, t.j. environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke. V rámci implementácie 
horizontálnej priority sú podporované najmä aktivity v oblasti zníženia miery nezamestnanosti, 
tvorby vhodných podmienok na udržanie pracovného miesta, prehlbovania kvalifikácie, aktivity 
podporujúce integráciu znevýhodnených skupín na trh práce a iné. 
 
 

Tabuľka č. 34 HP TUR: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2009 (bez TA) 
Územie NUTS III Počet zazmluvnených 

projektov celkovo 
Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR  
(EU zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom HP TUR 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
s príspevkom HP IS 
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia k HP 
TUR z celkového objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A 
B ∑C=D v tabuľke č. 7+B 

v tabuľke č. 8 
D E F=E/C 

Bratislavský 15 1 124 957 0 0 0 

Trnavský 28 2 869 523 8 2 786 300 97,10 

Trenčiansky 24 2 457 501 7 1 766 300 71,87 

Nitriansky 45 3 980 571 12 3 476 307 87,33 

Ţilinský 39 4 153 199 9 3 947 639 95,05 

Banskobystrický 110 7 610 369 22 4 102 796 53,91 

Prešovský 174 10 624 023 33 4 398 480 41,40 

Košický 79 5 755 670 17 4 034 130 70,09 

Národný projekt 53 347 333 535 19 32 891 904 9,47 

Nadregionálny projekt 28 3 825 061 2 52 739 1,38 

Spolu 595 389 734 409 129 57 456 595 14,74 
Zdroj:       RO ZaSI 

- v tabuľke nie sú započítané prostriedky na Technickú pomoc, ktoré sa implementujú v opatreniach č. 3.4 a 5.1  
- V tabuľke uveďte zazmluvnené projekty v roku 2009 

 

Vyššie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov v rámci jednotlivých 
krajov a národných projektov k horizontálnej priorite TUR. Je potrebné zdôrazniť, že v rámci OP 
ZaSI ide o projekty s nepriamym dopadom na HP TUR, keďže ich aktivity nie sú priamo orientované 
len na trvalo udržateľný rozvoj a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaložené len na 
napĺňanie cieľov HP TUR. 
 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2008 a v roku 2009 prebiehala počiatočná implementácia 
zazmluvnených projektov vrátane realizácie verejných obstarávaní, je možné len v malej miere 
vyhodnotiť napĺňanie merateľných ukazovateľov a zároveň posúdiť prínos OP ZaSI k napĺňaniu 
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cieľov HP TUR. Prvá základná štruktúra dopadových indikátorov v rámci hodnotenia samotných 
projektov bude čiastočne k dispozícií za rok 2010, kde v rámci projektov ukončených v roku 2009 
sa budú zasielať prvé monitorovacie hodnotenia. Na základe tejto skutočnosti je predpoklad, že 
v roku 2010 možno predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých merateľných 
ukazovateľov. 
 
 

Problémy spojené s implementáciou tejto horizontálnej priority. 
 
Počas vyhlasovania výziev v roku 2008 neexistoval číselník merateľných ukazovateľov, ktorý by 
jasne špecifikoval ukazovatele pre potreby výziev. Taktiež, pre medzirezortnú výzvu DOP2008-
SIP001 sa nám podarilo vtesnať ukazovateľ „Počet novovytvorených pracovných miest“ , ktorý CKO 
definovalo (metodické usmernenie CKO č.3) ako príspevkový pre HP TUR. Z tohto titulu vieme 
retrospektívne priradiť dosiahnuté výsledky uvedenej výzvy k HP TUR.  
 
V roku 2009 sa v súvislosti s implementáciou HP TUR riešila v úzkej súčinnosti s koordinátorom HP 
TUR otázka definovania relevantných merateľných ukazovateľov HP TUR do pripravovaného SKI 
HP TUR (absentujúca koordinácia zo strany CKO), výber vhodných ukazovateľov do pripravovaných 
výziev a priamych zadaní (pripravovaný Národný číselník ukazovateľov v ITMS neobsahoval 
ukazovatele zadefinované v SKI HP TUR, preto nebolo ich možné priradiť k predkladaným ŽoNFP 
a následne ich použiť pri príprave zmlúv).  

 
V sledovanom období sa menili metodické postupy CKO v oblastiach vyššie uvedených, čo 
spôsobovalo RO OP problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim sledovaním v rámci 
implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 01.12.2008 vydaním Metodického 
pokynu č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 
2013. Z tohto dôvodu dôjde v ITMS v najbližšom období k zrušeniu relevancie projektov k HP TUR , 
ktoré nemajú pri deklarovanom príspevku k HP TUR zvolené príslušné ukazovatele. Zdrojom 
údajov uvedených v rámci tabuliek k HP TUR  je RO/SORO a nie ITMS, nakoľko v najbližšom období 
dôjde k zrušeniu relevancie projektov k HP TUR, ktoré nemajú pri deklarovanom príspevku HP TUR 
zvolené príslušné ukazovatele. V rámci výročnej správy za rok 2009 sú za HP TUR predložené 
ukazovatele, ktoré sú očistené od projektov ktoré nemajú relevanciu k HP. Tieto nezrovnalosti 
vznikli z dôvodu, že v rámci výziev do konca roku 2009 neboli predkladané v rámci verejného 
portálu ITMS, ale relevancia do roku  2009 bola prideľovaná len slovným popisom a nie sledovaná 
indikátormi.  
 
SKI HP TUR upravuje súbor merateľných ukazovateľov za HP TUR pre jednotlivé OP. V záujme 
napĺňania cieľov určuje sledovanie indikátorov podľa prioritných osí. V súčasnej dobe však nie je 
možné podľa možností, ktoré poskytuje ITMS, sledovať napĺňanie a hodnoty merateľných 
ukazovateľov v tomto triedení. Súčasné možnosti analytického spracovania dát ITMS sú na úrovni 
komplexnej implementácie za príslušný rok. Spracovanie podľa požiadaviek uvedených v SKI HP 
TUR je možné len za náročného ručného spracovania per projekt. Všetky údaje, ktorými FSR 
disponuje a ktoré dokázal pre potreby spracovania podkladov spracovať, boli získané z ITMS 
a skriptového formátu, ktorý bol dodaný externe.  
 
 

5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA 
 
OP ZaSI  je plne v súlade so strategickými dokumentmi EÚ zameranými na oblasť zamestnanosti 
a sociálnej inklúzie a svojim zameraním napĺňa stanovené ciele a odporúčania Lisabonskej stratégie, 
Európskej stratégie zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva pre ekonomickú, sociálnu 
a územnú kohéziu a nadväzuje na dôležité strategické dokumenty SR, a to Stratégiu 
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný 
program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008, Národný akčný plán zamestnanosti na 
roky 2004 – 2006, Koncepciu celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, Národný akčný 
plán dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015, Národný akčný plán sociálnej inklúzie 
2004 - 2006, Národnú správu o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006-

http://www.employment.gov.sk/mpsvrsr/internet/home/page_pdf.php?id=580&sID=76becd7f197f5830c047cd06deac3461
http://www.employment.gov.sk/mpsvrsr/internet/home/page_pdf.php?id=580&sID=76becd7f197f5830c047cd06deac3461
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2008, Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, Návrh opatrení 
na zosúladenie rodinného a pracovného života v roku 2006.  
 
Operačný program je v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva pre ekonomickú, 
sociálnu a územnú kohéziu, a to najmä s tretím usmernením „vytváranie väčšieho počtu 
a kvalitnejších pracovných miest získavaním väčšieho počtu ľudí pre pracovný pomer alebo 
podnikateľskú činnosť, zlepšovaním prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a zvyšovaním 
investícií do ľudského kapitálu“, ktoré sa v sledovanom období roku 2009 odrazili na úrovni 
uvedených opatrení nasledovne: 
 
- opatrenia 1.1 a 3.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti (Získať viac ľudí pre pracovný pomer a udržať ich 
v ňom a zmodernizovať systémy sociálnej ochrany; Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov 
a podnikov a flexibility trhu práce; Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania 
a kvalifikácií),  
- opatrenia 1.2 a 3.1 Podpora tvorba a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia 
adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov 
a podnikov a flexibility trhu práce; Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania 
a kvalifikácií), 
- opatrenia 2.1 a 3.2 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 
prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity (Získať viac ľudí pre pracovný pomer a udržať ich v ňom a zmodernizovať systémy 
sociálnej ochrany; Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania a kvalifikácií), 
- opatrenia 2.2 a 3.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora 
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity (Získať viac ľudí pre pracovný pomer a udržať ich v ňom a zmodernizovať systémy 
sociálnej ochrany; Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce; 
Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania a kvalifikácií), 
 - opatrenia 4.1 a 4.2 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy. 
 
V nadväznosti na úlohu Lisabonskej stratégie v oblasti zamestnanosti a ciele Európskej stratégie 
zamestnanosti, ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom uvedených priorít: zamestnanie 
väčšieho počtu ľudí a ich udržanie v zamestnaní, rozšírenie ponuky pracovných príležitostí 
a modernizácia systémov sociálnej ochrany, zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov 
a zvýšenie investícií do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelania a zručností, bolo 
v sledovanom období roku 2009 vyhlásených 15 výziev na dopytovo-orientované projekty a bola 
spustená realizácia 38 národných projektov, ktoré majú napĺňať ciele tohto dokumentu. 
 
Realizované opatrenia operačného programu boli v súlade s Integrovanými usmerneniami pre rast a 
zamestnanosť prijatými Radou (ES) v roku 2005, a to najmä v bodoch: č. 17 (Vykonávanie politík 
zamestnanosti zameraných na dosiahnutie plnej zamestnanosti, zlepšenie kvality a produktivity 
práce a posilnenie sociálnej a územnej súdržnosti), č. 19 (Zabezpečenie začleňujúcich trhov práce, 
zvýšenie atraktívnosti práce a zabezpečenie toho, aby sa oplatilo uchádzačom o prácu pracovať, 
vrátane znevýhodnených a neaktívnych osôb), č. 20 (Lepšie prispôsobenie sa potrebám trhu práce), 
č. 21 (Podpora pružnosti v spojení s istotou zamestnania  a zníženie segmentácie trhu práce 
s náležitým zreteľom na úlohu sociálnych partnerov), č. 23 (Rozšírenie a zlepšenie investícií do 
ľudského kapitálu) a č. 24 (Prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy novým 
požiadavkám na kvalifikáciu). 

Stanovený cieľ prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie je rast sociálnej inklúzie prostredníctvom 
tvorby pracovných miest, zvyšovania udržateľnosti existujúcich pracovných miest a zvyšovania 
dostupnosti služieb starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením alebo osoby vylúčené je 
plne kompatibilný  so spoločnými cieľmi, ktoré si  členské štáty EÚ stanovili v rámci Otvorenej 
metódy koordinácie na základe strednodobého hodnotenia Lisabonskej stratégie (potvrdenie 
významu sociálnej dimenzie ako integrálnej časti Lisabonskej stratégie a zdôraznenie potreby 
hlbšej integrácie ekonomických, zamestnaneckých a sociálnych politík), a ktoré si aj Slovenská 
republika stanovila v rámci Národnej správy o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie na 
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roky 2008-2010. Opatrenia špecifikované v rámci prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie sú 
v súlade s týmto dokumentom zamerané na podporu sociálnej súdržnosti, rovnaké príležitosti pre 
všetkých prostredníctvom väčšieho počtu lepších pracovných miest, podpory dobrého riadenia a 
zapojenia zainteresovaných subjektov do realizácie politiky sociálnej inklúzie.  
 
V súlade s prioritami Národného akčného plánu sociálnej inklúzie na roky 2008-2010 (predstavuje 
pilier sociálnej inklúzie v národnej strategickej správe), konkrétne: 

- s prioritným cieľom 1 „Zredukovať chudobu detí a riešiť medzigeneračnú reprodukciu 
chudoby preventívnymi opatreniami a podporou rodín“ je opatrenie 2.3 „Podpora 
zosúladenia rodinného a pracovného života“ a opatrenie 3.2 „Podpora sociálnej inklúzie, 
rodovej rovnosti a zosúladenie  pracovného a rodinného života v BSK“, 

-  s prioritným cieľom 2 „Zvýšiť začlenenie  a bojovať proti diskriminácii zraniteľných skupín 
obyvateľstva podporou dostupnosti verejných  služieb, rozvojom lokálnych riešení a 
zvyšovaním participácie vylúčených skupín na živote spoločnosti“ je opatrenie 2.1 „Podpora 
sociálnej inklúzie  osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených  
prostredníctvom  rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom  na marginalizované 
rómske komunity“ a opatrenie 3.2 „Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti 
a zosúladenie  pracovného a rodinného života v BSK“, ktoré sa začali začiatkom roka 2009 
implementovať. 

- s prioritným cieľom 3 „Zlepšenie prístupu na trh práce a zvýšenie zamestnanosti 
a zamestnateľnosti skupín obyvateľstva ohrozených sociálnym vylúčením“ je opatrenie 2.2 
„Podpora vytvárania  rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 
znevýhodnených  skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity“ a opatrenie 1.1 „Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti“, ktoré sa začali v roku 2009 implementovať.  

 
Európsky rada vyzvala členské štáty, aby vo svojich národných programoch reforiem predložili 
podrobné a konkrétne kroky, ktorými budú reagovať na integrované usmernenia, špecifické  
odporúčania a prioritné body /points to watch/.  Odporučila im, aby sa vo svojom úsilí opierali aj 
o výmenu skúseností s ostatnými členskými štátmi EÚ a posilnili angažovanosť všetkých 
relevantných subjektov, vrátane všetkých úrovní verejnej správy. Zdôraznila dôležitosť 
makroekonomickej stability, hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a znovu poukázala na 
význam sociálnej dimenzie, ako integrovanej časti lisabonskej stratégie 
 
V Národnom programe reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010, ktorú schválila vláda SR 
uznesením č. 707 z 8. októbra 2008 boli zohľadnené odporúčania Európskej rady pre Slovensko 
v opatreniach, ktoré sú súčasťou akčných plánov.  
 
Pre oblasť zamestnanosti išlo o tieto špecifické odporúčania Európskej rady:  
 
 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie 

celoživotného vzdelávania, ktoré sa zaoberá potrebami trhu práce, dokončiť reformu 
základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a 
odbornej prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a 
ohrozené skupiny. 

 
Prioritnými bodmi boli určené úlohy: 
 
 Riešiť rodové rozdiely v odmeňovaní a zamestnávaní. 
 Rozvíjať stratégie aktívneho starnutia. 
 Vytvárať pracovné príležitosti pre mladých ľudí. 

 
Opatrenia (akčné plány) podľa Národného programu reforiem SR s predpokladom začatia plnenia v 
roku 2008 boli tieto: 

 Vytvorenie národného systému flexiistoty 
 Začlenenie dlhodobo nezamestnaných na trh práce  
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 Zlepšenie kvality pracovných zdrojov pre trh práce. 
 
Na realizáciu stanovených akčných plánov boli navrhnuté viaceré národné projekty. V priebehu 
roku 2008 sa tieto projekty nerealizovali z metodicko-organizačných dôvodov. Ich vyriešenie 
začiatkom roku 2009 umožnilo, že národné projekty uvedené v Národnom programe reforiem 
Slovenskej republiky na roky 2008 – 2010 sa mohli začať realizovať v sledovanom období. 
 
V roku 2009 boli vypracované a realizované v priamej väzbe  na Národný program reforiem 
Slovenskej republiky na roky 2008 – 2010 nasledujúce národné projekty:  
 
1) Národný projekt „Národný systém flexiistoty“, v rámci ktorého po určitých úpravách boli 
spresnené jeho aktivity vrátane názvu projektu na Národný projekt – „Pripravenosť Slovenskej 
republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty“. Jeho ťažiskovým zámerom je vytvoriť 
a uviesť do implementačnej praxe Akčný plán pre tvorbu a pravidelnú aktualizáciu Národného 
systému flexiistoty ako integrovanú stratégiu, ktorá zabezpečí flexibilitu pracovného trhu, pružné 
pracovnoprávne vzťahy a pružnú organizáciu pracovného času, zdravé pracovné podmienky 
súbežne so zabezpečením istoty zamestnania, vrátane sociálnej istoty pri prechode z jedného 
zamestnania do iného.  Výsledky projektu budú základným východiskom pre následný národný 
projekt, kde sa komplexne spracuje Národný systém flexibility, k nemu potrené nosné informačné 
systémy a vytvoria sa rozhodujúce míľniky pre meranie udržateľnosti Národného systému 
flexiistoty. 
Projekt sa realizuje v rámci prioritnej osi 1, opatrenia 1.1 a prioritnej osi 3, opatrenia 3.2 
 
2) Národný projekt „Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce“, 
ktorého zameraním je modernizácia systému hodnotenia efektívnosti uplatňovania aktívnych 
opatrení na trhu práce (ďalej len „AOTP“), stanovenie národných ukazovateľov na hodnotenie 
efektívnosti AOTP, skvalitniť ich zber a spracovanie získaných údajov a prehĺbiť informácie 
o umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie na otvorenom trhu práce, na ktorých boli uplatnené 
nástroje AOTP. Implementáciou projektu sa zadefinovali požiadavky na vytvorenie komplexného 
systému národných ukazovateľov hodnotenia efektívnosti politiky trhu práce, ktoré výrazne 
prispejú k identifikovaniu problémov na trhu práce, špecifík a regionálnych rozdielov v SR, ako aj k 
monitorovaniu dopadov politických opatrení. Bude stanovený systém pravidelného monitorovania 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (návrh ukazovateľov, metodika ich výpočtu, 
odporúčania pre interpretáciu, spôsob zberu údajov); bázou pre využitie čo najširšieho spektra 
navrhnutých národných ukazovateľov budú pilotné prieskumy, pričom bude otestované ich reálne 
využitie priamo v praxi. 
Projekt sa realizuje  v rámci prioritnej osi 1, opatrenia 1.1 a prioritnej osi 3, opatrenia 3.1.  
 
3) Národný projekt „Inštitút rodovej rovnosti“, ktorého cieľom je vytvoriť prostredie, účinné 
mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a eliminácia rodovej nerovnosti 
na trhu práce. K ťažiskovým aktivitám projektu patrí monitorovanie podmienok v oblasti 
uplatňovania rodovej rovnosti v SR, zriadenie koordinačnej jednotky Inštitút rodovej rovnosti 
a jeho prevádzka, vytvorenie metodiky komplexného systému vzdelávania a pilotné testovanie 
v praxi so zameraním aj na odbornú prípravu aktérov, získanie Európskeho auditu pre auditovanie 
zamestnávateľských organizácií v oblasti rodovej rovnosti, rovností príležitostí v prístupe 
a uplatnení sa na trhu práce a zosúlaďovania pracovného a rodinného života na Slovensku, jeho 
implementácia a overovanie v praxi, vyškolenie špecialistov pre prípravu zamestnávateľských 
organizácií na proces auditu, vytvorenie a prevádzka portálu koordinačnej jednotky Inštitút rodovej 
rovnosti a následne informačné aktivity zvyšujúce povedomie o problematike rodovej rovnosti, 
zavedenie klasického a dištančného vzdelávania aj s využitím e-learningu. 
Jedným z výstupov tohto projektu bude aj vypracovanie  Národného akčného plánu rodovej 
rovnosti pre roky 2010 – 2013. 
Uvedený projekt sa realizuje  v rámci prioritnej osi 2, opatrenia 2.3 a prioritnej osi 3, opatrenia  3.2. 
 
- Vypracovanie dokumentu „Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013“ (je jednou zo 
súčastí a etáp vytvorenia národného systému flexiistoty; dokument schválený vládou v apríli 2009), 
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ktorej základným cieľom je vytvoriť lepšie prostredie, mechanizmy, nástroje a metódy 
implementovania rodovej rovnosti do všetkých oblastí spoločenského života, najmä do oblasti 
ekonomickej, hospodárskej, zdravotníctva, rodiny, štátnej rodinnej politiky, verejného, politického 
života, participácie, reprezentácie,, vzdelávania, školstva a kultúry. Stratégia má viesť k zvýšeniu 
zamestnanosti žien a umožniť im dosiahnuť lepšie zastúpenie najmä v riadiacich pozíciách. 
Rozšírením zariadení predškolského veku by sa taktiež malo predchádzať diskriminácii rodičov 
s malými deťmi a iných znevýhodnených skupín na trhu práce. 
 
4) Národný projekt „Začleňovanie dlhodobo nezamestnaných na trh práce“ je projekt so zámerom 
uviesť do praxe nový nástroj aktívnej politiky trhu práce, ktorý umožní prístup k detailným 
informáciám o problémoch, ktoré vzniknú pri začleňovaní tejto skupiny uchádzačov o zamestnanie 
a vytvorenie základu pre prenos týchto informácií do systému tvorby a uplatňovania nových 
aktívnych opatrení na trhu práce.  
Realizovanie podpory začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom 
právnických a fyzických osôb vybraných formou verejného obstarávania a posilnenie 
individuálneho prístup ku klientovi v jeho snahe o vstup alebo návrat a zotrvanie na trh práce je 
jeho ťažisková podstata. Tento projekt sa z dôvodu prijímania a implementácie celého radu nových 
aktívnych  opatrení na trhu práce zameraných na zmiernenie dopadov globálnej ekonomickej krízy 
plánuje realizovať 
v druhom polroku 2010, a to v rámci prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti, opatrenia 1.1. 

 
5) Národný projekt „Národná sústava povolaní“, je projekt, ktorého cieľom je vybudovanie 
informačného systému, ktorým sa umožní prístup k uceleným informáciám o požiadavkách trhu 
práce s určením požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie 
pracovnej činnosti na pracovných miestach. Ide o systémový rámec pre tvorbu národnej sústavy 
kvalifikácií. Vytvára a aktualizuje ju MPSVR SR v súčinnosti so zástupcami zamestnávateľov, 
zástupcami zamestnancov, zástupcami územnej samosprávy,  zástupcami vzdelávacích inštitúcií 
a zástupcami ústredných orgánov štátnej správy. Systém vytvorí predpoklady na previazanie „sveta 
práce“  a  „sveta vzdelávania“ a bude mať priamy dopad na  zamestnávateľskú sféru, ako aj 
pracovnú silu v SR  (vytvorenie podkladov pre tvorbu aktuálnych vzdelávacích programov, 
kvalifikovanejšiu pracovnú silu, zvýšenie produktivity práce). 
Projekt sa implementuje v rámci prioritnej osi 1, opatrenia 1.1 a prioritnej osi 3, opatrenia 3.1. 
 
6) Národný projekt „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“ má svojim zameraním prispieť k rastu 
zamestnanosti založenej na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile, a to získaním nových 
odborných zručností a praktických skúseností za účelom pracovného uplatnenia uchádzača 
o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní. Projekt sa realizuje v rámci 
prioritnej osi 1, opatrenia 1.1. 
 
7) Národný projekt „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie“ so zámerom zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť, a to poskytovaním 
odborných poradenských služieb a vzdelávania a prípravy pre trh práce  pre znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie s pretrvávajúcimi problémami pri uplatnení sa na trhu práce v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona o službách zamestnanosti  sú ťažiskovými aktivitami projektu, 
ktorý sa realizuje v rámci prioritnej osi 2, opatrenia 2.2. 
 
8) Národný projekt „Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a 
prognózovanie potrieb trhu práce“, ktorého zámerom je vytvorenie systému na prognózovanie 
celkových regionálnych potrieb trhu práce predovšetkým na plánovanie a rozpočtovanie štruktúry 
AOTP potrebných na podporu zlepšenia zamestnateľnosti a zvýšenie zamestnanosti uchádzačov 
o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie vzhľadom na vývoj pracovných miest a ich kvalifikačnej 
štruktúry.  
Poskytnutie kvalitného súboru aktuálnych a spoľahlivých informácií od zamestnávateľských 
organizácií v SR podľa ich právnej formy, odvetví, pododvetví, regiónov a územných celkov je 
dôležitý prínos realizácie projektu. Na základe získaných údajov o predpokladanom stave a vývoji 
počtu a požiadavkách na kvalifikáciu pracovníkov významných zamestnávateľských organizácií sa 
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vytvára možnosť korigovať nastavenie študijných odborov resp. vzdelávacích kurzov uchádzačov 
o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny  v rámci celoživotného vzdelávania. 
Výsledky dosiahnuté realizovaním projektu by mohli umožniť zahájiť proces ďalšieho zlepšovania 
poskytovaných služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, a to najmä v oblasti správneho 
nastavenia odbornej prípravy uchádzačov o zamestnanie a využívania aktívnych opatrení trhu 
práce. Projekt sa implementuje v rámci prioritnej osi 1, opatrenia  1.1 a prioritnej osi 3, opatrenia 
3.1. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené je možné konštatovať dosiahnutie pozitívneho trendu vo vývoji 
tejto predmetnej oblasti. 
 

6. PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY  
 
V rámci OP ZaSI sa v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.07.2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom  
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, nerealizujú 
žiadne veľké projekty, nejedná sa o financovanie z EFRR ani z KF. 
 
Dva z národných projektov celkovými nákladmi presahujú hodnotu 50 mil. EUR.  
 

ITMS kód 
projektu Názov projektu 

Celkové náklady v 
EUR 

Prijímateľ 

27110130001 Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie 83 748 257,32 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

27110130003 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie  69 707 229,64 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

7. TECHNICKÁ POMOC 
 
Tabuľka č. 35: Fyzický pokrok implementácie TP k 31.12.2009 Prioritná os 5 

Kód Názov projektu Subjekt Stav projektu 

Celková 
zazmluvnená suma 
EUR 

27150130001 personálne zabezpečenie - konvergencia 2008 SIA Riadne ukončený 879 907,72 

27150130002 technické zabezpečenie - konvergencia 2008 SIA Riadne ukončený 378 875,39 

27150130003* publicita - konvergencia 2008 SIA Realizácia 181 321,78 

27150130004 TP 2007-2008, téma 86, cieľ K MPSVR SR Realizácia 521 056,43 

27150130005 TP 2007-2008, téma 85, cieľ K MPSVR SR Realizácia 2 052 547,97 

27150130006 TP 85/cieľ 1/1/2008 FSR Realizácia 646 239,13 

27150130007 TP 85/cieľ 2/2008 FSR Mimoriadne ukončený 14 021,11 

27150130008 TP 86/cieľ 2/4/2008 FSR Mimoriadne ukončený 4 116,05 

27150130009 TP 86/cieľ 1/3/2008 FSR Realizácia 242 481,58 

27150130010 TP85/cieľ 1/č.01-2007 FSR Realizácia 3 078,64 

27150130011 TP 85/cieľ 2/2007 FSR Realizácia 62,84 

27150130012 TP 2009-2011, téma 86/Publicita, cieľ K MPSVR SR Realizácia 2 300 000,00 

27150130013 TP konver-person. a metariálno-techn. zabezpečenie SIA Realizácia 1 858 859,46 

27150130014* TP-publicita a informovanosť Konvergencia SIA Realizácia 137 696,88 

27150130015 TP 2009-2011 K 86/hodnotenia a štúdie MPSVR SR Realizácia 845 300,00 

27150130016 TP 2009-2011 K téma 85 MPSVR SR Realizácia 9 362 615,00 

27150130017 TP PT 85/cieľ 1/č.01-2009 FSR Realizácia 1 242 745,10 

27150130018 TP PT 86/cieľ 1/č.03-2009 FSR Realizácia 103 325,10 

27150130019 TP 85/cieľ 2/2008_01 FSR Realizácia 4 020,82 

Spolu       20 778 271,00 
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Tabuľka č. 35: Fyzický pokrok implementácie TP k 31.12.2009 Prioritná os 3 

Kód Názov projektu Subjekt Stav projektu 

Celková 
zazmluvnená suma 
EUR 

          

27130430001 personálne zabezpečenie- reg. k. a zam.2008 SIA Riadne ukončený 46 315,48 

27130430002 technické zabezpečenie - reg. konkur. a zam. 2008 SIA Riadne ukončený 19 966,14 

27130430003 publicita - reg. konkurenc. a zamestnanosť 2008 SIA Realizácia 9 543,25 

27130430004 TP 2007-2008, téma 85, cieľ RKaZ MPSVR SR Realizácia 41 888,73 

27130430005 TP 2007-2008, téma 86, cieľ RKaZ MPSVR SR Realizácia 10 633,80 

27130430006 TP 2009-2011, téma 86/Publicita, cieľ RKaZ MPSVR SR Realizácia 34 950,00 

27130430007 TP BSK pers.a mat. tech. zabezpečenie SIA Realizácia 27 945,96 

27130430008 TP BSK - informovanosť a publicita SIA Realizácia 5 546,78 

27130430009 TP 2009-2011 RKaZ 86/hodnotenia a štúdie MPSVR SR Realizácia 9 250,00 

27130430010 TP 2009-2011 RKaZ téma 85 MPSVR SR Realizácia 181 074,00 

27130430011 TP PT 85/cieľ 2/č.02-2009 FSR Realizácia 25 479,10 

27130430012 TP PT 86/cieľ 2/č.04-2009 FSR Realizácia 1 991,70 

27130430013 TP 2009-2010 téma 85/Mzdy cieľ RKaZ MPSVR SR Realizácia 340 000,00 

27130430014 Technická pomoc 85/cieľ 2/2008 FSR Realizácia 14 021,11 

27130430015 Technická pomoc 86/cieľ2/4/2008 FSR Realizácia 4 116,05 

Spolu       772 722,10 

 
Zdroj: ITMS   
* Projekt bol ukončený záverečnou ŽoP, ktorú tvorila zúčtovacia ŽoP a vtedy system ITMS projekt automaticky neuzavrie. 
Je potrebné ho manuálne ukončiť,  avšak zatiaľ tento krok nie je možné urobiť, lebo pri projektoch TP nebolo uskutočnené 
overenie na mieste a systém z tohto dôvodu neumožní zmeniť stav projektu. 
 
 

Technická pomoc (ďalej len „TP“) je súčasťou OP ZaSI. Hlavným cieľom TP je zabezpečiť efektívnu 
implementáciu OP, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry, 
zodpovedné za realizáciu OP.   
Maximálna výška finančných prostriedkov na TP pre jednotlivé operačné programy predstavuje na 
základe čl. 46 bodu 1 objem 4 % z celkovej sumy pridelenej v rámci cieľa Konvergencia a cieľa 
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V rámci OP ZaSI je na prioritnú os č. 5 
Technická pomoc  vyčlenená suma vo výške 3,13 % z celkovej sumy alokovanej na OP, na opatrenie 
„Technická pomoc pre BSK“ je vyčlenená suma vo výške 4 % zo sumy alokovanej na prioritnú os 3. 
 
Subjekty oprávnené čerpať prostriedky TP sú riadiaci orgán – MPSVR SR a sprostredkovateľské 
orgány pod riadiacim orgánom – Sociálna implementačná agentúra a Fond sociálneho rozvoja. 
 
Cieľovými skupinami v rámci TP sú: 

 zamestnanci štátnej a verejnej služby na RO a SORO. V štruktúre MPSVR SR sú to: 
oprávnení zamestnanci sekcie riadenia ESF, pomerne oprávnení zamestnanci platobnej 
jednotky, odboru kontroly a štátneho dozoru, odboru vnútorného auditu a vládneho 
auditu, odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, sekcie práce, sekcie sociálnej 
a rodinnej politiky a kancelárie štátneho tajomníka II, pričom pomernosť sa určí na 
základe pomeru vykonanej práce pre jednotlivé operačné programy a ciele (Konvergencia; 
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť), 

 ďalší personál zabezpečujúci implementáciu OP (externí zamestnanci podľa Zákonníka 
práce, príp. zmluvne dohodnuté subjekty). 

 
V roku 2009 boli finančné prostriedky v rámci TP čerpané na oprávnené aktivity v rámci 
prioritných tém 85 a 86: 
v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania:  

- aktivity súvisiace s procesom implementácie OP vrátane oblasti programovania, finančného 
riadenia, monitorovania a kontroly, 

- aktivity zamerané na prípravu a realizáciu finančného a vecného  riadenia OP spojené 
s hodnotením a monitorovaním realizácie projektov a OP, ako i na aktivity zamerané na 
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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 EU, 

organizácia a technická podpora rokovania pracovných skupín a komisií, zabezpečovanie 
odborných prekladov materiálov, odborného poradenstva pre implementačné štruktúry. 

v oblasti hodnotenia a štúdií:  
- aktivity zamerané na spracovanie analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP – 

analýza administratívnych kapacít RO. 
v oblasti informovania a publicity:  

- aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, propagáciou operačných programov,  šírením 
povedomia o programoch a aktivity súvisiace so zabezpečením publicity operačných 
programov na primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť, 

- aktivity súvisiace s  vytváraním sietí kontaktných miest a informačných kanálov – 
Regionálne poradenské centrá ESF, 

- aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného plánu, 
v personálnej oblasti: 

- mzdové zabezpečenie všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie 
pomoci zo ŠF v rámci OP (na hrubú mzdu vrátane prémií resp. odmien, zákonných odvodov 
zamestnávateľa na sociálne, dôchodkové a zdravotné poistenie a prípadných ďalších 
odvodov, ku ktorým je zamestnávateľ povinný na základe právnych predpisov za tých 
zamestnancov, ktorí boli príslušným orgánom verejnej správy určení k vykonávaniu aktivít 
uvedených v ostatných bodoch). 

- aktivity súvisiace s procesom interného a externého vzdelávania zamestnancov zapojených 
do implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP (semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, 
pracovné cesty, a pod.), 

v oblasti režijných výdavkov: 
- aktivity priamo súvisiace s  prevádzkovým zabezpečením implementácie pomoci zo ŠF 

v rámci OP 
v oblasti kontroly a auditu: 

- na vykonávanie auditov a kontroly realizácie projektov a OP (t.j. výdavky spojené napr. 
s vykonávanými kontrolami na mieste, na kontrolu dokladov a na prípravu a koordináciu 
systému zabezpečenia kontrol a ďalšie). 

 
 
Tabuľka č. 36, RO/SORO celkom: Prehľad čerpania prostriedkov TP – prioritná téma 85, 86 cieľ 1,2 
k 31.12.2009     

Prioritné činnosti RO+SORO 

schválená suma čerpaná suma 

tis. EUR 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu tis. EUR 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu 

Príprava, implementácia a monitorovanie 1 350,350 4,14 490,644 1,50 

Hodnotenie a štúdie 1 040,938 3,19 95,340 0,29 

Informovanie a publicita 3 366,252 10,31 1 504,900 4,61 

Mzdy 12 724,924 38,97 6 063,970 18,57 

Školenia 541,617 1,66 208,450 0,64 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) 703,822 2,16 234,089 0,72 

Reţijné výdavky 1 110,279 3,40 452,923 1,39 

Kontrola a audit 691,134 2,12 33,341 0,10 

Spolu 21 529,316 65,93 9 083,657 27,82 

Zdroj: RO 
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Tabuľka č. 36, RO: Prehľad čerpania prostriedkov TP – prioritná téma 85, 86 cieľ 1,2 k 31.12.2009 

Prioritné činnosti RO 

schválená suma čerpaná suma 

tis. EUR 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu tis. EUR 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu 

Príprava, implementácia a monitorovanie 409,350 1,25 143,354 0,44 

Hodnotenie a štúdie 920,938 2,82 76,340 0,23 

Informovanie a publicita 2 800,252 8,58 1 307,900 4,01 

Mzdy 9 398,924 28,78 3 721,970 11,40 

Školenia 438,617 1,34 177,840 0,54 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) 489,822 1,50 148,089 0,45 

Reţijné výdavky 639,279 1,96 130,443 0,40 

Kontrola a audit 602,134 1,84 0,341 0,00 

Spolu 15 699,316 48,08 5 706,277 17,48 

Zdroj: RO 
    Poznámka RO: Pôvodne uvedená činnosť „Monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie― je podpoloţka aktivity „Príprava, 

implementácia a monitorovanie„– schválené sumy nie sú členené na podpoloţky     

     Tabuľka č. 36, SIA: Prehľad čerpania prostriedkov TP – prioritná téma 85, 86 cieľ 1,2 k 31.12.2009     

Prioritné činnosti  

schválená suma čerpaná suma 

tis. EUR 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu tis. EUR 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu 

Príprava, implementácia a monitorovanie 676,000 2,07 312,000 0,96 

Hodnotenie a štúdie 0,000 0,00 0,000 0,00 

Informovanie a publicita 334,000 1,02 148,000 0,45 

Mzdy 2 041,000 6,25 1 645,000 5,04 

Školenia 29,000 0,09 5,240 0,02 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) 136,000 0,42 81,000 0,25 

Reţijné výdavky 331,000 1,01 256,000 0,78 

Kontrola a audit 0,000 0,00 0,000 0,00 

Spolu 3 547,000 10,86 2 447,240 7,49 

Zdroj: SORO SIA 
     

FSR  v roku 2009 čerpal finančné prostriedky aj z roku 2008 na základe predĺženia projektov 
schválených Výberovou komisiou. Žiadosti o NFP prioritná téma 85 a 86 cieľ 1  za rok 2008 boli 
predĺžené do 31.12.2009 a žiadosti o NFP prioritná téma 85 a 86 cieľ 2 (BSK) za rok 2008 boli 
predĺžené do 31.8.2009, kde boli rozhodnutím RO krátené nevyčerpané prostriedky v celkovej 
výške 25 089,- EUR a to nasledovne:     
TP/prioritná téma 85/cieľ 2/č.02-2008 v celkovej výške 9 489,- EUR     
TP/prioritná téma 85/cieľ 2/č.02-2009 v celkovej výške 15 600,- EUR.     
 
 

    Tabuľka č. 36, FSR: Prehľad čerpania prostriedkov TP – prioritná téma 85, 86 cieľ 1,2 k 31.12.2009 

Prioritné činnosti RO 

schválená suma čerpaná suma 

tis. EUR 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu tis. EUR 

ako % 
z alokácie 

na TP 
programu 

Príprava, implementácia a monitorovanie 265,000 0,81 35,290 0,11 

Hodnotenie a štúdie 120,000 0,37 19,000 0,06 

Informovanie a publicita 232,000 0,71 49,000 0,15 

Mzdy 1 285,000 3,94 697,000 2,13 

Školenia 74,000 0,23 25,370 0,08 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) 78,000 0,24 5,000 0,02 

Reţijné výdavky 140,000 0,43 66,480 0,20 

Kontrola a audit 89,000 0,27 33,000 0,10 

Spolu 2 283,000 6,99 930,140 2,85 

Zdroj: SORO FSR 
     

 
 



 

151 

Tabuľka č. 33 Technická asistencia: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009, kategória 85 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet podporených pracovných miest 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 56 119 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 119 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 138 N/A N/A 138 

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

            

Počet zamestnancov, ktorých platy sú 
hradené z TA (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 80 153 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 153 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 572 N/A N/A 572 

Východisko 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 

            

Počet externých zamestnancov, 
ktorých platy sú hradené z TA (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 9 43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 43 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 N/A N/A 60 

Východisko 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 

            

Objem vynaloţených prostriedkov na 
školenie pre zamestnancov, 
zapojených do procesu riadenia, 
implementácie, monitorovania 
a hodnotenia ŠF a KF (mil. EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0,0318 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,03 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,664 N/A N/A 0,664 

Východisko 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 

            

Počet zasadnutí Monitorovacieho 
výboru (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 4 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 N/A N/A 14 

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

            

Počet zamestnancov vyuţívajúcich 
ITMS (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 52 123* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 123 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 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 pripojených na 
internet (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 56 119 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 119 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 138 N/A N/A 138 

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

            

Objem poskytnutých školení 
zamestnancom a externým 
pracovníkom, zapojených do procesu 
riadenia, implementácie, monitorovania 
a hodnotenia ŠF a KF (os/hod) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 0 437os/48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 437os/48 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

360os/1
6hod 

N/A N/A 
360os/16h

od 

Východisko 6 os/16 
hod 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
6 os/16 

hod 

            

Počet zadministrovaných ţiadostí za 
SORO** (Ţiadosť o NFP) (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2240 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2240 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 000 N/A N/A 8 000 

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

            

Počet zadministrovaných ţiadostí za 
SORO (Ţiadosť o platbu/zúčtovanie) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 0 1959 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1959 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 500 N/A N/A 12 500 

Východisko 2 300 N/A    N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 300 

            

Počet uzavretých zmlúv (podľa typu 
pomoci) za SORO (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 0 548 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 548 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 500 N/A N/A 4 500 

Východisko 750 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 750 

            

Počet zrealizovaných školení (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 35 46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 46 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 84 N/A N/A 84 

Východisko 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 

            

Počet vyškolených zamestnancov 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 549 662 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 662 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 800 N/A N/A 800 

Východisko 6 N/A N/A N/A Q N/A N/A N/A N/A 6 

            

Počet prijatých ţiadostí za SORO 
(Ţiadosť o NFP) (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 729 2240 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2240 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 000 N/A N/A 5 000 

Východisko 320 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 320 

            

Počet vyhlásených výziev (počet) Dosiahnutý 0 4 21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 



 

152 

výsledok 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 51 N/A N/A 51 

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

Zdroj : vlastné údaje RO/SORO          *k 31.12.2009 nastali personálne zmeny, boli prihlásení noví aj pôvodní zamestnanci 

 
Počet podporených pracovných miest: Ukazovateľ zadal -  FSR, SIA. V SIA je na rok 2010 
naplánovaný nárast počtu pracovníkov. 
 
Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA: Ukazovateľ zadal -  FSR, RO  

- komentár RO: cieľová hodnota 572 ukazovateľa „Počet zamestnancov, ktorých platy sú 
hradené z TA“ je súčet 500 za RO a 72 za SORO FSR, pričom za RO bol počet 500 myslený 
kumulatívne za celé obdobie. Takže cieľovú hodnota za RO je možné upraviť na 150. Spolu 
so SOR bude potom cieľová hodnota 222. Hodnota 153 nameraná za rok 2009 je za RO. 

- hodnota ukazovateľa oproti minulému obdobiu sa zvýšila, nakoľko RO z TP platí viac 
zamestnancov, ktorí predtým implementovali programy 2004-2006. Očakávaný vývoj: 
predpokladáme, že počet zamestnancov RO bude v ďalších rokoch nižší. 

 
Počet externých zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA: Ukazovateľ zadal -  FSR  
 
Objem vynaložených prostriedkov na školenie pre zamestnancov, zapojených do procesu riadenia, 
implementácie, monitorovania a hodnotenia ŠF a KF: Ukazovateľ zadal -  FSR. Viacero školení bolo 
zorganizovaných vo vlastnej réžii FSR, čo nebolo spojené s vynakladaním finančných prostriedkov.  
 
Počet zasadnutí Monitorovacieho výboru: Ukazovateľ zadal -  RO  

- komentár RO: hodnota ukazovateľa oproti minulému obdobiu sa zvýšila, nakoľko v roku 
2009 bolo 1 zasadnutie Monitorovacieho výboru. Očakávaný vývoj: predpokladáme, že 
každý rok sa bude konať minimálne jedno zasadnutie MV. 

 
Počet zamestnancov využívajúcich ITMS: Ukazovateľ zadal -  FSR, SIA  
 
Počet zamestnancov pripojených na internet: Ukazovateľ zadal -  FSR, SIA 
 
Objem poskytnutých školení zamestnancom a externým pracovníkom, zapojených do procesu 
riadenia, implementácie, monitorovania a hodnotenia ŠF a KF: Ukazovateľ zadal -  FSR 
 
Počet zadministrovaných žiadostí za SORO (Žiadosť o NFP) : Ukazovateľ zadal -  FSR, SIA  
 
Počet zadministrovaných žiadostí za SORO (Žiadosť o platbu/zúčtovanie) : Ukazovateľ zadal -  FSR  
 
Počet uzavretých zmlúv (podľa typu pomoci) za SORO: Ukazovateľ zadal -  FSR  
 
Počet zrealizovaných školení : Ukazovateľ zadal -  FSR, SIA, išlo o školenia ECDL, práca s ITMS 
a individuálne školenia podľa požiadaviek odborov. 
 
Počet vyškolených zamestnancov: Ukazovateľ zadal -  FSR, SIA, RO  

- komentár RO: hodnota ukazovateľa oproti minulému obdobiu sa zvýšila, nakoľko jednou 
z priorít RO je zvyšovanie odbornosti zamestnancov. Očakávaný vývoj: predpokladáme, že 
počet vyškolených zamestnancov RO sa bude v ďalších rokoch zvyšovať. 

 
Počet prijatých žiadostí za SORO (Žiadosť o NFP) : Ukazovateľ zadal -  FSR, SIA  
 
Počet vyhlásených výziev: Ukazovateľ zadal -  FSR, SIA 
 
Systém zvolených ukazovateľov TA je zjavne nekonzistentný a pre personálne zmeny sú v sledovaní 
jeho napĺňania duplicity, nepresnosti a nie je zachovaná kontinuita vo vykazovaní jednotlivých 
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ukazovateľov. RO preto inicioval stretnutie a útvary sa dohovorili na zjednodušení a zjednotení 
ukazovateľov technickej asistencie. Výsledky tohto procesu sa prejavia v najbližšej výročnej správe. 
 

 
Tabuľka č. 33: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009, kategória 86  

Ukazovatele 2007 2008  2009   2010 2011 2012  2013 2014 2015 Spolu 

Počet účastníkov informačných akcií 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A  1 483 3792 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3792 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 200 N/A N/A 10 200 

Východisko 546 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 546 

            

Objem poskytnutých školení 
ţiadateľom a príjemcom (os/hod) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 0 
1035os/ 
184hod 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
1035os/ 
184hod 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
6000os/ 
96hod 

N/A N/A 
6000os/ 
96hod 

Východisko 
230 

os/16 
hod 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
230 os/16 

hod 

            

Objem prostriedkov vynaloţených na 
publicitu (tis. EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 0 1089 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1089 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3399 N/A N/A 3399 

Východisko 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 

            

Počet zrealizovaných akcií na 
informovanie verejnosti (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 9 26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 240 N/A N/A 240 

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

            

Počet vydaných 
informačných/odborných publikácií 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

1 5 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 N/A N/A 20 

Východisko 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 

            

Počet uskutočnených  informačných 
akcií (seminárov, konferencií) (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 15 61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 61 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 360 N/A N/A 360 

Východisko 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 

            

Počet inzerátov a PR článkov 
zverejnených v tlači a na internete 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 0 11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A N/A 15 

Východisko 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 

            

Počet vypracovaných štúdií 
a hodnotení (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 

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

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

            

Počet zverejnených správ, rozhovorov, 
príspevkov, inzerátov vo  všetkých 
druhoch médií (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 90 172 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 172 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 N/A N/A 80 

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

            

Návštevnosť internetovej stránky 
(počet prístupov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 183 378 826 924 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 826 924 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 192 400 

Východisko 5 400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 400 

            

Počet realizovaných analýz, štúdií 
a správ v súvislosti s prípravou, 
implementáciou, monitorovaním 
a hodnotením programu (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A 2 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A 10 

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

            

Počet distribuovaných publikácií 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A    11 750 16750 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 750 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 030 N/A N/A 18 030 

Východisko 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 

Zdroj : vlastné údaje RO/SORO 
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Počet účastníkov informačných akcií: Údaj obsahuje počet účastníkov informačných  akcií 
(konferencie, odborné semináre pre žiadateľov, odborné semináre pre prijímateľov, workshopy, 
veľtrhy a pod.) 
 
Objem poskytnutých školení žiadateľom a príjemcom:  Údaj obsahuje počet vyškolených 
príjemcov a žiadateľov na odborných seminároch (podrobnejšie ďalej v texte). 
 
Objem prostriedkov vynaložených na publicitu:  Údaj obsahuje objem vynaložených 
prostriedkov za rok 2009 na publicitu na úrovni RO a SORO. Za rok 2008 sa daný ukazovateľ 
nesledoval. 

- komentár RO: hodnota ukazovateľa oproti minulému obdobiu sa zvýšila, nakoľko jednou 
z priorít RO je informovanie verejnosti o realizácii OP a dosiahnutých výsledkoch. 
Očakávaný vývoj: predpokladáme, že objem prostriedkov vynaložených na publicitu sa bude 
v ďalších rokoch zvyšovať 

 
Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti:  Údaj obsahuje odvysielané relácie za 
rok 2009 za RO (viď. bližšie strana 148). 
 
Počet vydaných informačných/odborných publikácií: Údaj obsahuje počet publikácii na úrovni 
RO a SORO.  Za rok 2009 bolo publikované so strany FSR SORO „Návrh štandardov terénnej sociálnej 
práce v obci so zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami“ vid. bližie strana 151.  
 
Počet uskutočnených  informačných akcií (seminárov, konferencií): Podrobnejšie ďalej v texte. 
 
Počet inzerátov a PR článkov zverejnených v tlači a na internete: Údaj obsahuje počet PR 
článkov na úrovni RO a SORO.   

- komentár RO: hodnota ukazovateľa oproti minulému obdobiu sa zvýšila, nakoľko jednou 
z priorít RO je informovanie verejnosti o realizácii OP a dosiahnutých výsledkoch. 
Očakávaný vývoj: predpokladáme, že objem prostriedkov vynaložených na publicitu sa bude 
v ďalších rokoch zvyšovať 

 
Počet vypracovaných štúdií a hodnotení:  Údaj obsahuje počet  štúdií na úrovni  FSR/SORO.   
 
Počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo  všetkých druhoch médií:  
Údaj obsahuje počet rozhovor, zverejnených správ /inzerátov v rámci výziev, školení  a pod. vo 
všetkých druhoch médií na úrovni RO a SORO.  
 
Návštevnosť internetovej stránky: Údaj obsahuje počet prístupov na internetovej stránke RO 
a SORO.  

- komentár RO: hodnota ukazovateľa oproti minulému obdobiu sa zvýšila, nakoľko jednou 
z priorít RO je informovanie verejnosti o realizácii OP a dosiahnutých výsledkoch. 
Očakávaný vývoj: predpokladáme, že objem prostriedkov vynaložených na publicitu sa bude 
v ďalších rokoch zvyšovať 

 
Počet realizovaných analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, 
monitorovaním a hodnotením programu: Údaj obsahuje počet  štúdií na úrovni  FSR/SORO.   
 
Počet distribuovaných publikácií: Údaj obsahuje počet distribuovaných publikácií na 
informačných akcií na úrovni RO a SORO.  
 

RO v rámci publicity plánuje naplniť dané ukazovatele do konca programového obdobia na 100%, aj 
keď môžeme konštatovať, že niektoré sú už splnené. 
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8. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 
Informovanosť a publicita za rok  2009  pre OP ZaSI  
RO 
 
Nové programové obdobie 2007 – 2013 nadväzuje na skúsenosti, ktoré riadiaci orgán získal pri 
čerpaní prostriedkov minulého programového obdobia, preto považoval za nevyhnutné využiť ich 
a vhodne nastaviť aj oblasť riadenia informovania a publicity. 

Komunikačné a informačné aktivity boli na jednej strane zamerané na realizáciu publicity v rámci 
programového obdobia 2007 – 2013,  na druhej strane mali súčasne charakter popularizácie 
výsledkov pôsobenia ESF v predošlom programovom období.  
 
Ťažisko prác riadiaceho orgánu v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim 
orgánom spočívalo v realizácii Komunikačného plánu  a aktivít Ročného operatívneho plánu 
informovania a publicity pre príslušný rok.  
 
Cieľom komunikačnej stratégie bolo zvýšiť povedomie o ESF a Operačnom programe Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia ako aj o pridanej hodnote EÚ a zabezpečiť transparentnosť pomoci poskytovanej 
z ESF pre všetky cieľové skupiny prostredníctvom zabezpečenia širokej publicity na všetkých 
úrovniach implementácie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni a za použitia širokého spektra 
nástrojov komunikácie. 
 
Významnou aktivitou bolo pokračovanie vo zviditeľňovaní prínosov a pozitívnych výsledkov 
pôsobenia ESF na Slovensku v predchádzajúcom období. V tomto roku sa dokončovali projekty 
z predchádzajúceho obdobia a existovali reálne výsledky pomoci. Pomoc a podpora ESF vrátane 
Príkladov dobrej praxe boli predstavované prostredníctvom komunikačných nástrojov ako sú 
konferencie, publikácie, DVD a TV relácie. 
 
Regionálne poradenské centrá pre Európsky sociálny fond (RPC ESF) poskytovali na regionálnej 
úrovni poradenské a konzultačné služby súvisiace s ESF a šírili propagačné materiály o ESF a OP 
ZaSI. Ich činnosť zabezpečoval a koordinoval Riadiaci orgán. 

Štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o EÚ, OP ZaSI a ESF, záväzné pre 
všetkých prijímateľov pomoci z ESF, definoval Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov 
v rámci ESF (2007-2013) zverejnený na informačnom portáli www.esf.gov.sk.  
 
Na úrovni OP ZaSI vykonávala činnosť Pracovná skupina pre publicitu, ktorej členmi boli 
zástupcovia RO, SORO, komunikačného odboru rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
a zástupca horizontálnej priority rovnosti príležitostí. Na zasadnutia bol prizývaný aj zástupca za  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.  
 
V oblasti publicity sa realizovala spolupráca s EK a CKO vo forme účasti na stretnutiach (pracovná 
skupina pre publicitu pri CKO, INIO, INFORM), spolupráce pri príprave informačných a iných 
materiálov (časopis EUROKOMPAS – najčastejšie chyby prijímateľov; portál CKO, portál EK a iné). 

SORO  v rámci informovanosti a publicity samostatne zabezpečovali informovanie verejnosti 
o možnostiach a spôsobe čerpania finančných prostriedkov z ESF a vybraných úspešne 
realizovaných projektov v rámci OP ZaSI v rozsahu uvedenom v Splnomocnení o delegovaní 
právomocí RO na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.  
 
Opatrenia na informovanie a publicitu boli priebežne aktualizované v súlade so zmenami 
v nariadeniach (ES), zmenami komunikačnej stratégie EK a v súlade so zmenami relevantných 
právnych predpisov. 
 
Metodika:  
- Usmernenie RO č. N6/2007, aktualizácia č.2 (august 2009): platnosť 12.08.2009, účinnosť 

01.09.2009 

http://www.esf.gov.sk/


 

156 

- Manuál pre informovanosť a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) – aktualizácia 
(august 2009): platnosť 12.08.2009, účinnosť 01.09.2009 

- Interný manuál procedúr RO pre OP ZaSI - aktualizácia častí publicity (IM, v.2.2 schválený GRS - 
08.06.2009) 

- usmerňovanie poradenských služieb poradcov  RPC ESF a návrhy aktivít; upravené Dohody 
o pracovnej činnosti, upravené pracovné náplne, výkazy, atď. (od 01.07.2009) 

- zasadnutia PS pre publicitu RO – prizývané SORO, UPSVR a HP RP (16.03.2009; 29.10.2009). 
 
Vzdelávanie:   
- školenie poradcov RPC ESF - k PO 2007-2013 a k príprave poradcov na informovanie v súvislosti 

s účasťou na výstave Pro Region v B. Bystrici (lektori z odd. metodiky a odd. publicity - 
06.04.2009) 

- školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity - k témam „Zmeny v Systéme finančného riadenia 
ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013" a „Nezrovnalosti ŠF a KF" (lektorky z MF SR, apríl 
a máj 2009)                                              

- školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity - k pokynu GRS č.5/2009 k postupu 
primeranosti úrovne miezd a odmien v OP ZaSI v skupinách Osobné náklady a Odmeny 
zamestnancov mimo pracovného pomeru (lektorka z odd. metodiky - 01.12.2009)   

- školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity – k témam „Ochrana finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev“ organizované J&T – 24.06.2009 

- školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity – k téme „ ITMS začiatočníci“ organizované 
CKO organizované CKO – 07.09.2009 

- školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity – k téme „ Ochrana finančných záujmov EU 
v podmienkach SR“ organizované Úradom vlády – 06. – 07.10.2009 

- školenie pracovníkov sekcie vrátane odd. publicity – k téme „ Komunikačný tréning“ 
organizované CKO – 03.11.2009 a 05.11.2009 

 
Spolupráca:  
- spolupráca s EK   
podklady k publicite za RO k zasadnutiam zástupcov RO a EK; interview pre EURES; účasť na 
stretnutiach pracovných skupín a na seminároch EK: 
 
21. stretnutie neformálnej siete manažérov pre publicitu (INIO), Belgicko, Brusel (12.02.2009) 
22. stretnutie neformálnej siete manažérov pre publicitu (INIO), Luxembursko, Luxemburg 
     (29.-30.04.2009)  
23. stretnutie neformálnej siete manažérov pre publicitu (INIO), Belgicko, Brusel (15.06.2009)  
24. stretnutie neformálnej siete manažérov pre publicitu (INIO), Bulharsko, Sofia  
      (21.-  22.10.2009) 
Seminár EK v spolupráci s  Európskym hospodárskym a sociálnym  výborom  a poľským 
ministerstvom regionálneho rozvoja, Katowice (PL). 
 
- spolupráca s CKO   
poskytovanie podkladov a informácií; aktuálne informácie pre webovú stránku www.nsrr.sk; články 
pre EURokompas č.1, 2; podklady pre pripravovanú brožúru kontaktov poradenských centier v SR – 
IIS RIC; činnosť v Pracovnej skupine pre publicitu pri CKO; účasť zástupcov RO na odbornej 
konferencii organizovanej CKO (výstava PRO REGION v B. Bystrici). 
 
- spolupráca so SORO   
poskytovanie informácií; spoločné aktivity; základné informácie o SORO a aktivitách SORO na 
webovej stránke RO, prizývanie na zasadnutia PS pre publicitu pri RO; organizácia účasti v relácii 
„Ľudia a regióny“ zabezpečenej RO v televízii TA3;  
 
- spolupráca s UPSVR   
poskytovanie  informácií, prizývanie zástupcu na zasadnutia PS pre publicitu pri RO; organizácia 
účasti v relácii „Ľudia a regióny“ zabezpečenej RO v televízii TA3; distribúcia propagačných 
materiálov RO na burzy informácií poriadaných regionálnymi úradmi PSVR. 
 

http://www.nsrr.sk/
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Vykázanie činnosti poradcov: 
 poskytovanie informačných, konzultačných a poradenských služieb o pomoci a podpore z 

ESF, o implementácii Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci 
programového obdobia 2007-2013  

 poskytovanie informácií o výzvach sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom 
(Fondu sociálneho rozvoja a Sociálnej implementačnej agentúry) na predkladanie žiadostí o 
NFP   

 šírenie informácií o príkladoch dobrej praxe, distribúcia materiálov  
 budovanie siete partnerstiev, napr. spolupráca so samosprávou, VÚC, súkromným 

a verejným sektorom  
 vzdelávanie a samoštúdium poradcu, účasť na školeniach organizovaných RO a SORO  
 účasť na informačných seminároch SORO k výzvam  

 
 
- spolupráca s HP RP – 
poskytovanie základných informácií o HP RP na portáli RO; prizývanie zástupcu na zasadnutia PS 
pre publicitu pri RO.  
 
Partnerstvá:  
Zavedenie novej kooperácie so vzdelávacími inštitúciami/organizátormi konferencií, seminárov 
a kurzov, ktorí sa profesionálne zaoberajú vzdelávaním cieľových skupín ESF a problematikou ESF 
(tzv. stakeholderi).  
 
Audity: 
-  kontrola NKÚ k „čerpaniu finančných prostriedkov OP ZaSI“ vrátane publicity (29.05.2009) 
- vládny audit č. A282 (SAaK MF SR) k „získaniu uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného 
systému“ vrátane publicity (03.08.2009) 
- auditorská misia EK: k „overeniu funkčnosti riadiacich a kontrolných systémov RO“ vrátane 
publicity  (24.11.- 18.12.2009 ). 
 
Dohľad nad SORO:  
- „Správa z dohľadov vykonaných na SORO“ od začiatku programového obdobia 2007-2013  a iné 

dokumenty preukazujúce monitorovanie plnenia úloh delegovaných na SORO (k 12.11.2009). 
Správa bola predložená OKaM dňa 12.11.2009 na základe vyžiadania podkladov preukazujúcich 
plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených počas kontroly, ktorú v roku 
2007 na RO vykonali pracovníci NKÚ SR.  

- Nakoľko implementácia OP ZaSI v rámci PO 2007 - 2013 sa v rokoch 2007-2008 nachádzala v 
prípravnej fáze, v rámci ktorej bola činnosť RO zameraná najmä na vypracovanie a schvaľovanie 
riadiacich dokumentov, t. j. zodpovedala etape nastavovania systému riadenia a kontroly v 
nadväznosti na požiadavky EK, RO v týchto rokoch nevykonal žiadny systémový dohľad na 
základe poverenia na vykonanie dohľadu. V roku 2009 RO vykonal na FSR (19.11.2009) a na SIA 
(07.12.2009) systémový dohľad na základe poverenia na vykonanie dohľadu.  

 
Komunikačné nástroje:  
- komunikačné nástroje boli zamerané predovšetkým na propagáciu pomoci a podpory z ESF a na 

propagáciu OP ZaSI 2007 - 2013; 
 
Inzercia a PR články  
- EURoreport Plus -1x (apríl),  
- Parlamentný kuriér -1x (apríl) ,  
- Zamestnanosť a sociálna politika -1x (apríl)   
 
- aj keď časť inzercií a PR článkov uverejnených v  tlačených médiách s celoslovenským dosahom 

a v prílohách regionálnych novín a časopisov súvisela s hodnotením a analýzou výsledkov 
pomoci v rámci ukončovania PO 2004-2006, pripomínala pridanú hodnotu EU a pomoc ESF tak, 
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aby motivovala záujem verejnosti o využitie podpory a pomoci ESF aj v novom programovom 
období oslovením cez tému ESF „Šanca pre realizáciu Vašich výziev“ (42 ks, máj 2009) 

 
Príspevky do časopisu  EURokompas – články v číslach 1 a 2 časopisu, príprava podkladov pre č. 3 
 
Príspevok pre Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES (EK) – poskytnutie rozhovoru RPC Nitra 
pre redaktora EURes počas návštevy zástupcov EK na akcii úradu PSVR Komárno na „Burze 
informácií“ (26.10.2009) 
 
Internetová stránka - zabezpečenie informovanosti cez web stránku www.esf.gov.sk ;  
                                  - počet prístupov na webovú stránku: 234 754. 
 
Tlačová konferencia a brífing 
- v spolupráci s mediálnym odborom MPSVR SR 
- Tlačová beseda – „Sociálny podnik v realite dneška“ (25.052009)  
-      Tlačová beseda –  „Pilotné sociálne podniky a ich verejné obstarávanie“ (06.08.2009) 
- Brífing – „Audit realizovaný EK v členských štátoch EÚ za účelom overovania si  funkčnosti 

kontrolných a riadiacich systémov“ (26.11.2009) 
 
Televízia  a rozhlas  
- pravidelné informácie o aktivitách v rámci OP ZaSI 2007-2013 v televízii TA3 v relácii „Ľudia 

a regióny“ - relácia vysielaná vo forme odbornej diskusie v premiére každý štvrtok o 20.45 hod. 
a v repríze v piatok o 12.30 hod. (03.09.2009 – 15.01.2010). 

- vystupujú predstavitelia MPSVR SR, SR ESF/MPSVR SR, SORO (SIA,FSR) a ÚPSVR 
s nasledovnými témami: 

 
03.09.2009 - „Európsky sociálny fond – pomoc regiónom“  (SR ESF/MPSVR SR) 
10.09.2009 - „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“  (SR ESF/MPSVR SR) 
17.09.2009 - „Projekty na podporu zamestnanosti“  (UPSVR) 
24.09.2009 - „Aktivity Európskeho sociálneho fondu“  (SR ESF/MPSVR SR) 
01.10.2009 - „Podpora cestovného ruchu aj tretieho sektora“  (SIA) 
08.10.2009 - „Boj proti chudobe, ako funguje konkrétna pomoc najohrozenejším 
                      skupinám ľudí“  (FSR) 
15.10.2009 - „Možnosti čerpania Eurofondov“  (SR ESF/MPSVR SR) 
22.10.2009 - „Podpora začínajúcich podnikateľov“  (UPSVR) 
29.10.2009 - „Formy pomoci v boji s nezamestnanosťou"  (UPSVR) 
05.11.2009 - „Čerpanie Eurofondov - bližšie k občanovi"  (SR ESF/MPSVR SR) 
12.11.2009 - „Pravidlá pri čerpaní Eurofondov"  (SIA) 
19.11.2009 - „Nové aktivity Fondu sociálneho rozvoja"  (FSR) 
26.11.2009 - "Čerpanie a  spracovanie prostriedkov v predchádzajúco období"  (SR 
                       ESF/ MPSVR SR) 
03.12.2009 - „Činnosť odboru implementácie programov"  (SR ESF/MPSV SR) 
10.12.2009 - „Kontrola čerpania prostriedkov z Eurofondov"  (SR ESF/MPSVR SR) 
17.12.2009 - „Prioritné osi Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ 
                      (MPSVR SR) 
24.12.2009 - „Hodnotenie programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia" (SR ESF/                       
                       MPSVR SR) 
 
Bilbordy 
- aj keď súviseli s hodnotením pomoci v rámci ukončovania PO 2004-2006 pripomínali pridanú 

hodnotu EU a pomoc z ESF tak, aby motivovali záujem verejnosti o využitie podpory a pomoci 
ESF aj v novom programovom období oslovením cez tému ESF „Vytvárame priestor pre Vašu 
príležitosť“ (celá SR – 149 ks, máj 2009)  

 
Expozície 

http://www.esf.gov.sk/
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- výstavný stánok na PRO REGION B. Bystrica (21.-24.04.2009) a úspešná výherná súťaž znalostí 
o ESF medzi účastníkmi výstavy 

 
 
Účasť na konferenciách/seminároch/workshopoch a iných akciách  
 
Informovanie účastníkov a distribúcia materiálov:  
 
- Výstava PRO REGION - EXPO B. Bystrica (21.-24.4.2009) + prezentácia prednášajúceho za 

Sekciu riadenia ESF v odbornej časti programu výstavy (22.04.2009) + 6 RPC + 1SORO + 
materiály + vedomostná súťaž;  

- Deň otvorených dverí na ÚV SR Bratislava (31.05.2009);  
- Konferencia k projektu Spišsko-gemerského sociálneho podniku, n.o. v Rožňave - zúčastnili sa GR 

SR ESF a ministerka PSVR, GR informoval o úlohe RO pri fungovaní a riadení aktivít sociálnych 
podnikov (12.10.2009); 

- Tematický seminár SAAIC: Starší pracovníci, migranti a ženy na trhu práce – hotel Premium 
Bratislava, prezentácia 2 projektov z Európskej databázy projektov Keeping on Track (SOP ĽZ + 
využitie pre nové  PO 2007-2013), (26.10.2009); 

 
Semináre EK a ďalších zahraničných inštitúcií:  
 
- Seminár organizovaný EURopean Academy for Taxes, Economics & Law - „Komunikačné plány 

pre fondy EU“, Nemecko, Berlín (23.-24.02.2009) 
- Seminár organizovaný Európskym hospodárskym a sociálnym  výborom a  EK s podporou 

poľského ministerstva regionálneho rozvoja – „Účinné partnerstvá v kohéznej politike EÚ, 
príklady osvedčených postupov“, Poľsko, Katowice (09.11.2009). GR SR ESF informoval 
o partnerstvách sociálnej inklúzie a prezentoval príklady dobrej praxe  za Slovensko za oba 
programové obdobia (09.11.2009); 

- Seminár organizovaný EURopean Academy for Taxes, Economics & Law - "Ako monitorovať a 
hodnotiť publicitu v rámci štrukturálnych fondov", Nemecko, Berlín (16.-17.11.2009) 

 
Konferencie a kurzy stakeholderov: 
 
- Konferencia „Region Forum 2009“ – hotel Holiday Inn Bratislava, + 2 RPC (KO,BL) + materiály 

(organizátor Incoma Slovakia, s.r.o., Bratislava, 16.06.2009);  
- Vzdelávací kurz „Tvorba a manažment projektov“ v Kultúrno-spoločenskom centre v Košiciach 

+ 1 RPC  Košice + materiály (organizátor  AINOVA, Sv. Jur; 11.11.2009);  
 
FSR 
 
Úlohou FSR ako SORO v oblasti Informovanosti a publicity je predovšetkým zabezpečovať 
poskytovanie informácií verejnosti o výzvach na predkladanie projektov, výške poskytnutých 
finančných prostriedkov, o úspešne realizovaných projektoch na celoštátnej, regionálnej i miestnej 
úrovni prostredníctvom vhodne volených nástrojov (tlač, internet, TV, rozhlas) a v rozsahu, ako 
určuje Usmernenie riadiaceho orgánu č.N6/2007 Aktualizácia č.2.  
 
Plánovanie komunikačných aktivít a tých aktivít, ktoré spadajú do oblasti informovanosti a publicity 
sa viaže na zostavený komunikačný plán, ktorý vypracúva Sprostredkovateľský orgán pod 
Riadiacim orgánom taktiež v zmysle splnomocnenia o delegovaní právomocí podľa Usmernenia 
riadiaceho orgánu č. N6/2007 Aktualizácia č.2. Povinnosť za vypracovanie komunikačného plánu 
spadá do rámca činností manažéra publicity.  
 
Aktivity v roku 2009 boli zamerané predovšetkým na zabezpečenie informovanosti potenciálnych 
žiadateľov o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom informačných seminárov súvisiace 
s výzvami, ktoré FSR vyhlásil v roku 2009. Informačných seminárov FSR realizoval celkovo 8, a síce 
v Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove. V Bratislave boli realizované špecializované 
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odborné školenia zamerané na finančné riadenie a monitorovanie projektov a vypĺňanie ŽoP 
v rámci OP ZaSI.  

Školenia k výzvam: OP ZaSI–FSR 2007/2.1/01 a OP ZaSI-FSR 2007/2.1/02 

Miesto realizácie školenia Dátum konania  Počet účastníkov  

Košice  14.01.2009 128 

Prešov 1 15.01.2009 215+1 

Prešov 2 15.01.2009 61 

Nitra  19.01.2009 30 

Banská Bystrica  21.01.2009 125 

 
Školenia k výzvam: OP ZaSI–FSR 2007/2.1/01 a OP ZaSI-FSR 2007/2.1/02 
 

Miesto realizácie školenia  Dátum konania  Počet účastníkov –obcí  

Bratislava   12.02.2009 11 

Bratislava   16.02.2009 19 

Bratislava   16.02.2009 20 

Bratislava   19.02.2009 13 

Bratislava   19.02.2009 54 

Bratislava   25.02.2009 19 

Bratislava   26.02.2009 17+18 

 
Školenia k výzvam: OP ZaSI–FSR 2007/2.1/01 a OP ZaSI-FSR 2007/2.1/02 
 

Miesto realizácie školenia Dátum konania  Počet účastníkov  

Bratislava  20.04.2009 25 

Bratislava 21.04.2009 14  

Bratislava 23.04.2009 19 

Bratislava 24.04.2009 21 

Bratislava 27.04.2009 9 

Bratislava 28.04.2009 20 

Bratislava 30.04.2009 16 

Bratislava 04.05.2009 4 

 
Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP: OP ZaSI–FSR 2009/2.2/02 a OP 
ZaSI-FSR 2009/2.3/03 
 

Miesto realizácie informačného seminára  Dátum konania  Počet účastníkov  

Košice  21.04.2009 32+6 (FSR) 

Prešov  22.04.2009 33+6 (FSR) 

Nitra  28.04.2009 20+4 (FSR) 

Banská Bystrica  29.04.2009 36+4 (FSR) 

 
Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP: OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/2.1/05 a 
OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 
 

Miesto realizácie informačného seminára  Dátum konania  Počet účastníkov  

Banská Bystrica  19.11.2009 19+4* 

Nitra  20.11.2009  17+4* 

Košice  25.11.2009 25+6* 

Prešov  26.11.2009 18+4* 

*číslo indikuje účastníkov z FSR.  
 
Informačné semináre boli zamerané na predstavenie a prezentáciu príslušných výziev, resp. 
dôležitých informácií týkajúcich sa procesu predkladania žiadostí o NFP. Účastníci informačných 
seminárov – potenciálni žiadatelia sú oi oboznamovaní s procesom predkladania žiadosti cez 
verejný portál ITMS, vypĺňania žiadostí. Semináre sú bezplatné. Informácia o konaní informačných 
seminárov ako aj odborných školení boli zverejnené aj na webovej stránke FSR (www.fsr.gov.sk).  
 

http://www.fsr.gov.sk/
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FSR vydal v roku 2009 špecializovanú metodickú príručku „Úvod do štandardov terénnej sociálnej 
práce v obciach so zreteľom na marginalizované komunity“, ktorú je rovnako možné nájsť 
v elektronickej podobe na webovej stránke FSR. Ide o materiál, na príprave ktorého sa podieľal FSR 
v spolupráci s PDCS, o.z. ako aj ďalšími partnermi.  
 
Cieľom publicity je zabezpečiť prezentáciu činnosti, doterajších výsledkov ako aj pripravovaných 
aktivít FSR. V tomto kontexte zástupcovia FSR vystúpili dva razy v televízii TA3, boli publikované 
články v časopise Sociálna politika a zamestnanosť. 
 
 

Médium  Typ aktivity  Realizátor  Výstup  Počet  Dátum výstupu  

Pravda propagácia vyhlásenej 
výzvy 

FSR  
tlač 

1 01.11.2009-
20.11.2009 

Hospodárske noviny propagácia vyhlásenej 
výzvy 

FSR  
tlač 

1 01.11.2009-
20.11.2009 

Publicita       

časopis: Sociálna politika a 
zamestnanosť 

informácia k činnostiam 
FSR 

FSR tlač 1  10/2009 

časopis: Sociálna politika a 
zamestnanosť 

informácia k činnostiam 
FSR 

FSR tlač 1 11-12/2009 

TV - TA3, relácia Ľudia a 
regióny 

Informácia k činnostiam 
FSR 

FSR prezentácia 
zástupcu v TV, 
téma: Terénna 
sociálna práca  

 
1 

 
08.10.2009 

TV - TA3, relácia Ľudia a 
regióny 

informácia k činnostiam 
FSR 

FSR prezentácia 
zástupcu v TV, 
téma: LPSI  

 
1 

 
19.11.2009 

Publikácia: Návrh štandardov 
terénnej sociálnej práce v obci 
so zreteľom na prácu s 
vylúčenými komunitami 

príklad osvedčených 
postupov, 
špecializovaná 
metodická príručka.   

FSR 
v spolupráci 
s PDCS 

tlač 1200 20.08.2009 
(odovzdanie od 
zhotoviteľa- 
vydavateľa 

 
 
Webová stránka FSR zaznamenala v roku 2009 celkovo 105 076 návštev, čo znamená priemerne 
8756,33 návštev za mesiac. Denne navštívilo stránku v priemere 287,41 užívateľov – v intervale od 
196 návštev v mesiaci január 2009 do 373 návštev za november 2009.  
 
Internetová stránka bola zároveň doplnená o výskumné správy z výskumov, ktoré v roku 2008 
a 2009 realizovali Sociologický ústav SAV26 a Ústav etnológie SAV27. Zároveň bola v elektronickej 
podobe na webovú stránku uvedená analytická štúdia k SOP ĽZ za programové obdobie 2004 – 
200628. Fondu sociálneho rozvoja sa tak podarilo postupne realizovať plán výskumných aktivít, 
ktoré vo svojom dôsledku cielia na zisťovania efektivity poskytovania podpory zo štrukturálnych 
fondov. 

 
SIA 
 
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 vhodne volených nástrojov (tlač, internet, TV, rozhlas) a v rozsahu, ako 
určuje Usmernenie riadiaceho orgánu č.N6/2007 Aktualizácia č.2.  

                                                             
26 Hodnotenie partnerstiev sociálnej inklúzie. Sociologický ústav SAV 2008. 
 In: 
http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/1184_attach_hodnotenie_cinnosti_partnerstiev_socialnej_inkluzie.p
df.  
27 Výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách. Záverečná výskumná správa 
Ústavu etnológie pre Fond sociálneho rozvoja. 2009. In: http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/vykon-tsp-
v-mrk_finalna-sprava.pdf. 
28 Sociálne začleňovanie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Fond sociálneho rozvoja 2009. In: 
http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/socialne-zaclenovanie-znevyhodnenych-skupin-obyvatelstva-.pdf.  

http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/1184_attach_hodnotenie_cinnosti_partnerstiev_socialnej_inkluzie.pdf
http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/1184_attach_hodnotenie_cinnosti_partnerstiev_socialnej_inkluzie.pdf
http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/vykon-tsp-v-mrk_finalna-sprava.pdf
http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/vykon-tsp-v-mrk_finalna-sprava.pdf
http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/socialne-zaclenovanie-znevyhodnenych-skupin-obyvatelstva-.pdf
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Plánovanie komunikačných aktivít a tých aktivít, ktoré spadajú do oblasti informovanosti a publicity 
sa viaže na zostavený komunikačný plán, ktorý vypracúva Sprostredkovateľský orgán pod 
Riadiacim orgánom taktiež v zmysle splnomocnenia o delegovaní právomocí podľa Usmernenia 
riadiaceho orgánu č. N6/2007 Aktualizácia č.2. Povinnosť za vypracovanie komunikačného plánu 
spadá do rámca činností manažéra publicity.  
 
Aktivity v roku 2009 boli zamerané predovšetkým na zabezpečenie informovanosti potenciálnych 
žiadateľov o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom informačných seminárov súvisiace 
s výzvami, ktoré SIA vyhlásila v roku 2009.  
Informačných seminárov k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP SIA realizovala celkovo 10, a síce 
v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Trnave, Nitre a v Bratislave.  
Odborné semináre pre prijímateľov boli realizované v Košiciach a v Bratislave.  
 
Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP: DOP – SIA - 2009/1.2.1/01 
 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Prešov  15.04.2009 54+4* 

Banská Bystrica 16.04.2009 44+4* 

Trnava  17.04.2009 52+4* 

 
Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP: DOP–SIA–2009/4.1.3/01 
 

Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Prešov 1.7.2009 19+4* 

Banská Bystrica 2.7.2009 30+4* 

Trnava 3.7.2009 29+4* 

 
Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP: DOP–SIA-2009/3.1.5/01 
 
Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Bratislava 10.12.2009 23+4* 

 
Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP: DOP2009-SIP004 
 
Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Košice 14.7.2009 15+4* 

Banská Bystrica 15.7.2009 15+4* 

Trnava 16.7.2009 23+4* 

 
Odborné semináre pre prijímateľov v rámci výziev: DOP–SIA–2008/1.2.1/01 a DOP–SIA–
2008/3.1.5/01 
 
Miesto realizácie seminára  Dátum konania  Počet účastníkov  

Bratislava 23.2.2009 – 25.2.2009 150+4* 

 
Odborný seminár pre prijímateľov v rámci spoločnej výzvy: DOP2008-SIP001 
 
Miesto realizácie seminára  Dátum konania  Počet účastníkov  

Košice 13.7.2009 46+4* 

Bratislava 28.7.2009 65+4* 

Bratislava 21.9.2009 61+4* 

Bratislava 22.9.2009 26+4* 

 
Odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy : DOP2009-SIP003 
 
Miesto realizácie seminára Dátum konania  Počet účastníkov  

Bratislava (MPSVaR) 25.06.2009 40+3* 

*číslo indikuje účastníkov zo SIA.  
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Informačné semináre sú zamerané na predstavenie a prezentáciu príslušných výziev, resp. 
dôležitých informácií týkajúcich sa procesu predkladania žiadostí o NFP. Účastníci informačných 
seminárov – potenciálni žiadatelia sú i oboznamovaní s procesom predkladania žiadosti cez verejný 
portál ITMS, vypĺňania žiadostí.  
 
Odborné semináre pre prijímateľov sú zamerané pre úspešných uchádzačov o nenávratný finančný 
príspevok, kde im boli predstavené ich povinnosti súvisiace s implementáciou a finančným 
riadením projektov a zároveň boli prezentované povinnosti súvisiace s publicitou projektu, 
povinnosti pri verejnom obstarávaní, či proces riadenia prípadných zmien. 
 
Informácia o konaní informačných seminárov ako aj odborných seminároch boli zverejnené aj na 
webovej stránke SIA (www.sia.gov.sk).  
 
Cieľom publicity je zabezpečiť prezentáciu činnosti, doterajších výsledkov ako aj pripravovaných 
aktivít SIA. 
 
 

Médium Typ aktivity Výstup Dátum výstupu 

Inzercia  

Pravda propagácia vyhlásenej výzvy  
tlač 

03/2009 
06/2009 
11/2009 
12/2009 

Hospodárske noviny propagácia vyhlásenej výzvy  
tlač 

03/2009 
06/2009 
11/2009 
12/2009 

Sme propagácia vyhlásenej výzvy  
tlač 

03/2009 
06/2009 
11/2009 
12/2009 

Trend propagácia vyhlásenej výzvy  
tlač 

03/2009 
06/2009 
11/2009 
12/2009 

 
Webová stránka Sociálnej implementačnej agentúry zaznamenala  v roku 2009 cca 115 000 
navštívení a obsahuje až 1754 zaregistrovaných užívateľov, ktorí majú záujem získavať aktuálne 
informácie o aktivitách SIA.  
 
V roku 2009 sa stránka menila vo vzťahu k značke BLIND FRIENDLY  - verzia stránky pre zrakovo 
postihnutých, a zároveň Sociálna implementačná agentúra sprostredkovala vždy aktuálne 
informácie relevantné usmernenia, súvisiace s jej pôsobením. 
Internetová stránka spĺňala všetky štandardy zverejňovania dokumentov, bola doplnená aj 
o zverejnenie prijímateľov jednotlivých výziev formou Formuláru príkladov dobrej praxe na 
začiatku realizácie aktivít a po ukončení realizácie projektu. Všetky informácie poskytované širšej 
verejnosti sú súčasťou archívu, ktorý je k dispozícii na webovej stránke. 
 
SIA pokračovala v celoročnom komunikačnom partnerstve s informačným portálom EURoaktiv.sk, 
kde cieľom spolupráce  bolo poskytnúť čitateľom, návštevníkom portálu, komplexný prehľad o 
aktivitách Sociálnej implementačnej agentúry (aktuálne výzvy, rozhovory, činnosti v SIA, aktuálne 
dianie v sociálnej politike, zverejňovanie PR článkov k výzvam zverejňovanie reklamných bannerov, 
monitoring a pod.  
 
 
 
  

http://www.sia.gov.sk/
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9.1. Príloha č. 1: Skratky použité v texte 
 
Príloha č. 1: Skratky použité v texte 
 
AOTP Aktívne opatrenia trhu práce 
CO Certifikačný orgán 
DPH Daň z pridanej hodnoty 
EFF Európsky rybársky fond 
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 
EIB Európsky investičná banka 
EK Európsky komisia 
EKRK Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 
EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
ES Európske spoločenstvo 
ESF Európsky sociálny fond 
EÚ Európsky únia 
HP Horizontálna priorita 
IM Interný manuál procedúr OP ZaSI 
ISCED Európske hodnotenie vzdelania 
ITMS IT monitorovací systém 
KF Kohézny fond 
LPSI Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie 
LSKxP Lokálna stratégia komplexného prístupu 
MF SR Ministerstvo financií SR 
MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
MRK Marginalizované rómske komunity 
MV Monitorovací výbor 
NFP Nenávratný finančný príspevok  
NMV Národný monitorovací výbor 
NSRR Národný strategický referenčný rámec 
NUTS Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 
OP  Operačný program 
OP KaHR Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
OP ZaSI Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
PJ Platobná jednotka 
RO Riadiaci orgán 
SEA Strategické hodnotenie životného prostredia 
ŠF Štrukturálne fondy 
SFC Systém pre riadenie fondov EÚ 
SORO Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  
ŠR Štátny rozpočet 
TP Technická pomoc 
UoZ Uchádzač o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. 
VS Výročná správa 
ZoZ Záujemca o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. 
ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
ŽOP Žiadosť o platbu 
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9.2. Príloha č. 2: Prehľad výziev na dopytovo-orientované projekty a vyzvaní na národné a pilotné projekty, vyhlásených k 31.12.2009   
 

Prioritná os, opatrenie, kód výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
ukončenia 
výzvy 

Alokácia FP 
na výzvu v 
EUR/ŠF+ŠR 

Počet 
prijatých 
ţiadostí o 
NFP 

Výška 
ţiadaného 
príspevku v 
EUR (ŠF +ŠR) 

Počet 
schvál
ených 
ţiados
tí o 
NFP 

Výška 
schváleného 
príspevku v EUR 
(ŠF + ŠR) 

Počet 
zazml
uvnen
ých 
projek
tov 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 
EUR (ŠF +ŠR) 

Počet 
projekt
ov v 
realizác
ii 

Počet 
ukonče
ných 
projekt
ov Čerpané celkom 

 OP ZaSI NP 2008/1.1/4 - Overovanie nových nástrojov aktívnej politiky trhu 15.12.08 13.02.09 19 916 351 1 19 916 351,00 0   0 0,00 0 0 0,00 

 OP ZaSI NP 2008/1/1.1 - UPSVAR-NP. Absolventská prax a zapracovanie znevýh 15.12.08 31.12.11 23 534 488 4 208 809 109,27 3 185 573 839,88 3 185 573 839,86 3   69 705 838,03 

 OP ZaSI NP 2009/1.1/01 - Národná sústava povolaní v Slovenskej republike - 12.05.09 13.07.09 11 352 320 1 11 352 320,00 1 0,00 1 11 352 320,00 1   0,00 

 OP ZaSI NP 2009/1.1/02 - Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnan 10.03.09   38 833 126 3 11 487 815,32 2 11 141 781,16 2 11 141 781,16 2   138 402,01 

 OP ZaSI NP 2009/1.1/03 - Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej 27.07.09 30.09.09 43 725 380 1 43 725 380,00 1 43 725 380,00 1 43 725 380,00 1   0,00 

 OP ZaSI NP 2009/1.1/04 - Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných p 21.12.09 12.02.10 10 614 018           0,00     0,00 

 OP ZaSI NP01 2009/1.1 - Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracov 30.07.09 01.10.09 3 005 774 1 3 005 745,88 1 3 005 745,88 1 3 005 745,88 1   0,00 

 OP ZaSI NP03 2009/1.1 - Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Ná 27.07.09 24.09.09 388 369 1 388 369,00 1 388 369,00 1 388 369,00 1   0,00 

 OP ZaSI NP05 2009/1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti 21.08.09 26.10.09 2 326 022 1 2 095 111,02 1 2 095 111,02 1 2 095 111,02 1   0,00 

 OP ZaSI NP07 2009/1.1 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce 28.09.09 30.11.09 16 942 960 1 16 942 960,00 1 0,00 1 16 942 960,00 1   0,00 

1.1 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnano       14 317 723 161,49 11 245 930 226,94 11 274 225 506,92 11 0 69 844 240,04 

 DOP2008-SIP001 - OP KaHR/OP ZaSI - Inovácie a transféry / Podpora t 28.08.08 28.11.08 19 916 352 220 11 981 509,77 109 6 130 975,75 107 5 348 640,92 106 1 31 605,22 

 DOP2009-SIP003 - Budovania regionálnych inovačných centier 15.06.09 15.03.10 10 000 000 3 4 056 288,34       0,00     0,00 

 DOP2009-SIP004 - Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane pod 15.06.09 24.08.09 10 000 000 138 21 196 116,38       0,00     0,00 

 DOP-SIA-2008/1.2.1/01 - Podpora rastu zamestnanosti 30.06.08 04.09.08 20 613 424 278 46 612 887,90 145 25 213 999,24 143 20 689 084,19 138 5 1 182 883,39 

 DOP-SIA-2009/1.2.1/01 - Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podni 26.03.09 30.06.09 35 200 000 271 89 217 292,28       0,00     0,00 

 DOP-SIA-2009/1.2.1/02 - Podpora špecifického a všeobecného vzdelávania zam 14.12.09 30.04.10 30 000 000           0,00     0,00 

 OP ZaSI 2008/1.2/01 - Sieťovanie sociálnych podnikov 19.03.08 30.09.08 3 319 392 12 24 016 069,62 8 24 338 672,15 8 23 470 477,35 8   3 070 028,03 

1.2 1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest pro       922 197 080 164,29 262 55 683 647,14 258 49 508 202,46 252,00 6,00 4 284 516,64 

1 Prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti       936 514 803 325,78 273 301 613 874,08 269 323 733 709,38 263 6 74 128 756,68 

 OP ZaSI - FSR - 2007/2.1/01 - Uzavretá výzva na predkladanie ţiadostí o nenávrat 21.12.07   7 634 602 186 10 896 562,18 153 9 352 563,16 153 8 444 423,18 152 1 2 704 406,28 

 OP ZaSI - FSR - 2007/2.1/02 - Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finanč 21.12.07 30.06.08 3 983 271 167 8 062 443,15 76 4 016 698,79 76 3 374 782,88 75 1 663 074,20 

 OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/01_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/01 22.09.08 12.12.08 2 389 963 128 16 600 526,40 2 305 366,27   0,00     0,00 

 OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02 22.09.08 12.12.08 640 822 33 3 436 031,87       0,00     0,00 

 OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01 - OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01 06.04.09 30.06.09 2 500 000 29 2 375 639,91       0,00     0,00 

 OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/05 - OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/05 20.10.09 21.12.09 975 000           0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2008/2.1.4/01 - SR ESF - NP - Štatistické sledovanie ţivotných pod 08.08.08 31.12.12 896 236 1 675 944,36       0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2008/2.1/01 - SR ESF - NP - Zvyšovanie zamestnateľnosti profesio 20.08.08 04.12.08 2 345 104 1 2 327 965,48 1 2 327 965,48 1 2 327 965,46 1   28 015,28 

2.1 2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením aleb       545 44 375 113,35 232 16 002 593,70 230 14 147 171,52 228 2 3 395 495,76 

 OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 06.04.09 03.07.09 12 759 353 198 45 343 465,99       0,00     0,00 

 OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04 20.10.09 21.12.09 10 936 500           0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2009/2.2/1 - Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným pr 23.12.08   3 319 392 1 3 319 391,89 1 3 319 391,89 1 3 319 391,89 1   0,00 

 OP ZaSI NP04 2009/2.2 - OP ZaSI NP04 2009/2.2 - Inštitút rodovej rovnosti 17.08.09 31.08.12 5 200 000 1 5 200 000,00 1 5 200 000,00 1 5 200 000,00 1   0,00 

 OP ZaSI NP07 2009/2.2 - Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýh 23.09.09 23.11.09 18 995 081 1 18 995 081,00 1 0,00 1 18 995 081,00 1   0,00 

2.2 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prí       201 72 857 938,88 3 8 519 391,89 3 27 514 472,89 3 0 0,00 

 OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 - OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 06.04.09 03.07.09 1 994 743 74 6 525 394,60       0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2009/2.3/1 - Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 23.01.09 13.02.09 45 166 474 1 45 166 474,00 1 45 166 474,00 1 45 166 474,00 1   157 214,53 

 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţiv       75 51 691 868,60 1 45 166 474,00 1 45 166 474,00 1 0 157 214,53 
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2 Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie        821 168 924 920,83 236 69 688 459,59 234 86 828 118,41 232 2 3 552 710,29 

 DOP-SIA-2008/3.1.5/01 - Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budova 30.06.08 09.09.08 1 327 757 58 5 847 744,22 16 1 573 170,01 16 1 385 550,89 15 1 113 677,02 

 DOP-SIA-2009/3.1.5/01 - Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podni 19.11.09 29.01.10 2 000 000           0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2008/3.1/1 - Národné projekty UPSVR - Absolventská prax a zapra 12.12.08   23 534 488 4 3 905 836,18 3 3 618 137,15 3 3 618 137,16 3   1 006 079,38 

 OP ZaSI NP 2009/3.1/01 - Národná sústava povolaní v Slovenskej republike - 12.05.09 13.07.09 819 890 1 819 890,00 1 0,00 1 819 890,00 1   0,00 

 OP ZaSI NP 2009/3.1/02 - Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnan 10.03.09   1 148 788 3 1 251 395,78 2 1 208 744,83 2 1 208 744,83 2   19 467,16 

 OP ZaSI NP01 2009/3.1 - Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracov 23.07.09 01.10.09 230 514 1 230 509,16 1 230 509,16 1 230 509,16 1   0,00 

 OP ZaSI NP03 2009/3.1 - Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Ná 23.07.09 24.09.09 43 152 1 43 152,00 1 43 152,00 1 43 152,00 1   0,00 

 OP ZaSI NP05 2009/3.1 - Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnate 21.08.09 26.10.09 287 703 1 259 201,38 1 259 201,38 1 259 201,38 1   0,00 

3.1 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamest       69 12 357 728,72 25 6 932 914,53 25 7 565 185,42 24 1 1 139 223,56 

 OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03 22.09.08 12.12.08 169 289 10 473 661,60       0,00     0,00 

 OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/3.2/06 - OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/3.2/06 20.10.09 21.12.09 240 000           0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2008/3.2.5/01 - SR ESF - NP - Štatistické sledovanie ţivotných pod 08.08.08 31.12.12 162 651 1 156 615,54       0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2008/3.2/01 - SR ESF - NP - Zvyšovanie zamestnateľnosti profesio 20.09.07 30.09.08 319 630 1 324 678,22 1 324 678,22 1 324 678,24 1   3 521,76 

 OP ZaSI NP 2009/3.2/1 - Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa - BSK 23.01.09 13.02.09 3 406 711 1 3 406 711,00 1 3 406 711,00 1 3 406 711,00 1   28 341,91 

 OP ZaSI NP04 2009/3.2 - OP ZaSI NP04 2009/3.2 - Inštitút rodovej rovnosti 17.08.09 31.08.12 758 494 1 758 494,00 1 758 494,00 1 758 494,00 1   0,00 

3.2 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a       14 5 120 160,36 3 4 489 883,22 3 4 489 883,24 3 0 31 863,67 

 OP ZaSI NP 2008/3.3/02 - NP rezort spravodlivosti -Budovanie kapacít a zlep 01.09.08 30.11.08 147 899           0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2009/3.3/02 - Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou s 10.03.09 02.06.09 502 901 6 1 269 722,97 6 651 712,31 6 1 269 722,98 6   0,00 

 OP ZaSI NP 2009/3.3/03 - Zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti inštitú 26.03.09 21.11.09 188 588 1 188 588,00       0,00     0,00 

 OP ZaSI NP02 2009/3.3 - je zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riade 23.06.09 17.09.09 416 940 1 415 907,63 1 415 907,63 1 415 907,63 1   0,00 

 OP ZaSI NP06 2009/3.3 - Vzdelávanie ako nástroj modernej a pro-klientsky o 25.08.09   94 294 2 156 366,96 1 62 073,00   0,00     0,00 

 OP ZaSI NP09 2009/3.3 - Zvyšovanie kvality verejnej správy v BSK vzdelávan 30.10.09 11.01.10 37 197 1 37 196,99       0,00     0,00 

3.3 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej       11 2 067 782,55 8 1 129 692,94 7 1 685 630,61 7 0 0,00 

 <Neznámy kód výzvy> - <Neznámy názov výzvy>       15 830 095,67 15 754 270,80 15 772 722,12 13 2 574 889,19 

3.4 3.4 Technická pomoc pre BSK       15 830 095,67 15 754 270,80 15 772 722,12 13 2 574 889,19 

3 Prioritná os 3 - Podpora zamestnanosti a SI a budovanie kapacít v BSK       109 20 375 767,30 51 13 306 761,49 50 14 513 421,39 47 3 1 745 976,42 

 DOP-SIA-2008/4.1.3/01 - DOP–SIA–2008/4.1.3/01 25.02.08 07.05.08 10 622 055 168 37 787 621,01 49 15 786 663,96 49 10 237 826,76 49   1 866 121,16 

 DOP-SIA-2009/4.1.3/01 - Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou s 15.06.09 17.08.09 14 000 000 280 48 528 382,78       0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2008/4.1/02 - NP rezort spravodlivosti -Budovanie kapacít a zlep 01.09.08 03.11.08 1 179 845           0,00     0,00 

 OP ZaSI NP 2009/4.1/02 - Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou s 10.03.09 06.06.09 4 011 472 7 14 738 842,56 7 9 749 018,12 7 14 738 842,96 7   0,00 

 OP ZaSI NP 2009/4.1/03 - Podpora zdravotníckym zariadeniam 28.10.09 31.12.09 2 658 800           0,00     0,00 

 OP ZaSI NP02 2009/4.1 - Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou s 23.06.09 17.09.09 8 265 382 1 8 212 099,62 1 8 212 099,62 1 8 208 962,06 1   0,00 

 OP ZaSI NP06 2009/4.1 - Vzdelávanie ako nástroj modernej a pro-klientsky o 25.08.09 31.12.13 1 504 302 2 1 307 224,00 1 502 224,00   0,00     0,00 

 OP ZaSI NP09 2009/4.1 - Zvyšovanie kvality verejnej správy vzdelávaním zam 30.10.09 11.01.10 593 418 1 593 415,57       0,00     0,00 

4.1 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejn       459 111 167 585,54 58 34 250 005,70 57 33 185 631,78 57 0 1 866 121,16 

 OP ZaSI NP 2009/4.2/01 - Zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti inštitú 26.03.09 21.11.09 1 645 714 2 3 150 016,00       0,00     0,00 

4.2 4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejne       2 3 150 016,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 

4 Prioritná os 4 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy       461 114 317 601,54 58 34 250 005,70 57 33 185 631,78 57 0 1 866 121,16 

 <Neznámy kód výzvy> - <Neznámy názov výzvy>       18 21 585 713,97 18 20 145 625,68 18 20 774 250,18 14 4 7 139 055,24 

5.1 5.1 Technická pomoc       18 21 585 713,97 18 20 145 625,68 18 20 774 250,18 14 4 7 139 055,24 

5 Prioritná os 5 - Technická pomoc       18 21 585 713,97 18 20 145 625,68 18 20 774 250,18 14 4 7 139 055,24 

 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia       2345 840 007 329,42 636 439 004 726,54*** 628 479 035 131,14 613 15 88 432 619,79 

Zdroj: ITMS,  neobsahuje výzvy, ktoré do termínu 31.12.2009 neboli vyhodnotené a nebol v rámci nich vytvorený v ITMS žiadny projekt  ***pozri str. 14 
 Vyzvanie na NP a pilotné projekty  
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Prehľad výziev SIA na dopytovo-orientované projekty, vyhlásených do 31.12.2009 
 

Poradové 
číslo. 
výzvy 

Prioritná 
os 

Opatrenie Kód výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
Dátum 

ukončenia 

Alokácia FP na 
výzvu  

v EUR/ŠF+ŠR  

Počet  
predloţených 

projektov 
Celkom ţiadaná 

suma v EUR 

Počet 
schválených 

projektov 

Schválená 
oprávnená 

suma v EUR 
(celkom) 

Zamietnutá suma v 
EUR  

     výzvy vyhlásené v roku 2009                 

               

1 1 1.2. DOP–SIA-2009/1.2.1/01 26.03.2009 03.06.2009 35 200 000,00 271 136 715 448,39 108 35 122 753,95 101 592 694,44 

2 1 1.2. DOP2009-SIP003  15.06.2009 15.03.2010 10 000 000,00 N/A N/A 0 0,00 0,00 

3 1 1.2. DOP2009-SIP004  15.06.2009 24.08.2009 10 000 000,00 138 22 331 981,51 67 8 728 187,47 13 603 794,04 

4 1 1.2. DOP–SIA-2009/1.2.1/02 14.12.2009 30.04.2010 30 000 000,00 N/A N/A 0 0,00 0,00 

5 3 3.1. DOP-SIA-2009/3.1.5./01  19.11.2009 29.01.2010 2 000 000,00 N/A N/A 0 0,00 0,00 

6 4 4.1. DOP-SIA-2009/4.1.3/01  15.06.2009 17.08.2009 14 000 000,00 280 51 119 778,66 90 13 812 151,53 37 307 627,13 

               

     výzvy vyhlásené v roku 2008         

               

1 1 1.2. DOP-SIA-2008/1.2.1/01  30.06.2008 14.09.2008 20 613 423,62 280 49 521 889,14 145 21 845 404,44 27 676 484,70 

2 1 1.2. DOP2008-SIP001  28.08.2008 28.11.2008 9 638 244,55 220 21 579 295,56 115 10 522 703,87 11 056 591,69 

3 3 3.1. DOP-SIA-2008/3.1.5./01  30.06.2008 09.09.2008 1 327 756,75 58 6 156 192,72 17 1 531 822,83 4 624 369,89 

4 4 4.1. DOP-SIA-2008/4.1.3/01  25.02.2008 07.05.2008 10 622 054,04 168 39 836 022,86 51 11 233 918,77 28 602 104,09 

        Spolu: 132 435 477,66 1 415 327 260 608,84 592 102 796 942,86 224 463 665,98 
Zdroj: SORO SIA ručné  údaje 
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Prehľad výziev FSR na dopytovo-orientované projekty, vyhlásených do 31.12.2009 

 

Poradové 
číslo. 
výzvy 

Prioritná 
os 

Opatrenie Kód výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
Dátum 

ukončenia 

Alokácia FP na 
výzvu  

v EUR/ŠF+ŠR  

Počet  
predloţených 

projektov 
Celkom ţiadaná 

suma v EUR 

Počet 
schválených 

projektov 

Schválená 
oprávnená 

suma v EUR 
(celkom) 

Zamietnutá suma v 
EUR  

     výzvy vyhlásené v roku 2009                 

1 2 2.1 OP ZaSI-FSR-2009/2.1/07 23.12.2009 30.03.2010 2 200 000,00 0 0 0 0 0 

2 2 2.1 OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 23.12.2009 23.02.2010 15 000 000,00 0 0 0 0 0 

3 2 2.2 OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 06.04.2009 04.07.2009 14 759 353,00 199 44 886 928,47 69 14 688 486,85 30 198 441,62 

4 2 2.2 OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 20.10.2009 21.12.2009 10 936 500,00 129 32 403 482,68 0 0 0 

5 2 2.3 OP ZaSI-FSR-2009/2.3/03 06.04.2009 04.07.2009 1 994 743,00 75 5 819 232,18 11 934 141,74 4 885 090,44 

6 2 3.2 OP ZaSI-FSR-2009/3.2/08 23.12.2009 30.03.2010* 260 000,00 0 0 0 0 0 

7 2 2.1 OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/2.1/01 06.04.2009 05.06.2009 2 500 000,00 29 2 554 170,24 28 0 0 

8 2 2.1 OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/2.1/05 20.10.2009 21.12.2009 975 000,00 17 1 728 270,04 0 0 0 

9 2 3.2 OP ZaSI-FSR-LPSI 2009/3.2/06 20.10.2009 21.12.2009 240 000,00 6 660 135,90 0 0 0 

                       

     výzvy vyhlásené v roku 2008                 

1 2 2.1 OP ZaSI-FSR-2008/2.1/01 22.09.2008 12.12.2008 2 389 962,16 128 17 439 426,93 22 2 384 396,05 15 055 030,88 

2 2 2.1 OP ZaSI-FSR-2008/2.1/02 22.09.2008 12.12.2008 640 821,75 33 3 449 522,07 7 603 190,66 2 846 331,41 

3 3 3.2 OP ZaSI-FSR-2008/3.2/03 22.09.2008 12.12.2008 169 288,99 10 496 698,60 3 150 995,41 345 703,19 

                       

     výzvy vyhlásené v roku 2007                 

1 2 2.I OP ZaSI-FSR-2007/2.1/01 23.12.2007 30.6.2008 8 598 380,45 187 11 290 953,43 158 9 253 314,09 112 127,86 

2 2 2.I OP ZaSI-FSR-2007/2.1/02 23.12.2007 30.6.2008 3 226 259,16 168 8 309 425,37 128 5 204 479,45 488 210,60 

                       

         SPOLU 63 890 308,51 981,00 129 038 245,91 426,00 33 219 004,25 53 930 936,00 

Zdroj: SORO FSR ručné údaje  *bola predĺžená do 14.04.2010
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9.3. Príloha č. 3: Platby prijaté z EK 
 

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 05 UPO 002 
Názov programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Stav k 31.12.2009            
 

(v EUR) 

Fond 
Žiadosť 

o platbu29 č. 

Dátum 
predloženia 

žiadosti 
o platbu na EK 

Požadovaná 
suma 

Uhradená suma 

Dátum pripísania 
prostriedkov na 

účet 
certifikačného 

orgánu 

Rozdiel medzi 
požadovanou 
a uhradenou 

sumou 

ESF 
1. zálohová 

platba 
x x 17 636 031,56 30.11.2007 x 

ESF 2. zálohová 
platba 

x x 26 454 047,34 23.05.2008 x 

ESF 3. zálohová 
platba 

x x 17 636 031,56 29.01.2009 x 

ESF 4. zálohová 
platba 

x x 17 636 031,56 04.05.2009 x 

ESF 2710900701 30.09.2009 24 597 163,47 24 597 163,47 26.11.2009 0,00 

ESF  2710900702 23.12.2009 17 619 886,21 0,00  17 619 886,21 

Spolu x x 42 217 049,68 103 959 305,49 x 17 619 886,21 

Zdroj: CO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29 pri zálohovej platbe sa číslo žiadosti nevypĺňa, uvádzať text „zálohová platba“ 
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9.4. Príloha č. 4: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategorizácie 
oblasti pomoci podľa prílohy IV nariadenia Rady ES 1083/2006  

 
Referenčné číslo Komisie: 2007SK05UPO002 
Názov programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný Operačný program: 26.10.2007 
 
 

Kombinácia kódov pre oblasti 1 až 5                                                                                                                             (v EUR) 

Prioritná os 
Kód (*) 
Oblasť 1 
Prioritná téma 

Kód (*) 
Oblasť 2 
Forma 
financovania 

Kód (*) 
Oblasť 3 
Územie 

Kód (*) 
Oblasť 4 
Hospodárska 
činnosť 

Kód (*) 
Oblasť 5 
Umiestnenie 

Suma (**) 

1 64 01 00 20,22 SK02 7 094 554,26 

1 64 01 00 20,22 SK03 6 267 859,91 

1 64 01 00 20,22 SK04 6 309 153,47 

1 68 01 00 20,22 SK02 431 122,41 

1 68 01 00 20,22 SK03 11 567 189,32 

1 68 01 00 20,22 SK04 9 844 306,36 

1 64 01 00 20,22 N/A 1 501 821,15 

1 65 01 00 20,22 N/A 10 957 229,32 

1 66 01 00 20,22 N/A 222 134 451,57 

2 71 01 00 20,22 SK02 627 938,41 

2 71 01 00 20,22 SK03 2 527 482,85 

2 71 01 00 20,22 SK04 7 391 272,68 

2 71 01 00 20,22 N/A 23 387 301,96 

2 66 01 00 20,22 N/A 1 978 770,64 

2 69 01 00 20,22 N/A 38 391 502,90 

3 86 01 00 00 SK01 64 626,84 

3 81 01 00 17,20,22 SK01 1 485 548,07 

3 65 01 00 20,22 SK01 1 196 791,07 

3 63 01 00 20,22 SK01 1 157 924,71 

3 69 01 00 20,22 SK01 2 895 704,35 

3 68 01 00 20,22 SK01 79 022,22 

3 85 01 00 00 SK01 592 186,95 

3 71 01 00 20,22 SK01 644 719,90 

3 66 01 00 20,22 SK01 4 331 874,77 

4 81 01 00 17,20,22 SK02 1 270 536,51 

4 81 01 00 17,20,22 SK03 2 838 548,43 

4 81 01 00 17,20,22 SK04 2 764 844,58 

4 81 01 00 17,20,22 N/A 21 973 180,75 

5 85 01 00 00 N/A 3 685 003,13 

5 86 01 00 00 N/A 13 985 027,44 

Spolu                                                                                                                                                                                             409 377 496,93          
(*) Kategórie by sa mali kódovať pre každú oblasť podľa štandardného členenia. 
(**) pridelená suma z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategóriu (pre každý riadok) kumulatívne od 
začiatku realizácie operačného programu (nie alokáciu) - schválené 
N/A v stĺpci Oblasť 5 Umiestnenie vyjadruje nadregionálne umiestnenie sumy 

Zdroj: RO ITMS 
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9.5. Príloha č. 5: Priebežné žiadosti o platbu predložené EK 
 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 05 UPO 002 
Názov programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Stav: k 31.12.2009 

                   (v EUR) 

Prioritná os 
Záväzok  

2007 - 2013 

Priebežná  
žiadosť o platbu č. 

2710900701 
dátum: 

30.09.2009 

Priebežná žiadosť 
o platbu č. 

2710900702 
dátum: 

23.12.2009 

Celkový objem 
prostriedkov za 

priebežné žiadosti 
o platbu 

% záväzku  
2007 - 2013 

Prioritná os 1 567 422 200 22 076 323,74 12 778 772,43 34 855 096,16 6,14 

Prioritná os 2 187 800 000 235 290,28 1 661 816,93 1 897 107,19 1,01 

Prioritná os 3 17 801 578 217 834,45 582 870,60 854 705,04 4,80 

Prioritná os 4 81 734 600 99 655,90 704 387,90 804 043,79 0,98 

Prioritná os 5 27 043 200 1 914 059,17 1 892 038,35 3 806 097,50 14,07 

Spolu 881 801 578 24 597 163,47 17 619 886,21 42 217 049,68 4,79 

Zdroj: CO 
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9.6. Príloha č. 6: Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami 
 
 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 05 UPO 002 
Názov programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
K dátumu: 31.12.2009 

Prioritná os 

Záväzok na jednotlivé roky  
za EÚ zdroje 

Záväzok  
2007-2013 
 za EÚ zdroje 

Stav čerpania 
prostriedkov 
ŠF a KF 
k 31.12.2009 

Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2007-
2013 

2007 
(1) 

2008 
(2) 

2009 
(3) 

2010 
(4) 

2011 
(5) 

2012 
(6) 

2013 
(7) 

(8=1+2+3+4+
5+6+7) 

(9) (10=9/1) 
(11=(9-
1)/2) 

(12=9
-
(1+2)/
3) 

(13=9-
(1+2+3)/
4) 

(14=9-
(1+2+3+
4)/5) 

(15=9-
(1+2+3+
4+5)/6) 

(16=9-
(1+2+3+
4+5+6)/
7) 

(17=9/8) 

Prioritná os 
1 80 613 433 78 515 785 75 649 617 69 946 598 75 224 638 82 859 153 104 612 977 567 422 200 

63 066 793 
78,23 0 0 0 0 0 0 11,11 

Prioritná os 
2 

26 680 667 
25 986 407 25 037 790 23 150 259 24 897 135 27 423 934 34 623 807 187 800 000 

3 166 832 
11,87 0 0 0 0 0 0 1,69 

Prioritná os 
3 

2 529 063 
2 463 254 2 373 334 2 194 415 2 360 002 2 599 517 3 281 994 17 801 578 

1 483 718 
58,67 0 0 0 0 0 0 8,33 

Prioritná os 
4 

11 612 000 
11 309 843 10 896 985 10 075 491 10 835 769 11 935 486 15 069 026 81 734 600 

1 586 199 
13,66 0 0 0 0 0 0 1,94 

Prioritná os 
5 

3 842 016 
3 742 043 3 605 442 3 333 638 3 585 186 3 949 046 4 985 828 27 043 200 

6 059 152 
100 59,25 0 0 0 0 0 22,41 

Spolu 125 277 179 122 017 332 117 563 168 108 700 401 116 902 730 128 767 136 162 573 632 881 801 578 75 362 694 60,16 0 0 0 0 0 0 8,55 
Zdroj: RO 

 
Poznámka: 
Čerpanou sumou sa rozumie suma zahrnutá do súhrnných žiadostí o platbu schválených certifikačným orgánom 
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9.7. Príloha č. 7: Indikatívny harmonogram výziev na dopytovo-orientované projekty v 
roku 2010 
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9.8. Príloha č. 8: Zmeny harmonogramu výziev na dopytovo-orientované projekty v roku 
2009 
 

V roku 2009 boli platné 4 verzie Časový harmonogramov výziev na predkladanie dopytovo-
orientovaných projektov OP ZaSI 
 
Časový harmonogram výziev na rok 2009 
Platná od 12.2.2009 
Časový harmonogram výziev na rok 2009 akt.2  
Platná od 15.6.2009 
Časový harmonogram výziev na rok 2009 akt.3  
Platná od 12.11.2009 
Časový harmonogram výziev na rok 2009 akt.4 
Platná od 21.12.2009 
 
Zmeny: 
 
1. Časový harmonogram výziev na rok 2009 / Časový harmonogram výziev na rok 2009 akt.2  
Pridaná výzva v rámci opatrenia 1.1 aktivita „Aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (Vybudovanie pilotných pracovísk ergonómie pre chránené dielne a chránené 
pracoviská)“ 
Znížená alokácia (z pôvodných 70 245 000 EUR na 40 245 000 EUR) pri výzve v rámci opatrenia 1.2 
aktivita „Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest 
v nových podnikoch a samozamestnania“ a posun vyhlásenia tejto výzvy z marca na júl 2009. 
Pridaná výzva v rámci opatrenia 4.1 aktivita „Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb 
poskytovaných neziskovými organizáciami„ 
Vypustené všetky výzvy(z dôvodu prehľadnosti dokumentu), ktoré boli do daného momentu vyhlásené. 
Taktiež došlo k čiastočnému posunu vyhlásenia niektorých plánovaných výziev z dôvodu časovej 
zaneprázdnenosti SORO, resp. v nadväznosti na neukončené procesy u predchádzajúcich výziev. 
 
2. Časový harmonogram výziev na rok 2009 akt.2 / Časový harmonogram výziev na rok 2009 akt.3  
Opätovne zvýšená alokácia (na pôvodných 70 245 000 EUR) pri výzve v rámci opatrenia 1.2 aktivita 
„Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v 
nových podnikoch a samozamestnania“ a posun vyhlásenia tejto výzvy z marca na november 2009. 
Pridaná výzva v rámci opatrenia 1.2 aktivita „Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, 
podnikateľských združení a regiónov“ vo výške 30 000 000 EUR s termínom vyhlásenia december 2009 
Pridaná výzva v rámci opatrenia 2.2 aktivita „Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb 
starostlivosti (soc. služieb a opatrení SPO a SK, ktoré zlepšujú  prístup ohrozených a marginalizovaných 
skupín populácie  na trh práce a do spoločnosti“ ako pokračovania výziev z roku 2007 (OP ZaSI-FSR-
2007/2.1/01 a OP ZaSI-FSR-2007/2.1/02) s alokáciou 15 000 000 EUR a termínom vyhlásenia december 
2009. 
Vypustené všetky výzvy(z dôvodu prehľadnosti dokumentu), ktoré boli do daného momentu vyhlásené. 
Taktiež došlo k čiastočnému posunu vyhlásenia niektorých plánovaných výziev z dôvodu časovej 
zaneprázdnenosti SORO, prípadne na nadväznosť na neukončené procesy u predchádzajúcich výziev. 
 
3. Časový harmonogram výziev na rok 2009 akt.3  / Časový harmonogram výziev na rok 2009 akt.4 
Došlo k prečisteniu harmonogramu a presunu nevyhlásených výziev na rok 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

176 

Verzia z 12.2. 2009 
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Aktualizácia 15.6.2009 
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Aktualizácia 12.11.2009 
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Aktualizácia 21.12.2009 
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9.9. Príloha č. 9: Finančná kontrola a audit  
 

9.9.1.1. Kontrola na mieste 

Vykonané overovania na mieste podľa čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 za RO OP ZaSI - BSK  
   
Počet vykonaných overovaní od 1.1.2009 do 31.12.2009............................................48               
Počet zistených neoprávnených výdavkov od  1.1.2009 do 31.12.2009..............0,00 EUR               
                        

Por. č. ITMS č. 
ITMS č. 
ţiadosti 

Overovanie vykonané 
dňa/nevykonané-dôvod 

Výška 
overovaných 

výdavkov 
(EUR) 

Percentuáln
y podiel z 

oprávnených 
nákladov 
projektu 

Výška 
zistenýc

h  
neopráv
nených 
výdavko
v (EUR) 

Zistenia z overovania 

Prijaté 
nápravné 
opatrenia                                                                                                        
zo strany 
KP/PP 

Názov prijímateľa 

Dátum 
vypracovania 

Správy z 
overovania na 
mieste (podpis 
zo strany RO) 

1. 27130130003 205 15.01.09 15.01.09 2 702,55 6,09% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.01.09 

2. 27130130001 505 15.01.09 15.01.09 69,71 13,95% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.01.09 

  27130130001 204 15.01.09 15.01.09 66,39 7,34% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.01.09 

3. 27130130001 207 
05.03.09 05.03.09 

184,23 10,10% 0,00    bez zistení 
bez 
nápravných 
opatrení 

UPSVR 
23.03.09 

4. 27130130002 502 
17.03.09 17.03.09 

821,73 100,00% 0,00    
KP uhradil o 0,25 hal vyššiu sumu ako bolo uvedené v 
zmluve. Zistenie je bez finančného dopadu, nakoľko 
uvedenú čiastku nie je moţné vyjadriť v EUR 

bezpredmetné Ústredie PSVR 
17.03.09 

5. 27130130001 508 
17.03.09 17.03.09 

821,73 100,00% 0,00    
KP uhradil o 0,25 hal vyššiu sumu ako bolo uvedené v 
zmluve. Zistenie je bez finančného dopadu, nakoľko 
uvedenú čiastku nie je moţné vyjadriť v EUR 

bezpredmetné Ústredie PSVR 
17.03.09 

6. 27130130003 510 
17.03.09 17.03.09 

821,73 100,00% 0,00    
zistenie bez finančného dopadu - rozdiel medz zmluvnou 
cenou a fakturovanou, neodôvodnené halierové 
vyrovnanie 

bez opatrení Ústredie PSVR 
23.03.09 

7. 27130130003 208 30.03.09 30.03.09 1 173,64 12,78% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 30.03.09 

8. 27130130001 210 21.04.09 21.04.09 12 465,75 19,85% 0,00 bez zistení priebeţne UPSVR 21.04.09 

9. 27130130003 510 22.04.09 22.04.09 3 131,05 46,83% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 22.04.09 

10. 27130130001 509 23.04.09 23.04.09 306,58 100,00% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 23.04.09 

11. 27130130002 203 23.04.09 23.04.09 4 311,01 10,12% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 23.04.09 

12. 27130130001 511 11.05.09 11.05.09 4 904,30 7,39% 0,00 v ŢoP sú poţadované čiastky prepisované perom bezpredmetné UPSVR 11.05.09 

13. 27130130003 513 11.05.09 11.05.09 143,46 13,29% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.05.09 

14. 27130130001 214 02.06.09 02.06.09 2 416,15 9,80% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 02.06.09 

  27130130001 515 02.06.09 02.06.09 7 248,45 8,31% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 02.06.09 
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15. 27130130003 214 02.06.09 02.06.09 790,50 10,41% 0,00 bez zistení bez opatrení UPSVR 05.06.09 

16. 27130130003 515 15.06.09 15.06.09 220,00 6,26% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ustredie PSVR 15.06.09 

17. 27130130002 204 17.06.09 17.06.09 2 522,11 6,91% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.06.09 

  27130130002 505 17.06.09 17.06.09 4 188,82 6,21% 0,00 bez zistení bezpredmetné ÚPSVR 17.06.09 

18. 27130130003 517 02.07.09 02.07.09 250,96 6,06% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 02.07.09 

19. 27130130002 506 03.07.09 03.07.09 7 925,37 17,94% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 10.07.09 

20. 27130130003 216 03.07.09 03.07.09 525,82 10,04% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 09.07.07 

21. 27130230002 501 06.07.09 06.07.09 355,00 6,01% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 06.07.09 

22. 27130130001 516 17.07.09 17.07.09 14 796 6,32% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.07.09 

23. 27130130001 517 14.09.09 14.09.09 2 006,29 6,42% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 14.09.09 

  27130130001 219 14.09.09 14.09.09 2 666,15 6,61% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 14.09.09 

  27130130001 520 14.09.09 14.09.09 2 416,15 7,52% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 14.09.09 

24. 27130130002 208 17.09.09 17.09.09 443,59 100% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.09.09 

  27130130002 509 17.09.09 17.09.09 1 394,08 7,25% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.09.09 

  27130130002 510 17.09.09 17.09.09 1 880,05 6,99% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.09.09 

25. 27130130003 218 17.09.09 17.09.09 641,27 12,96% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.09.09 

26. 27130230001 501 18.09.09 18.09.09 612,00 17,38% 0,00 chybné meno lektora vo formuláry (zoznam výdavkov) opravené Ústredie PSVR 18.09.09 

27. 27130130003 521 18.09.09 18.09.09 37,05 100% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ústredie PSVR 18.09.09 

28. 27130230002 502 
30.09.09 30.09.09 

396,88 11,68% 0,00 bez zistení bezpredmetné 
UPSVR                   
Malacky 30.09.09 

  27130230002 503 
30.09.09 30.09.09 

1 490,97 15,67% 0,00 bez zistení bezpredmetné 
UPSVR                   
Malacky 30.09.09 

29. 27130230003 519 30.09.09 30.09.09 795,24 16,97% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 30.09.09 

  27130130003 220 30.09.09 30.09.09 781,60 9,63% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 30.09.09 

30. 27130230002 504 08.10.09 08.10.09 600,96 6,31% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 08.10.09 

31. 27130130003 222 15.10.09 15.10.09 871,33 8,58% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.10.09 

32. 27130130001 221 20.10.09 20.10.09 4 832,30 9,85% 0,00 bez zistení bez zistení UPSVR 20.10.09 

  27130130001 522 20.10.09 20.10.09 4 832,30 8,94% 0,00 bez zistení bez zistení UPSVR 20.10.09 

33. 27130120020 501 23.10.09 23.10.09 191,91 100,00% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ústredie PSVR 03.11.09 

34. 27130130002 512 28.10.09 28.10.09 1 360,69 3,26% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 28.10.09 

  27130130002 211 28.10.09 28.10.09 2 868,09 14,03% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 28.10.09 

35. 27130430005 507 28.10.09 28.10.09 2 962,56 27,86% 0,00 bez zistení bez zistení MPSVR SR  02.11.09 

36. 2713040004 501,502,503 03.11.09 03.11.09 4 222,90 100,00% 0,00 bez zistení bez zistení MPSVR SR  03.11.09 

37. 27150130005 507 29.10.09 29.10.09 145 165,29 100,00% 0,00 bez zistení bez zistení MPSVR SR BA 02.11.09 

38. 27130230002 505 06.11.09 06.11.09 663,49 9,26% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 06.11.09 

39. 27130230001 502 12.11.09 12.11.09 193,02 100,00% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ústredie PSVR 12.11.09 

  27130230001 503 12.11.09 12.11.09 193,02 100,00% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ústredie PSVR 12.11.09 

40. 27130120020 502 12.11.09 12.11.09 191,91 100,00% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ústredie PSVR 13.11.09 

41. 27130130002 214 20.11.09 20.11.09 2 000,00 9,03% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.11.09 

42. 27130130003 524 
20.11.09 20.11.09 

219,19 13,68% 0,00 
Dohody o vykonaní práce boli uzatvorené v deň začatia 
výkonu práce, chýbali pečiatky súhlasí s originálom 

trvale UPSVR 
20.11.09 
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  27130130003 223 
20.11.09 20.11.09 

742,79 8,85% 0,00 
Dohody o vykonaní práce boli uzatvorené v deň začatia 
výkonu práce, chýbali pečiatky súhlasí s originálom 

trvale UPSVR 
20.11.09 

43. 27130130001 524 26.11.09 26.11.09 8 594,51 6,48% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.11.09 

  27130130001 223 26.11.09 26.11.09 2 686,23 11,46% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.11.09 

44. 27130130003 526 09.12.09 09.12.09 370,38 6,30% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 09.12.09 

45. 27130230002 506 09.12.09 09.12.09 500,61 8,26% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 09.12.09 

46. 27130130002 516 14.12.09 14.12.09 8 297,18 6,63% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.12.09 

47. 27130130001 527 15.12.09 15.12.09 10 585,99 7,26% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.12.09 

  27130130001 226 15.12.09 15.12.09 462,77 12,05% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.12.09 

48. 27130130003 225 15.12.09 15.12.09 297,49 6,51% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.12.09 

    
    

Vykonané overovania na mieste podľa čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 za RO OP ZaSI - SR  
  
                      
Počet vykonaných overovaní od 1.1.2009 do 31.12.2009...................................................148               
Počet zistených neoprávnených výdavkov od  1.1.2009 do 31.12.2009................. 53 863,62 EUR              
                          

Por. č. ITMS č. 
ITMS č. 
ţiadosti 

Overovanie 
vykonané 

dňa/nevyko
nané-dôvod 

  

Výška 
overovaných 

výdavkov 
(EUR) 

Percentuál
ny podiel z 
oprávnenýc
h nákladov 

projektu 

Výška 
zistených  
neoprávn

ených 
výdavkov 

(EUR) 

Zistenia z overovania 

Prijaté 
nápravné 
opatrenia                                                                                                        
zo strany 
KP/PP 

Názov prijímateľa 

Dátum 
vypracovania 

Správy z 
overovania na 
mieste (podpis 
zo strany RO) 

1. 27110130002 508 13.01.09 13.01.09 21 206,46 6,58% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 13.01.09 

2. 27110130003 207 14.01.09 14.01.09 99 581,76 5,48% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 14.01.09 

3. 27110130001 206 15.01.09 15.01.09 55 246,40 1,94% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 21.01.09 

4. 27110130003 508 19.01.09 20.01.09 108 102,70 3,31% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.01.09 

5. 27110130002 507 

20.01.09 20.01.09 

46 361,71 6,05% 0,00 

chýbalo potvrdenie o zmene bankového účtu konečného 
uţívateľa Dušana Vaľka, neboli popísane dôvody 
zníţenia poţadovanej čiastky v dokumente Prehlásenie 
o overení oprávnenosti výdavkov v časti skúmané 
problémy 

poslai 
potvrdenie o 
účte a prijaté 
nápravné 
opatrenia 

UPSVR 

23.01.09 

6. 27110130001 206 20.01.09 20.01.09 59 838,28 2,10% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.01.09 

  27110130001 507 20.01.09 20.01.09 17 658,10 3,18% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.01.09 

7. 27110130003 207 22.01.09 22.01.09 11 222,86 0,62% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 29.01.09 

8. 27110130001 206 23.01.09 23.01.09 59 341,73 2,09% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 23.01.09 

  27110130001 507 23.01.09 23.01.09 17 506,24 3,16% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 23.01.09 

9. 27110130002 510 02.02.09 02.02.09 31 051,88 6,83% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.02.09 

10. 27110130001 510 11.02.09 11.02.09 113 531,24 6,06% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.02.09 

11. 27110130001 533 16.02.09 16.02.09 53 397,49 1,44% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 16.12.09 
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12. 27130130003 511 17.02.09 17.02.09 88 190,90 2,39% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.02.09 

13. 27110130001 209 23.02.09 24.02.09 62 611,13 6,21% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 24.02.09 

14. 27130130001 206 23.02.09 23.02.09 406,63 47,30% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 23.02.09 

15. 27130130003 206 23.02.09 23.02.09 1 924,19 7,61% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 23.02.09 

16. 27110130003 511 23.02.09 24.02.09 61 333,25 1,66% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 24.02.09 

17. 27110130003 511 23.02.09 24.02.09 85 199,81 2,31% 0,00 bez zistení irelevantné UPSVR 24.02.09 

18. 27110130002 209 27.02.09 27.02.09 18 226,28 6,28% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 06.03.09 

19. 27110130003 513 02.03.09 02.03.09 90 036,55 2,47% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 02.03.09 

20. 27110130002 512 03.03.09 03.03.09 24 831,21 1,49% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 03.03.09 

21. 27110130001 512 06.03.09 06.03.09 66 681,98 1,84% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 23.03.09 

22. 27110130002 211 09.03.09 10.03.09 9 745,17 6,05% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 10.03.09 

  27110130002 512 09.03.09 10.03.09 33 326,50 2,00% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 10.03.09 

23. 27110130003 212 09.03.09 09.03.09 4 793,00 6,48% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.03.09 

24. 27110130003 513 09.03.09 09.03.09 73 101,36 2,01% 0,00    chýbali dodacie listy ku faktúram bezpredmetné UPSVR 09.03.09 

25. 27110130003 513 12.03.09 12.03.09 75 555,47 2,07% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 12.03.09 

26. 27110130001 512 19.03.09 19.03.09 75 848,10 2,06% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 19.03.09 

27. 27110130001 211 24.03.09 24.03.09 15 450,84 15,78% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 27.03.09 

28. 27110130002 512 26.03.09 26.03.09 43 049,53 2,59% 0,00    bez zistení irelevantné UPSVR 26.03.09 

29. 27110130001 512 30.03.09 31.03.09 86 221,20 2,34% 0,00    bez zistení bezpredmetné UPSVR 30.03.09 

30. 27110130002 513 15.04.09 15.04.09 19 468,60 5,20% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.04.09 

31. 27110130001 513 15.04.09 15.04.09 36 000,00 2,05% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.04.09 

32. 27110130003 514 15.04.09 15.04.09 16 797,87 1,50% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.05.09 

33. 27110130003 514 20.04.09 20.04.09 35 723,77 3,19% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.04.09 

34. 27110130001 513 21.04.09 21.04.09 38 776,87 2,21% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 24.04.09 

35. 27110130003 514 27.04.09 27.04.09 24 107,79 20,22% 0,00 nedostatky formálneho charakteru priebeţne UPSVR 28.04.09 

36. 27110130001 513 29.04.09 29.04.09 36 193,75 2,07% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 29.04.09 

37. 27110130002 513 30.04.09 30.04.09 7 518,48 2,01% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 30.04.09 

38. 27110130002 214 07.05.09 07.05.09 19 262,83 6,07% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 07.05.09 

  27110130002 515 07.05.09 07.05.09 1 070,44 0,31% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 07.05.09 

39. 27110130003 516 20.05.09 20.05.09 17 020,00 3,04% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.05.09 

40. 27110130001 214 20.05.09 20.05.09 2 592,15 27,41% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.05.09 

  27110130001 515 20.05.09 20.05.09 21 041,46 0,82% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.05.09 

41. 27110130002 515 20.05.09 20.05.09 20 496,36 5,83% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 22.05.09 

42. 27110130003 516 26.05.09 27.05.09 19 078,12 3,40% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 27.05.09 

43. 27110130001 216 01.06.09 01.06.09 7 895,02 1,31% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 01.06.09 

  27110130001 517 01.06.09 01.06.09 73 517,20 2,70% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 01.06.09 

44. 27110230001 206 
03.06.09 04.06.09 

134 060,84 32,52% 0,00 
vysoké hodinové sadzby k vykazovaným pracovným 
činnostiam na pracovných výkazoch 

neposlali 
Spišsko-gemerský 
SP 17.07.09 

45. 27110130002 517 05.06.09 05.06.09 15 436,51 1,58% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.06.09 

  27110130002 216 05.06.09 05.06.09 11 305,20 2,19% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.06.09 

46. 27110130001 515 08.06.09 08.06.09 22 216,32 0,87% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.06.09 
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47. 27110130003 217 

08.06.09 09.06.09 

12 003,38 3,91% 0,00 
 na poslednej strane dohody uvádzal UPSAVR prílohy k 
dohode, Špecifikácie osobných ochranných prostriedkov 
podpisané pred začatím aktivít 

zvýšia 
pozornosť na 
zistené 
nedostatky RO 

UPSVR 

10.06.09 

48. 27110130001 515 08.06.09 09.06.09 30 901,78 1,21% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 09.06.09 

49. 27110130003 217 08.06.09 09.06.09 6 931,24 2,26% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 10.06.09 

50. 27110130002 517 10.06.09 10.06.09 38 076,55 3,89% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 10.06.09 

51. 27110130001 517 11.06.09 11.06.09 24 141,50 0,89% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.06.09 

52. 27110130001 515 11.06.09 11.06.09 35 059,88 1,37% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.06.09 

  27110130001 517 11.06.09 11.06.09 20 035,76 0,74% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.06.09 

53. 27110130001 515 
12.06.09 12.06.09 

24 279,97 0,95% 0,00 bez zistení 
bezpredmentn
é 

UPSVR 
17.06.09 

  27110130001 517 
12.06.09 12.06.09 

38 658,40 1,42% 0,00 bez zistení 
bezpredmentn
é 

UPSVR 
17.06.09 

54. 27110130003 518 15.06.09 15.06.09 12 274,54 9,92% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ustredie PSVR 15.06.09 

55. 27110130002 216 
18.06.09 18.06.09 

20 069,12 3,88% 0,00 Chýbajúce Prehlásenia o overení oprávnenosti výdavkov 
Doručené 
30.6.2009 

UPSVR 
18.06.09 

  27110130002 517 
18.06.09 18.06.09 

6 124,13 0,63% 0,00 Chýbajúce Prehlásenia o overení oprávnenosti výdavkov 
Doručené 
30.6.2009 

UPSVR 
18.06.09 

56. 27110130001 515 25.06.09 26.06.09 27 402,99 1,07% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.06.09 

  27110130001 517 25.06.09 26.06.09 34 120,35 1,25% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.06.09 

57. 27110130003 220 03.07.09 03.07.09 9 009,05 2,25% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 03.07.09 

58. 27120330001 501 03.07.09 03.07.09 1 043,26 6,25% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 03.07.09 

59. 27110130001 219 06.07.09 06.07.09 21 003,57 0,72% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 13.07.09 

  27110130001 520 06.07.09 06.07.09 19 888,29 1,12% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 13.07.09 

60. 27110130001 219 09.07.09 09.07.09 32 011,92 1,09% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 09.07.09 

  27110130001 520 09.07.09 09.07.09 37 752,40 2,13% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 09.07.09 

61. 27110130002 520 13.07.09 13.07.09 19 824,17 2,29% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 14.07.09 

62. 27110130002 520 15.07.09 15.07.09 20 783 2,40% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.07.09 

63. 27110130002 520 15.07.09 15.07.09 17 494,78 2,02% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.07.09 

64. 27110130003 220 16.07.09 16.07.09 9 145,13 2,29% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 16.07.09 

65. 27110130001 520 17.07.09 17.07.09 19 777,92 1,12% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 17.07.09 

  27110130001 219 17.07.09 17.07.09 31 083,69 1,06% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR    17.07.09 

66. 27110130003 215 17.07.09 17.07.09 1 813,60 25,00% 0,00 bez zistení bezpredmerné UPSVR 17.07.09 

67. 27110130001 219 20.07.09 20.07.09 42 122,78 1,43% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.07.09 

68. 27110130001 219 20.07.09 20.07.09 52 853 1,80% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.07.09 

69. 27110130002 519 21.07.09 21.07.09 5 407 6,12% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 21.07.09 

70. 27110130001 520 24.07.09 24.07.09 51 618 2,91% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 24.07.09 

71. 27110130003 220 29.07.09 29.07.09 7 230,00 1,81% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 29.07.09 

  27110130003 521 
29.07.09 29.07.09 

1 115,25 6,23% 0,00 bez zistení bezpredmetné 
UPSVR         
Senica 29.07.09 

72. 27110230007 203,204,207 03.08.09 03.08.09 160 907,55 86,28% 0,00 bez zistení bezpredmetné ARS-východ 10.09.09 
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73. 27110230005 503, 206 

04.08.09 04.08.09 

65 017,02 10,28% 5 012,20 

nesúlad v pracovných výkazoch u členov projektového 
tímu, nedostatočné a nejednoznačne vyplnené pracovné 
výkazy, duplicitné vykazovanie činnosti, nedoloţená 
podporná   k personal. výdavkom, neplnenie si 
povinností z Dohôd, nedostatočná komunikácia medzi 
členmi proj. tímu, výdavky za vedenie externého 
účtovníctva- duplicitné a neoprávnené, externé 
monitorovanie projektu-vysoké a neefektivne   

T: stále Gemerský SP 

21.09.09 

74. 27110230008 202,204,505 05.08.09 05.08.09 864 801,00 26,27% 0,00 bez zistení bezpredmetné ARVIK-RZ 22.09.09 

75. 27110230003 
210, 212, 
511, 203, 
205, 502 

05.08.09 05.08.09 

87 887,27 13,45% 1 347,32 

nedoloţená podporná dokumentácia k personálnym 
výdavkom, duplicitné vykonávanie činností, výkon 
činností mimo pracovnej náplne, neukončené VO, 
nedodrţiavanie pravidiel informovanosti a publicity, 
porušenie zákona o cestovných náhradách, prijímateľ 
neprijal opatrenia na nápravu  zistených nedostatkov z 
predchádzajúcich OnM 

T: 5 
pracovných dní 

Revúcky SP 

21.09.09 

76. 27110230004 202 
06.08.09 06.08.09 

12 552,34 74,34% 2 038,11 
zistené neoprávnené výdavky z dôvodu hodinových 
rozdielov medzi záväzkami v mandátnych zmluvách a 
skutočnosťou 

trvalé Mesto Krompachy 
25.08.09 

77. 27110230001 202,204,205 

10.08.09 10.08.09 

30 641,43 15,73% 
12 

176,35 

duplicitne vykonávaná činnosť, činnosť deklarovaná, 
avašak nevykonávaná daným pracovníkom, zmluvy na 
externé sluţby podpísané neoprávnenou osbou, rozsah 
prác nešpecifikovaný, 

30.september 
2009 

Spišso-gemerský 
SP 

16.09.09 

78. 27110230002 
205, 206, 

209 

12.08.09 12.08.09 

66 167,95 12,52% 9 187,72 
nedostatočne zdokladovaná časť personálnych 
výdavkov***nesúlad v časoch vykazovania rovnakých 
aktivít viacerými členmi projektového tímu   

ŢOP zníţená o 
sumu 
zistených 
neoprávnenýc
h výdavkov, 
nápravné 
opatrenia 
doručené 

Horehronský SP 

17.09.09 

79. 27110230006 502,205,206 

18.08.09 18.08.09 

85 700,40 17,97% 
24 

094,11 

v pracovných výkazoch uvádzané duplicitné činnosti/ 
rovnaká činnosť je zabezpečovaná interným a súčasne 
súčasne externým dodávateľom / nepreukazné výdavky, 
nereálne výdavky   

23.10.2009 Veľkokrtíšsky SP 

02.10.09 

80. 27110130001 221     07.09.09 07.09.09 45 302,88 6,27% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 08.09.09 

  27110130001 525     07.09.09 07.09.09 17 092,93 1,10% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 08.09.09 

  27110130001 224 07.09.09 07.09.09 26 131,61 4,73% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 08.09.09 

81. 27120130217 501 08.09.09 08.09.09 1 836,00 6,55% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ústredie PSVR 08.09.09 

82. 27110130002 522 
08.09.09 08.09.09 

20 184,29 2,64% 0,00 bez zistení bezpredmetné 
UPSVR   
B.Štiavnica 18.09.09 

  27110130002 223 
08.09.09 08.09.09 

9 060,57 1,81% 0,00 bez zistení bezpredmetné 
UPSVR   
B.Štiavnica 18.09.09 
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83. 27110130003 222 08.09.09 08.09.09 3 554,00 0,78% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 09.09.09 

  27110130003 225 08.09.09 08.09.09 13 001,06 1,74% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 09.09.09 

84. 27110130003 225 09.09.09 09.09.09 6 888 1% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 14.09.09 

85. 27110130002 522 16.09.09 16.09.09 8011,82 1,05% 0,00 chybne zostavený zoznam výdavkov trvá UPSVR 18.09.09 

  27110130002 223 
16.09.09 16.09.09 

16265,15 3,24% 0,00 
ţiadosť o úhradu platby  s formálnymi chybami, 
prehlásenie o overení oprávnenosti neboli zistenia a 
krátenie príspevku odôvodnené 

trvá UPSVR 
18.09.09 

86. 27120330001 
502 
503 17.09.09 17.09.09 

2 039,59 
2 812,15 

6,75% 
8,06% 

0 bez zistení bezpredmetné UPSVR 
17.09.09 

87. 27110130002 523 21.09.09 21.09.09 8457,63 1,69% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 22.09.09 

  27110130002 524 21.09.09 21.09.09 17313,24 6,02% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 22.09.09 

88. 27110130001 522 22.09.09 22.09.09 34 576,17 2,45% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 24.09.09 

  27110130001 525 22.09.09 22.09.09 16 287,75 1,05% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 24.09.09 

89. 27110130003 222 22.09.09 22.09.09 8 646,15 1,90% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 24.09.09 

  27110130003 225 22.09.09 22.09.09 4 342,48 0,58% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 24.09.09 

90. 27110130001 522 23.09.09 23.09.09 41 527,64 2,90% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 25.09.09 

  27110130001 525 23.09.09 23.09.09 40 349 2,59% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 25.09.09 

91. 27110130003 
523 
526 24.09.09 24.09.09 

8 732,00 
1 152,86 

20,31 
11,76 

0,00 
0,00 

nevyplnený zámer ogranizovania AČ, nedoloţené 
prac.zmluvy organizátorov AČ 

trvale UPSVR 
29.09.09 

92. 27110130003 223 
25.09.09 25.09.09 

4 013,66 0,88% 0,00 
chýbala špecifikácia pracov.náradia a nákladov, chyba v 
pracov výkaze 

trvale UPSVR  
28.09.09 

  27110130003 225 
25.09.09 25.09.09 

12 885,38 1,72% 0,00 bez zistení bezpredmetné 
UPSVR                  
Galanta 28.09.09 

93. 27110130001 522 28.09.09 28.09.09 13 159,05 0,93% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 28.09.09 

  27110130001 225 28.09.09 28.09.09 7 689,42 1,39% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 28.09.09 

  27110130001 526 28.09.09 28.09.09 21 094,51 1,35% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 28.09.09 

94. 27110130003 222 28.09.09 28.09.09 4475,00 0,98% 0,00 bez nedostatkov s finančným dopadom priebeţne UPSVR 30.09.09 

  27110130003 225 28.09.09 28.09.09 8597,57 1,15% 0,00 bez nedostatkov s finančným dopadom priebeţne UPSVR 30.09.09 

95. 27110130002 221 28.09.09 28.09.09 2 092,36 7,42% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 30.09.09 

  27110130002 522 28.09.09 28.09.09 19 526,57 2,55% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 30.09.09 

  27110130002 223 28.09.09 28.09.09 4 528,38 0,90% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 30.09.09 

96. 27120230001 501 05.10.09 05.10.09 1 086,64 16,72% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ústredie PSVR 05.10.09 

97. 27110130002 527 06.10.09 06.10.09 21 331,35 2,68% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 07.10.09 

98. 27110130003 227 06.10.09 06.10.09 8 171,14 0,90% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 07.10.09 

99. 27110130001 227 07.10.09 07.10.09 17 120,96 3,10% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 07.10.09 

  27110130001 528 07.10.09 07.10.09 60 403,84 1,87% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 07.10.09 

100. 27110130003 227 08.10.09 08.10.09 14 364,88 1,59% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 10.10.09 

101. 27110130003 227 
09.10.09 09.10.09 

11 641,02 1,29% 0,00 
ÚD nemali všetky náleţitosti Z. o účtov.,formálne 
nedostatky, v PoOOVu § 52a niektoré body vyplnené 
bez súvisu s projektom 

listom  UPSVR 
09.10.09 

102. 27110130003 227 13.10.09 13.10.09 21 861,12 2,42% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 13.10.09 

103. 27110130002 527 14.10.09 14.10.09 28 224,85 3,54% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 15.10.09 
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104. 27110130001 227 20.10.09 20.10.09 33 373,10 4,28% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.10.09 

  27110130001 528 20.10.09 20.10.09 30 654,92 0,95% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 20.10.09 

105. 27110130005 501 23.10.09 23.10.09 936,99 100,00% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ústredie PSVR 03.11.09 

106. 27110130001 528 26.10.09 26.10.09 62 204,92 1,92% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 27.10.09 

107. 27110130001 528 
26.10.09 26.10.09 

59 546,31 1,84% 0,00 
pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce a zmluva o 
účte neboli označené pečiatkou "súhlasí s originálom a 
podpisom" 

listom z 
28.10.2009 

UPSVR 
27.10.09 

108. 27110130002 226 
29.10.09 29.10.09 

23 159,08 6,24% 7,81 
Do CCP za troch zamestnancov bola nesprávne 
zahrnutá poloţka - tvorba sociálneho fondu 

Doručené - 
12.11.2009 

UPSVR 
30.10.09 

109. 27120330001 504 29.10.09 29.10.09 2 773,16 6,34% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 30.10.09 

110. 27120230001 502 
29.10.09 29.10.09 

1 086,64 100,00% 0,00 
neúplná DVP, nedostatočne vypracovaný pracovné 
výkazy, podozrenie z neoprávneného výdavku   

Opatrenia 
prijaté dňa 
4.12.2009 

Ústredie PSVR 
18.11.09 

111. 27110130002 228 
02.11.09 02.11.09 

12 786,76 6,50% 0,00 
na dohodách absentuje uvedenie spôsobu vyplácania 
odmien- §59 odst.7písm.e z. č.5/2004 Z.z.  

trvale UPSVR 
02.11.09 

  27110130002 529 02.11.09 02.11.09 7 318,17 0,21% 0,00 bez zistení nie UPSVR 02.11.09 

112. 27120330001 505 03.11.09 03.11.09 2 079,80 6,57% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 03.11.09 

113. 27110130001 530 03.11.09 03.11.09 57 167 1,66% 0 bez zistení bezpredmetné UPSVR 09.11.09 

114. 27110130002 529 03.11.09 03.11.09 23 933,82 0,68% 0 bez zisteni bezpredmetné UPSVR 04.11.09 

115. 27110130001 530 03.11.09 03.11.09 58 255,86 1,69% 0 bez zisteni bezpredmetné UPSVR 04.11.09 

116. 27110130002 529 05.11.09 05.11.09 33 279,02 0,94% 0 bez zistení bezpredmetné UPSVR 06.11.09 

117. 27110130002 529 09.11.09 09.11.09 22 031,09 0,62% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 10.11.09 

118. 27110130002 529 10.11.09 10.11.09 18 658,10 0,53% 0 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.11.09 

119. 27110130003 228 11.11.09 11.11.09 6 266,59 0,69% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.11.09 

120. 27110130003 228 11.11.09 11.11.09 12 236,82 1,35% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 12.11.09 

121. 27110130001 502 12.11.09 12.11.09 1 980,26 100,00% 0,00 bez zistení bezpredmetné Ustredie PSVR 12.11.09 

  27110130001 503 12.11.09 12.11.09 1 980,26 100,00% 0,00     Ustredie PSVR 12.11.09 

122. 27110130003 228 12.11.09 12.11.09 13 874,25 1,53% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 12.11.09 

123. 27110130002 529 
12.11.09 12.11.09 

18 056,71 0,51% 0,00 
neúplné doklady podľa §10 z.č. 431/2002 v niektorých 
prípadoch-cýba účtovný predpis 

trvale UPSVR 
12.11.09 

124. 27110130005 502 
13.11.09 13.11.09 

939,99 100,00% 0,00 
neprimerane vysoká odmena, ktorá nezodpovedá 
stupňu náročnosti práce 

bezpredmetné Ústredie PSVR 
13.11.09 

125. 27120230001 503 

13.11.09 13.11.09 

1 086,64 100,00% 0,00 

Dohoda o zmene dohody o vykonaní práce obsahuje 
nepresné určenie projektu podľa čísla (NP 100). 
Pracovné výkazy sú spracované nedostatočne,  
obsahom nezodpovedajú aktivitám vykonávaným 
v rámci koordinovania projektu. 

trvale Ústredie PSVR 

27.11.09 

126. 27110130002 529 
16.11.09 16.11.09 

30 288,97 0,86% 0,00 
zle uvedená suma v zoznamoch výdavkov, chýbali 
podpisy na VPD,PPD,na pracových zmluvách nebol 
uvedená napln práce a miesto výkonu práce 

trvale UPSVR 
20.11.09 

127. 27110130002 529 16.11.09 16.11.09 19 005,20 0,54% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 18.11.09 

128. 27110130002 529 18.11.09 18.11.09 22 651 0,64% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 18.11.09 
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129. 27110130002 529 18.11.09 18.11.09 22 651,44 0,64% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 19.11.09 

130. 27110130003 228 18.11.09 18.11.09 6 103,86 0,67% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 19.11.09 

131. 27110130003 228 18.11.09 18.11.09 10 432,93 1,15% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 18.11.09 

132. 27110130002 529 19.11.09 19.11.09 20 077,29 0,57% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 25.11.09 

133. 27110130001 530 24.11.09 24.11.09 57 987,60 1,68% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 25.11.09 

134. 27110130003 228 24.11.09 24.11.09 10 036,29 1,11% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 25.11.05 

  27110130003 529 24.11.09 24.11.09 424,80 36,61% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 25.11.05 

135. 27110130001 229 26.11.09 26.11.09 4 832,30 7,38% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.11.09 

  27110130001 530 26.11.09 26.11.09 40 046,73 1,16% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 26.11.09 

136. 27120230001 504 02.12.09 02.12.09 1 086,64 100,00% 0 dohoda s koordinátorom projektu   Ústredie PSVR 15.12.09 

137. 27110130002 230 02.12.09 02.12.09 15 249,15 3,98% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 02.12.09 

  27110130002 531 02.12.09 02.12.09 7 550,48 0,75% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 02.12.09 

138. 27110130001 232 04.12.09 04.12.09 32 226,70 5,47% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 04.12.09 

  27110130001 533 04.12.09 04.12.09 21 028,57 0,57% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 04.12.09 

139. 27110130001 533 07.12.09 07.12.09 55 444,53 1,50% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 07.12.09 

140. 27110130002 516 07.12.09 07.12.09 9 830,73 7,86% 0,00 bez zistení bezpredmetne UPSVR 07.12.09 

  27110130002 230 07.12.09 07.12.09 7 921,15 2,07% 0,00 bez zistení bezpredmetne UPSVR 07.12.09 

141. 27110130003 230 

07.12.09 07.12.09 

19 987,37 2,39% 0,00 

UPSVR Revúca neuvádza v prehlásení o overení 
oprávnenosti výdavkov dôvod poníţenia poţadovanej 
sumy, v zozname výdavkov v stĺpci č.7 poţadovaná 
výška FP od KÚ UPSVR Revúca uvádza poníţenú sumu 
namiesto pôvodnej poţadovanej, zamestnanci úradu 
znehodnocujú účtovné doklady tak ţe do nich zasahujú 
neúčtovným spôsobom 

zašlú poštou UPSVR 

07.12.09 

142. 27110130001 232 10.12.09 10.12.09 3 775,24 0,64% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.12.09 

  27110130001 533 10.12.09 10.12.09 45 267,12 1,22% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.12.09 

143. 27110130003 230 10.12.09 10.12.09 17 759,73 2,12% 0,00 bez zistenia bezpredmetné UPSVR 10.-11.12.09 

144. 27110130002 531 10.12.09 10.12.09 12 549,80 1,25% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 10.12.09 

145. 27120330001 506 10.12.09 10.12.09 1 582,35 6,16% 0.00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 10.12.09 

146. 27110130002 531 11.12.09 11.12.09 20 099,29 2,00% 0,00 bez zistení bezpredmetné UPSVR 11.12.09 

147. 27110130002 531 
17.12.09 17.12.09 

16 988,29 1,69% 0,00 
spisy neboli chronologicky usporiadané, podporná 
dokumentácia nebola verifikovaná, nespĺňala náleţitosti 
podľa zákona o účtovníctve 

zašlú poštou UPSVR 
17.12.09 

  27110130002 230 

17.12.09 17.12.09 

3 488,12 0,91% 0,00 

pracovná zmluva uzatvorená podľa zákonníka práce 
neobsahovala povinné náleţitosti, konkrétne išlo o 
vymedzenie dĺţky pracovného času podľa ktorého sa 
vypočítava respektíve kráti výška príspevku pre 
zamestnávateľa, overovateľ zasahoval do dokumentácie 
neúčtovným spôsobom, kópie uloţené v spise nie sú 
čiteteľné 

zašlú poštou UPSVR 

17.12.09 

148. 27110230004 204 
17.12.09 17.12.09 

27 458,46 12,66% 0,00 projekt stagnuje bezpredmetné 
 SP - Mesto 
Krompachy  11.01.10 
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Súhrnné informácie o vykonaných overeniach projektov na mieste za rok 2009 SORO SIA 
 
Vykonané overovania na mieste podľa čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 za OP ZaSI – SR, BSK
    
Počet vykonaných overovaní od 1.1.2009 do 31.12.2009:  28 overovaní            
Počet zistených neoprávnených výdavkov od  1.1.2009 do 31.12.2009:  42,32 EUR   
 
Z toho 3 overovania boli vykonané v rámci cieľa Regionálna konkurencie-schopnosť a zamestnanosť, v celkovej kontrolovanej sume 31 979,21 EUR, 
bez neoprávnených výdavkov.             
                          

P.č. Kód projektu Kód platby 

Dátum 
začiatku 
výkonu 

overenia na 
mieste 

Dátum 
ukončenia 

výkonu 
overenia na 

mieste 

Skontrolovan
é finančné 

prostriedky v 
EUR 

Percentuál
ny podiel z 
oprávnenýc
h nákladov 
projektu  % 

Objem 
identifiko
vaných 

neoprávn
ených 

výdavkov 

Hlavné zistenia 

Prijaté 
nápravné 
opatrenia                                                                                                        
zo strany 
KP/PP  

Názov prijímateľa 

Dátum 
vypracovania 

správy z 
overenia projektu 

na mieste 

1. 27110230008 202 
10.03.09 10.03.09 

345 050,79 9,96 0,00 Pri overení projektu neboli zistené ţiadne závaţné 
nedostatky 

  
ARVIK – rozvojové 
zdruţenie 10.03.09 

2. 27110230007 202 

11.03.09 11.03.09 

18 535,65 0,58 0,00 

v účtovníctve prijímateľa neboli zaúčtované bankové 
poplatky 

prijímateľ 
zaslal Knihu 
analytickej 
evidencie na 
projekt, kde 
boli 
doúčtované 
bankové 
poplatky 

Agentúra rozvoja 
Slovensko - 
Východ 

11.03.09 

3. 27110230006 508 
20.03.09 20.03.09 

224,44 0,01 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
Veľkokrtíšsky 
sociálny podnik 20.03.09 

4. 27110230006 206 
20.03.09 20.03.09 

75 248,14 2,18 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
Veľkokrtíšsky 
sociálny podnik 20.03.09 

5. 27110230006 502 
20.03.09 20.03.09 

1 781,27 0,05 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
Veľkokrtíšsky 
sociálny podnik 20.03.09 

6. 27110230006 203 
20.03.09 20.03.09 

1 756,80 0,05 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
Veľkokrtíšsky 
sociálny podnik 20.03.09 

7. 27110230006 205 
20.03.09 20.03.09 

85 117,30 2,46 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
Veľkokrtíšsky 
sociálny podnik 20.03.09 

8. 27110230005 206 
19.03.09 19.03.09 

266 303,69 7,70 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
Gemerský sociálny 
podnik 19.03.09 
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9. 27110230004 202 12.03.09 12.03.09 17 685,14 1,60 0,00 u prijímateľa neboli zistené ţiadne nedostatky   Mesto Krompachy 12.03.09 

10. 27110230003 203 
18.03.09 18.03.09 

1 944,10 0,06 0,00 v kontrolovaných dokumentoch chýbali pečiatky a 
podpisy štatutárneho zástupcu 

odstránené na 
mieste 

Revúcky sociálny 
podnik 18.03.09 

11. 27110230003 205 

18.03.09 18.03.09 

155 913,50 4,51 0,00 

nečitateľný doklad  

prijímateľ 
predloţil 
doklad, 
ktorého sa 
nedostok týkal 

Revúcky sociálny 
podnik 

18.03.09 

12. 27110230003 502 

18.03.09 18.03.09 

1 724,00 0,05 0,00 

nepodpísaná ŢoP v evidencii u prijímateľa, chýba 
prevzatie stravných lístkov 

chyba v ŢoP 
odstránená na 
mieste a 
prijímateľ 
následne 
predloţil 
prevzatie 
stravných 
lístkov v 
zmysle 
odporúčania  

Revúcky sociálny 
podnik 

18.03.09 

13. 27110230003 
504 

 18.03.09 18.03.09 
2 208,09 0,06 0,00 v kontrolovaných dokumentoch chýbali pečiatky a 

podpisy štatutárneho zástupcu 
odstránené na 
mieste 

Revúcky sociálny 
podnik 18.03.09 

14. 27110230002 203 
17.03.09 17.03.09 

1 983,88 0,06 0,00 
v dochádzkovej knihe chýbali podpisy zamestnancov 

nedostatok 
odstránený na 
mieste 

Horehronský 
sociálny podnik 

17.03.09 

15. 27110230002 205 
17.03.09 17.03.09 

305 354,22 8,88 0,00 
u prijímateľa neboli zistené ţiadne nedostatky   

Horehronský 
sociálny podnik 17.03.09 

16. 27110230002 206 
17.03.09 17.03.09 

85 414,26 2,48 0,00 
u prijímateľa neboli zistené ţiadne nedostatky   

Horehronský 
sociálny podnik 17.03.09 

17. 27110230002 504 
17.03.09 17.03.09 

27,85 0,00 0,00 
chýbal podpis štatutárneho zástupcu na ŢoP 

nedostatok 
odstránený na 
mieste 

Horehronský 
sociálny podnik 

17.03.09 

18. 27110230002 502 
17.03.09 17.03.09 

1 748,87 0,05 0,00 
u prijímateľa neboli zistené ţiadne nedostatky   

Horehronský 
sociálny podnik 17.03.09 

19. 27110230001 202 
13.03.09 13.03.09 

13 618,80 0,39 42,32 
zistený neoprávnený výdavok - bankové poplatky   

Spišsko-gemerský 
sociálny podnik 13.03.09 

20. 27130130006 501 
17.09.09 17.09.09 

16 654,05 11,30 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
TECOMA 
CONTRACT s.r.o. 17.09.09 

21. 27130130006 502 
17.09.09 17.09.09 

14 358,29 9,74 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
TECOMA 
CONTRACT s.r.o. 17.09.09 

22. 27130130007 501 
18.09.09 18.09.09 

966,87 1,50 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
POMARK - MD 
s.r.o. 18.09.09 

23. 27140130010 204 
30.09.09 30.09.09 

21 120,45 15,66 0,00 Fyzickou kontrolov tovaru bol zistený nesúlad v dodávke 
tovaru s tovarom uvedeným na Faktúre 

Príjimateľ v 
stanovenom 

Centrum slniečko, 
n.o. 30.09.09 
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termíne dodal 
vyjadrenie od 
dadávateľa 
tovaru 
spoločne s 
relevantným 
účtovným 
dokladom 

24. 27140130002 204 
06.10.09 06.10.09 

25 115,46 16,69 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
Pomoc pre nádej 
n.o. 06.10.09 

25. 27140130037 501 

23.09.09 23.09.09 

9 309,18 3,44 0,00 

v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  

Rozvojová 
agentúra 
Trenčianskeho 
samosprávneho 
kraja, n. o. 23.09.09 

26. 27140130037 502 

23.09.09 23.09.09 

57 559,06 21,27 0,00 

v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  

Rozvojová 
agentúra 
Trenčianskeho 
samosprávneho 
kraja, n. o. 23.09.09 

27. 27110230049 202 
24.09.09 24.09.09 

27 403,15 20,96 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  Obec Golianovo 
24.09.09 

28. 27140130002 204 
06.10.09 06.10.09 

25 115,46 16,69 0,00 v odkontrolovanej vzorky jednotlivých ŢoP neboli zistené 
nedostatky 

  
Pomoc pre nádej 
n.o. 06.10.09 

       1 579 242,76  42,32      

 
 
Súhrnné informácie o vykonaných overeniach projektov na mieste za rok 2009 SORO FSR 
 
Vykonané overovania na mieste podľa čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 za OP ZaSI – SR, BSK
    
Počet vykonaných overovaní od 1.1.2009 do 31.12.2009:  52 overovaní            
Počet zistených neoprávnených výdavkov od  1.1.2009 do 31.12.2009:  377,19 EUR   
                         

P.č. Kód projektu Kód platby 

Dátum 
začiatku 
výkonu 

overenia na 
mieste 

Dátum 
ukončenia 

výkonu 
overenia 

na mieste 

Skontrolova
né finančné 
prostriedky 

v EUR 

Percentuá
lny podiel 

z 
oprávnený

ch 
nákladov 
projektu  

Objem 
identifik
ovaných 
neopráv
nených 
výdavko

v Hlavné zistenia 
Prijaté nápravné opatrenia                                                                                                        

zo strany KP/PP  Názov prijímateľa 

Dátum 
vypracovania 

správy z overenia 
projektu na 

mieste 
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% 

1 27120130011 27120130011202 11.03.09 12.03.09 4 324,17 0,13 377,18 

neboli k dispozícii pracovná zmluva, pracovné 
náplne, doklady potvrdzujúce úhradu odvodov do 
poisťovní za zamestnancov 

doloţiť pri následnej kontrole pracovné 
mluvy, náplne, doklad o úhrade 
zamestnancov 

Program terénnej 
sociálnej práce v 
obci Niţný Komárnik 25.03.09 

2 27120130020 27120130020502 09.06.09 09.06.09 2 614,88 0,08   

v zmysle manuálu pre publicitu nemal prijímateľ 
označené priestory a podľa metodiky neboli 
označené spisy klientov 

nedostatok - neoznačenie priestorov bol 
odstránený na mieste, nedostatky v 
evidencii spisovej dokumentácie boli 
odstránené 

Terénna sociálna 
práca v obci 
Jarabina 17.06.09 

3 27120130120 27120130120502 09.06.09 09.06.09 377,93 0,02   

neboli zosúladené dátumy v Súhlase dotknutej 
osoby s dátumom podpisu praccovnej zmluvy v 
rámci podporenj dokumentácie, podľa metodiky 
neboli označené spisy klienta 

súlad dátumov odstránený na mieste 

 Program podpory 
rozvoja terénnej 
sociálnej práce v 
obci Vyšné 
Ruţbachy 17.06.09 

4 27120130122 27120130122503 08.06.09 08.06.09 952,56 0,02   

neboli označené priestory v zmysle manuálu pre 
publicitu, v podporenj dokumentácii chýbala 
Zmluva o pouţívaní motorového vozidla 

označenie miestností -nedostatok 
odstránený na mieste, zaslanie zmluvy 
najneskôr do 2.7.2009, podporná 
dokumentácia doloţená v lehote 

Pokračovanie 
terénnej sociálnej 
práce v obci 
Kolačkov 17.06.09 

5 27120130156 27120130156504 23.06.09 23.06.09 1 140,00 0,01   

neboli označené priestory v zmysle manuálu pre 
publicitu, chýbal overený výpis z BU za január 
2009 

označenie miestností - nedostatok 
odstránený na mieste, overený výpis z 
pčtu zašlú do 13.07.2009, výpis 
doručený 

Terénna sociálna 
práca v meste 
Vranov nad Topľou 01.07.09 

6 27120130125 27120130125206 08.06.09 08.06.09 1 124,00 0,01   
doloţiť Kolektívnej zmluvy 

doloţiť do 2.7.2009, doklady boli 
doloţené 

Komunita v pohybe - 
II.etapa 17.06.09 

7 27120130043 27120130043502 24.06.09 24.06.09 243,50 0,01   

neboli označené priestory v zmysle manuálu pre 
publicitu, neboli zosúladené dátumy v Súhlase 
dotknutej osoby s dátumom podpisu praccovnej 
zmluvy v rámci podpornej dokumentácie, 

súlad dátumov a označenie miestností - 
nedostatky odstránený na mieste 

Podpora 
starostlivosti o 
rómsku komunitu v 
obci Poša 01.07.09 

8 27120130185 27120130185501 22.06.09 22.06.09 179,35 0,01   

neboli označené priestory v zmysle manuálu pre 
publicitu, neboli zosúladené dátumy v Súhlase 
dotknutej osoby s dátumom podpisu praccovnej 
zmluvy v rámci podpornej dokumentácie,  

súlad dátumov a označenie miestností - 
nedostatky odstránený na mieste 

Komunitná sociálna 
práca Niţný 
Hrabovec 01.07.09 

9 27120130155 27120130155206 23.06.09 23.06.09 4 457,25 0,01   

chýbal súhlas  zamestnancov so zazielaním 
miezd na účet 

doloţia do 2.7.2009, doklady boli 
doloţené 

Podpora pre sociálne 
znevýhodnenú 
rómsku komunitu v 
obci Čaka 17.06.09 

10 27120130135 27120130135501 24.06.09 24.06.09 1 362,00 0,02   

neboli označené priestory v zmysle manuálu pre 
publicitu, nedostaky z listu z 21.05.2009 tykajúce 
sa kontrolovanej ŢoP a chýbajúce podklady k 
podpornej dokumentácii - výpočet alikvotnej časti 
k reţijným výdavkom, zálohová faktúra k 
stravnému, chýbali pracovné výkazy 

označenie miestnosti odstránené na 
mieste, nedostatky z listu odstránené na 
mieste, pracovné výkazy doručia do 
31.7.2009, PV doručené osobne 
13.08.2009 

Rozvoj sluţieb 
starostlivosti o 
rómsku komunitu v 
obci Kamenná 
Poruba 01.07.09 

11 27120130074 27120130074501 16.06.09 16.06.09 159,78 0,00   
bez zistení   

Harmónia rómskej 
komunity v Starej 
Kremničke 18.06.09 

12 27120130113 27120130113502 02.06.09 02.06.09 993,00 0,03   
bez zistení   

Terénna sociálna 
práca v obci Šarovce 03.06.09 

13 27120130093 
ŢoP nebola zatiaľ 
odoslaná na FSR 04.06.09 04.06.09 1 735,61 0,09   

bez zistení 
ŢoP nebola zatiaľ odoslaná na FSR 

TSP - nástroj pomoci 
bez domova v meste 09.06.09 
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Šaľa 

14 27120130089 27120130089502 04.06.09 04.06.09 2 031,41 0,06   
v spisoch klienta chýbali zapísané intervencie 

vzzhľadom na početnosť  klientov, termín 
dopísania intervencií do 31.07.2009 

TSP ako nástroj 
pomoci MRK v obci 
Diakovce 09.06.09 

15 27120130213 27120130213508 16.06.09 16.06.09 8 257,27 0,06   

v podpornej dokumnetácii bola zaloţená zlá 
príloha k dodatku, označenie spisovej klienta 
nebolo v súlade s metodikou 

príloha k dodatku vymenená na mieste, 
označenie spisov klienta sda opraví 
vzhľadom na početnosť do 15.08.2009, 
vyzvaní k oznámeniu, či odstránili 
nedostatky 

Komunitná a terénna 
sociálna práca v 
meste Ţiar nad 
Hronom 18.06.09 

16 27120130150 27120130150504 10.07.09 10.07.09 5 556,66 0,12   

Doplniť čestné vyhlásenia o pouţivaní telefónu 
pre potreby projektu, doplniť zmluvu - 
telekomunikačné náklady s Orange, upraviť 
zoznam deklatovaných výdavkov a 
sumarizačných hárkov podľa termíniom úhrady, 
neuplatnené stravné za 9/2008, doplniť 
intervencie, vymeniť prvú stranu spisových 
obalov klienta 

uchovávať terénny denník ako súčasť 
projektovej dokumentácie, všetky 
nedostatky odstránené a doloţené 
21.07.2009 

Intergrácia sociálne 
vylúčených 
rómskych komunít 
prostredníctvom 
komunitnej a 
terénnej sociálnej 
práce 24.07.09 

17 27120130053 27120130053502 01.07.09 01.07.09 4 443,34 0,07   
bez zistení   

Terénna sociálna 
práca v obci Toporec 09.07.09 

18 27120130077 27120130077502 02.07.09 02.07.09 5 274,02 0,08   
bez zistení 

pubilicitu projektu dať zúčtovať do 
najbliţšej ţiadosti o platbu, zaslať 
zúčtovanie zálohovej platby  

Rozvoj terénnej 
sociálnej práce v 
obci Veľká Lomnica 09.07.09 

19 27120130035 27120130035502 01.07.09 01.07.09 9 220,53 0,07   
bez zistení   

Komunity v pohybe v 
obci Ihľany 09.07.09 

20 27120130056 27120130056502 02.07.09 02.07.09 3 433,73 0,07   
chýbala zmluva o telefonickom pripojení,  

doručia ihneď po doručení zmluvy z T-
COM 

Terénna sociálna 
práca v obci 
Holumnica 09.07.09 

21 27120130177 27120130177501 07.07.09 07.07.09 4 726,66 0,07   

doklady v podpornej dokumentácii a v uvedenom 
zozname deklarovaných výdavkov neboli v 
súlade-skratky všeobecne známe treba poţívať,  
nie variabilné symboly, neboli vytvorené pre 
všetkých klientov spiy, doplniť terénny sociálny 
denník aby bol v súlade s pracovnými výkazmi, 
zlá titulná strana na spisovom obale 

vytvoriť spisovú dokumentáciu kaţdému 
klientovi, zosúladiť terénny denník, 
vymeniť ukaţdého klienta prvú stranu 
spisovej dokumentácie, prijímateľ bol 
telefonicky vyzvaný k zaslaniu informácií 
o odstránení nedostatkov 

Rozvoj a skvalitnenie 
terénnej sociálnej 
práce v Hnúšti 16.07.09 

22 27120130179 27120130179504 08.07.09 08.07.09 1 410,71 0,04   

chýbali inervencie u všetkých klientov, zlá titulná 
strana spisového obalu klienta 

vymeniť titulnú stranu u všetkých klientov 
v spisových obaloch, doplniť všetky 
intervencie, kaţdý pracovník si bude 
viesť terénny sociálny denník v súlade s 
metodickým usmernením, prijímateľ 
telefonicky oznámil, ţe nedostatky 
odstránil, bol vyzvaný, aby tak urobil aj 
písomne 

Terénna sociálna 
práca v obci Utekáč 16.07.09 

23 27120130041 27120130041503 08.07.09 08.07.09 3 939,36 0,12   

chýbali intervencie uvedené u všetkých klientov, 
zlá titulná strana spisového obalu, nebol vedený 
terénny sociálny denník, neboli uvedené všetky 
intervencie u všetkých klientov 

vymeniť titulnú stranu u všetkých klientov 
v spisových obaloch, doplniť všetky 
intervencie, kaţdý pracovník si bude 
viesť terénny sociálny denník v súlade s 
metodickým usmernením,prijímateľ bol 
telefonicky vyzvaný k zaslaniu informácií 

Skvalitnenie ţivota 
komunity 16.07.09 
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o odstránení nedostatkov 

24 27120130057 27120130057503 07.07.09 07.07.09 3 642,79 0,08   

chýbala zmluva o telefonickom pripojení s 
TECOM 

doplniť zmluvu s T- COM, el. linka bola 
zriadená v čase, keď sa neuzatvárali 
samostatné zmluvy, doloţili oznámenie 
overené spoločnosťou T-com 

Terénna sociálna 
práca v obci 
Kameňany 16.07.09 

25 27120130015 27120130015508 15.07.09 15.07.09 11 160,77 0,33   
bez zistení   

Komunitná sociálna 
práca Bystré 17.07.09 

26 27120130007 2712013007505 15.07.09 15.07.09 9 966,78 11,54   
priestory neboli označené v zmysle manuálu pre 
publicitu 

označiť priestory, odstránené na mieste 
Komunitná sociálna 
práca Soľ 17.07.09 

27 27120130014 27120130014502 14.07.09 14.07.09 21 946,77 0,33   
bez zistení   

Komunitná sociálna 
práca Vechec 17.07.09 

28 27120130051 27120130051502 14.07.09 14.07.09 18 294,32 0,13   

zle uvedené v pracovných výkazoch počty 
odpracovaných hodín v rozpore s pracovnou 
znluvou 

upraviť pracovné výkazy a uviesť ich do 
súladu so  zmluvou, zaslaná opravená 
podporná dokumentácia  

Komunitná sociálna 
práca Zámutov 17.07.09 

29 27120130206 27120130206501 23.09.09 23.09.09 5 616,96 0,12   

v zozname deklar. Výdavkov boli identické 
účtovné doklady za rôzne  účtovné obdobia 

opraviť v ZDV čísla účtovných dokladov- 
kaţdý účt. Doklad musí byť jedinečný, 
odstránené na mieste 

Terénna sociáln 
apráca v obci 
Šumiac 28.09.09 

30 27120130047 27120130047501 24.09.09 24.09.09 6 477,11 0,19   

v ţiadosti o platbu u prijímateľa v bode 10 bol zle 
uvedený dátum podpísania ţiadosti prijímateľom 

zaloţiť do podporenej dokumentácii 
identickú ţiadosť o platbu, ktorá bola 
zaslaná na FSR, odstránené na mieste 

Komunitná sociálna 
práca Kruţlová 28.09.09 

31 27120130106 27120130106503 23.09.09 23.09.09 14 791,75 0,11   

V spisovej zloţke projektu bol zaloţenýmzlý 
rozpočet projektu, v terénnom denníku pri 
klientoch chýbala odvolávka na číslo spisu 
klienta,  

vymeniť rozpočet, doplniť a upraviť 
terénny denník, rozpočet - nedostatok 
odstránený na mieste, informácia o 
úprave v terénnom denníku mala byť 
podaná do 10 pracovných dní od výkonu 
kontroly 

Terénna sociálna 
práca v meste 
Levoča 28.09.09 

32 27120130039 27120130039502 24.09.09 24.09.09 4 085,56 0,12   

v podpornej dokumentácii chýbala príloha k 
Zmluve o NFP č.2,, spnomocnenie starostu 
obce, ktorým poveruje p. Vantovú  

doplniť chýbajúcu prílohu a 
spnomocnennie, odstránené na mieste 

Program terénnej 
sociálnej práce v 
obci Ladomírová 28.09.09 

33 27120130119 27120130119501 23.09.09 23.09.09 2 020,58 0,11   

v terénnenom denníkyneboli dostatonč 
identifikovaný klienti, nebola uplatnené výdavky 
za publicitu 

doplniť do terénneho denníka čísla 
spisov klienta,  doplnmiť dotazníky v 
spisoch klienta, do najbliţšej ţiadosti o 
platbu zaradiť publicitu projektiu, 
nedostatky boli odstránené - telefonicky 
oznámené, zašlú do 31.10.2009 aj 
písomne 

Pomôţte nám, spolu 
to zvládneme 28.09.09 

34 27120130191 27120130191501 28.09.09 28.09.09 6 248,42 0,19   

v podpornej dokumentácii nebolo zaloţené 
vyhlásenie o začatí realizácie projektu a bol 
doloţený nesprávny rozpočet,  

zaloţiť  vyhlásenie o začatí realizácie 
projektu do podporenej dokumentácie, 
vymeniť správny rozpočet, odstránené 
na mieste 

Komunitná sociálna 
práca Kendice 05.10.09 

35 27120130026 27120130026506 28.09.09 28.09.09 6 494,76 0,14   

nebol zaloţený centralný zakladač n aZmluvy a 
dodatky, , kaţdý klient nemal zaloţený spis, 
neboli dopísané všetky intervencie v spisoch 
klientov,  

zaloţiť centrálny zakladač, doplniť 
intervencie v spisovej dokumentácii, 
doplniť spisovú dokumentáciu o všetkých 
klientov, koordinátorovi mala byť zaslaná 
do 10 dní informácia o odstránení 
uvedených nedostatkov 

Komunitná sociálna 
práca Mirkovce 05.10.09 

36 27120130069 
27120130069511

, 29.09.09 29.09.09 10 650,37 0,17   
v podporenj dokumentácii u prijímateľa bolo 
zaloţené iné tlačivo o prevzatí stravných lístkov 

doloţiť  doklad o prevzatí  stravných 
lístkov za 4/2009 u prijímateľa v súlade s Dajme im ešte šancu 05.10.09 
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27120130069512 za 4/2009 ako bolo doručené na SORO, 
podpornú dokumentáciu zaloţenú u seba má  
prijímateľ na pouţitých  papieroch, chýba 
spisová dokumentácia na klientov, ktorá je 
vedená iba v PC 

s dokumentáciou zaslanou na SORO, 
podporná dokumentácia k ţiadostiam 
musí byť identická ako je zaslaná na 
SORO 

37 27120130149 27120130149204 29.09.09 29.09.09 4 550,80 0,11   
ţiadosť o platbu zaloţená u prijímateľa nebola  
podpísaná štatutárom 

podpísať ţiadosť o platbu - identické 
podporné dokumentácie 

Komunitná sociálna 
práca Petrovany 02.10.09 

38 27120130110 27120130110504 14.10.09 14.10.09 6 784,56 0,20 0,00 

ţiadosť o platbu bola zaslaná na chybnom 
formulári, v zozname deklarovaných výdavkov 
neboli vypísané všetky st´pce 

zaslať upravenú ţiadosť o platbu na 
správnom formulári, upraviť a doplniť 
zoznam deklarovaných výdavkov, 
nedostatky odstránené na mieste 

Podpora TSP v 
obciach Alekšince, 
Zbehy 21.10.09 

39 27120130024 

27120130024501
, 

27120130024505 15.10.09 15.10.09 8 265,71 0,13 0,00 

v sumarizačných hárkoch neboli vyplnené vštky 
stpce, v podpornej dokumentácii chýbbali 
zoznmy deklarovaných výdavkov 

doplniť chýbajúce údaje do 
sumarizačných hárkov, doplniť do 
podpornej dokumentácie zoznam 
deklarovaných výdavkov, nedostatky 
odstránené na mieste 

Poradenské centrum 
pre marginalizované 
skupiny 21.10.09 

40 27120130200 

27120130200202
, 

27120130200203 22.10.09 22.10.09 3 765,54 0,12   

nebolo v uvedené v sumarizačnom hárku 
obdobie predkladaných ţiadostí o platbu, chýbal 
doklad o  úhrade stravné fa č. 0109041118 a za 
telekomunikačné výdavky fa.č. 8281294120, 
chýbal čitateľný výpis z účtu za úhradu 
uvedených výdavkov 

doloţiť doklady o úhhhrade za stravné a 
telekomunikačné výdavky, doloţiť 
čitateľný výpis s účtu - overenú kópiu do 
10.12.2009, zaslané po termíne, 
nedostatky odstránené 

Komunitná sociálna 
práca v Zlatých 
Moravciach 

25.11.09 

41 27120130196 27120130196504 20.10.09 20.10.09 5 437,99 0,12   

prijímateľ mal pripravenú ďalšiu ţiadosť o platbu 
na nesprávnom formulári, upozornení na 
duplicitu výdavkov, v podpornej dokumentácii 
chýbal schbválený aktuálny rozpočet, v spise 
klienta  chýbalo poradeové číslo číslo klienta 

pouţívať správne formuláre ţiadosti o 
platbu, sledovať, aby nedochádzalo k 
duplicite výdavkov, doplniť poradové 
číslo klienta do denníka TSP, doplniť 
aktuálny rozpočet do podpornej 
dokumentácie, nedostatky odstránené na 
mieste 

Program podpory 
rozvoja komunitnej 
terénnej sociálnej 
práce v Dunajskej 
Strede 

26.10.09 

42 27120130153 

27120130153501
, 

27120130153502 29.10.09 29.10.09 15 261,20 0,28   
bez zistení bez zistení Komunitné centrum v 

Trnave  24.11.09 

43 27120130006 

27120130006205
, 

27120130006506 11.11.09 11.11.09 8 464,71 0,18   

 chýbali dodatky k mandátnym zmluvám, v 
pôvodných nebol presne definovaný  predmet 
zmluvy a prepočet na €, na spisových obaloch 
klienta boli uvedené mená klienta, čo bolo v 
rozpore s usmernením  z 8.6.2009 

dodatky k mandátnym zmluvám doloţiť 
aj poţadovanou úpravou, odstrániť a 
prepracovať titulnú stranu zo spisových 
obalov, nedostatky odstránené na mieste 

Zlepšenie ţivotnej 
situácie 
a integrovanie 
sociálne vylúčenej 
komunity 30.11.09 

44 27120130054 27120130054204 23.11.09 23.11.09 3 026,05 0,15   

obal klienta obsahoval meno klienta čo je v 
rozpore v usmernením zo dňa 8.6.2009 

prepracovať obaly klienta v zmysle 
usmernenia, nedostatky odstránené na 
mieste 

Terénna sociálna 
práca v obci Vyšný 
Mirošov 25.11.09 

45 27120130008 

27120130008508
, 

27120130008207 23.11.09 23.11.09 5 904,54 0,17   

obal klienta obsahoval meno klienta čo je v 
rozpore v usmerením zo dňa 8.6.2009 

prepracovať obali klienta v zmysle 
usmernenia, bez zistení 

Program terénnej 
sociálnej práce v 
obci Varadka 25.11.09 

46 27120130099 27120130099502 24.11.09 24.11.09 8 223,93 0,17   

prietory neboli označerné v zmysle manuálu pre 
publicitu 

označiť priestory v zmysle manuálu pre 
publicitu, nedostatky odstránené na 
mieste 

Terénna sociálna 
práca v obci Petrová 

25.11.09 

47 27120130040 27120130040204 24.11.09 24.11.09 4 023,65 0,12   
bez zistení bez zistení 

Terénna sociálna 
práca v obci Niţný 25.11.09 
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Tvaroţec 

48 27120130061 27120130061502 02.12.09 02.12.09 7 013,53 0,21   
bez zistení bez zistení 

Terénna sociálna 
práca v obci Lukov  11.12.09 

49 27120130117 27120130117502 03.12.09 03.12.09 15 437,28 0,32   

chýbali intervencie dopísanéí vterénnom denníku 
za obdobie 9-11/2008, v spisoch klienta 
zaintervencie od 5/2009, chýbala identifikácia 
klienta v na spisoch klienta 

doplniť intervencie do terénneho denníka 
za chýbajúce obdobie, doplniť 
intervenice do spisov klienta za 
chýbajúce obdobie, doplniť na spisy 
klienta identikifáciu klienta, termín 
odstránenia, termín odstránenia 
nedostatkov je 15.01.2010 

Terénna sociálna 
práca v obci Cigeľka  14.12.09 

50 27120130178 27120130178502 02.12.09 02.12.09 9 649,33 0,28   
nebola zúčtovaná publicita projektu 

prijímateľ vyzvaní na zúčtovanie publicity 
projektu, prijímateľ vyzvaný na 
zúčtovanie publicity projektu 

Terénna sociálna 
práca v obci Kurima  11.12.09 

51 27120130009 27120130009502 02.12.09 02.12.09 9 716,78 0,28   

bez zistení bez zistení 

Program terénnej 
sociálnej práce 
v obci Andrejová 
a Šarišské Čierne  14.12.09 

52 27120130062 27120130062502 03.12.09 03.12.09 30 092,85 0,21   v spisoch klienta chýbala identifikácia klienta,  
doplmiť identifikáciu klienta, termín 
odstránenia nedostatkov je 15.01.2010 

Program terénnej 
sociálnej práce 
v obci Zborov  11.12.09 

          334 973,11   377,18       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9.1.2. Prehľad  kontrol a auditov vykonaných na RO v rámci OP ZaSI 

 
1. Kontroly            

P.
č.  

Kontrola / 
Poverenie č. 

Typ kontroly 
Termín 
výkonu 

Kontrolný orgán Overované obdobie 
Kontrolovaný program / 

projekty 

Nezrovnalosť Termín pre 
zaslanie 

Dátum 
zaslania 

Termín pre 
zaslanie Správy 

Dátum 
zaslania na na 
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kontroly úrovni 
RO 

úrovn
i P 

opatrení opatrení o splnení 
opatrení 

Správy o 
splnení 
opatrení  

Kontroly ukončené v roku 2009 

1. 1526 
Kontrola pripravenosti  
na čerpanie a čerpania 
prostriedkov OP ZaSI 

23.02.09 - 
24.04.09 

NKÚ SR 01.01.2007 - 24.04.2009 

27110130001 - NP I-2 
27110130002 - NP II-2 
27110130003 - NP V-2 
27130130001 - NP I-2 
27130130002 - NP II-2 
27130130003 - NP V-2 

NP XXIV (op. 2.1) 
NP I/2009 (op. 2.1) 

27120330001 - NP XXV 

0 0 29.05.2009 

27.05.09 - 
VSÚ 

29.05.09 - 
NKÚ 

30.09.2009   

 
             
2. Vládne audity   

P.
č.  

Audit č. Typ auditu 
Termín 
výkonu 
auditu 

Audítor Overované obdobie 
Auditovaný program / 

projekty 

Nezrovnalosť 
Termín pre 

zaslanie 
opatrení 

Dátum 
zaslania 
opatrení 

Termín pre 
zaslanie Správy 

o splnení 
opatrení 

Dátum 
zaslania 
Správy o 
splnení 
opatrení  

na 
úrovni 

RO 

na 
úrovni 

P 

1. 
A 0059,  

OVA 4/2008 

Audit súladu riadiacich a 
kontrolných systémov pre 
OP ZaSI 

14.04.2008 
- 
28.08.2008 

MF SR, OVA 
MPSVR SR a 

KPMG 
1.1.2007 - 21.11.2008 OP ZaSI 0 0   21.11.2008   12.08.2009 

2. 

A282, A 
MPSVR 
1/2009,  
K 1556 

Vládny audit - získanie 
uistenia o účinnosti 
riadiaceho a kontrolného 
systému 

03.08. - 
11.12.2009 

MF SR, OVA 
MPSVR SR a 
SFK Bratislava 

 26.10.2007 - 31.07.2009 

OP ZaSI 
27110230006 
27110230002 
27110230001 
27110230003 
27110230004 
27110230005 
27110230007 
27110230008 

0 0 29.01.2010 28.01.2010 26.02.2010 25.02.2010 

3. 
MF/009101/2
010-1422 A 

321,  
vládny audit 

29.01.2010 
- 
30.06.2010 

MF SR - SAaK, 
MPSVR SR - 
OKŠD, SFK  
 

01.01.2007 – 29.01.2010 

OP ZaSI 
27130430004      
27150130005     
27150130016 

            

4.  
MF/009016/2
010-1421 A 

308  
vládny audit 

25.1.2010 - 
31.03.2010 

MF SR - SAaK, 
SFK 
 

01.01.2008 – 25.01.2007 

OP ZaSI 
27110230001   
27110230002 
27110230003 
27110230004 
27110230005 
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27110230006 
27110230007 
27110230008 

5. A329 vládny audit 
22.02.2010 
-30.06.2010 

MF SR 01.01.2007-31.12.2009 

OP ZaSI 
27110130001, NP I-2 
27110130002, NP II-2 
27110130003, NP V-2 
27120330001, NP XXV 

            

 
3. vnútorné audity           

P.
č.  

Audit č. Typ auditu 
Termín 
výkonu 
auditu 

Audítor Overované obdobie 
Auditovaný program / 

projekty 

Nezrovnalosť 
Termín pre 

zaslanie 
opatrení 

Dátum 
zaslania 
opatrení 

Termín pre 
zaslanie Správy 

o splnení 
opatrení 

Dátum 
zaslania 
Správy o 
splnení 
opatrení  

na 
úrovni 

RO 

na 
úrovni 

P 

1.  
A MPSVR 

5/2009 
 mimoriadny audit  

22.10.2009 
- 
23.11.2009 

OVA a VA, 
MPSVR SR 

0 2.11.2007-03.10.2008 

OP ZaSI 
27110130002 
27110230004 
27110230225 
27110230267 

0 0 22.12.2009 22.12.2009 31.03.2010 29.03.2010 

 
4. audity EK          

P.
č.  

Audit č. Typ auditu 
Termín 
výkonu 
auditu 

Audítor Overované obdobie 
Auditovaný program / 

projekty 

Nezrovnalosť 
Termín pre 

zaslanie 
opatrení 

Dátum 
zaslania 
opatrení 

Termín pre 
zaslanie Správy 

o splnení 
opatrení 

Dátum 
zaslania 
Správy o 
splnení 
opatrení  

na 
úrovni 

RO 

na 
úrovni 

P 

1.  
Auditná misia 

EK  
Audit EK pre OP ZaSI 

23.-
27.11.2009, 
14.-
18.12.2009, 
08.01.2010 

Európska 
komisia 

Od začiatku implementácie OP ZaSI. 
 

Riadiace a kontrolné 
systémy OP ZaS 

Riadiace a kontrolné 
systémy OP ZaSI 

NP 
27130130001 
27110130002 
27110130003 
27130130003 
TA 
27150130004 
27150130005 
Pilotné projekty 
27110230008 
27110230003 

I 
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  Zatiaľ nebol uzatvorený, resp. neboli nám zaslané oficiálne závery 

 

9.9.1.3. Prehľad zistení a opatrení kontrol a auditov vykonaných na RO v rámci OP ZaSI v roku 2009 

 
Kontrola č. 1526 
Typ kontroly: Kontrola pripravenosti na čerpanie a čerpania 
Termín kontroly: 23.2.09 - 24.4.09 
Kontrolný orgán: NKÚ SR 
Kontrolované projekty: 27110130001 - NP I-2, 27110130002 - NP II-2, 27110130003 - NP V-2, 27130130001 - NP I-2, 27130130002 - NP II-2, 
27130130003 - NP V-2 
 

 Prehľad zistení a opatrení 

  

 

Zistenia na úrovni RO  Opatrenia prijaté RO 

Opatrenie 
splnené 

(S) / 
nesplnené 
(N) /plnené 
priebeţne 

(P)/ v 
plnení VP  

1 
V prehľade čerpania finančných prostriedkov v rámci národných projektov za rok 2009 bol 
nesprávne uvedený prepočet sumy na EUR.   

Zabezpečiť uvádzanie správnych údajov v prehľade čerpania finančných prostriedkov v rámci národných projektov, 
najmä správne údaje prepočtu na EUR.   

P 

2 

Ku dňu 1.3.2009 bolo vydané Usmernenie RO č. N1/2009 k vykonaniu overovania na mieste 
pilotných projektov pre SORO - SIA. K 31.3.2009 boli zrušené kompetencie SORO a realizácia 
preľšla späť v celom rozsahu na RO,čím bolo toto usmernenie bezpredmetné a jeho spracovanie 
bolo týmto neefektívne.   

Text usmernenia bude preklopený do IM RO pre OP ZaSI, nakoľko postup pre vykonávanie overovania na mieste 
pre pilotné projekty sa líši od postupu platného pre národné projekty, a to najmä termínom výkonu overovania a 
výberu vzorky overovaných výdavkov.   

VP 

3 

V rámci prioritnej osi 1 bola Ústredím PSVR predloţená ŢoNFP zo dňa 24.07.2008, čo bol dátum 
podpisu upravenej ţiadosti po zapracovaní pripomienok RO a IDMV. Hodnotiaci hárok odborného 
hodnotenia bol zo dňa 21.07.2008 a kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti bol zo dňa 
17.04.2008 s tým, ţe kritéria úplnosti boli splnené. Týmto postupom RO nekonal v súlade s IM RO 
pre OP ZaSI.  

Zabezpečiť dôsledné dodrţiavanie postupov stanovených pre proces prijímania, registrácie, hodnotenia 
a schvaľovania predkladaných ţiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v platnej verzii interného 
manuálu riadiaceho orgánu pre Zamestnanosť a sociálnu inklúziu vykonávaním námatkovej kontroly ich 
dodrţiavania. 

P 

4 V schválenej ŢoP chýbal odtlačok pečiatky MPSVR SR. Zabezpečiť označovanie schválenej ţiadosti o platbu odtlačkom pečiatky MPSVR SR. P 

5 

Vo Vyhlásení o overení nebol uvedeý dátum overenia a schválenia, čo nebolo v súlade s IM RO pre 
OP ZaSI.   

Zabezpečiť vyplňovanie všetkých predpísaných náleţitostí do Vyhlásenia o overení a tým zabezpečiť dôsledné 
dodrţiavanie postupov stanovených pre proces administratívneho overovania a schvaľovania ţiadostí 
prijímateľovo platbu v platnej verzii interného manuálu riadiaceho orgánu pre Zamestnanosť a sociálnu inklúziu. 

P 

6 
Správa z overovania na mieste spolu s kontrolným listom boli vyhotované na nesprávnom formulári, 
čo nebolo v súlade s platnou a účinnou verziou Príloh k IMP.  

Zabezpečiť pouţívanie správnych formulárov pre zdokumentovanie vykonaného overenia na mieste a tým 
zabezpečiť dôsledné dodrţiavanie postupov stanovených pre proces overovania na mieste. 

P 

7 V roku 2007 neboli čerpané finančné prostriedky na technickú pomoc, aj napriek tomu, ţe RO aj Zabezpečiť včasné vypracovanie a schválenie projektov technickej pomoci a tým zabezpečiť priebeţné čerpanie P 



 

200 

SORO vznikli náklady, nakoľko neboli schválené projekty technickej pomoci.   finančných prostriedkov v rámci opatrenia Technická pomoc. 

8 

Na základe dohody o rámcovom pouţití finančných prostriedkov medzi RO a SORO zo dňa 
20.05.2008 boli SIA na kalendárny rok 2008 poskytnuté finančné prostriedky z TP vo výške 45 692 
500,- SK, čo bolo po prepočte konverzným kurzom celkom 1 516 713,14 EUR. Rozdiel medzi 
zazmluvnenou cenou (1 516 845,92 EUR) a poskytnutou sumou (cca 4 000,- Sk / 132 EUR) a 
nesprávne prepočty v časti 1.3 spochybňujú správnosť finančného vykazovania.   

Zabezpečiť poskytovanie finančných prostriedkov SORO z TP v súlade s ustanoveniami Dohody o rámcovom 
pouţití finančných prostriedkov medzi RO a SORO. Zabezpečiť kontrolu správnosti pripravovaných finančných 
operácií nadriadenými pracovníkmi.   

P 

9 

Podľa mesačného výkazu mandatár Marek Horváth odpracoval 8 hodín dňa 1.3.2007, mandátna 
zmluva bola však uzatvorená dňa 2.3.2007.  

Zabezpečiť dôsledné administratívne overovanie ţiadostí o platbu a podpornej dokumentácie predkladaným v rámci 
opatrenia Technická pomoc a tým zabezpečiť úhradu len reálnych, správnych a oprávnených výdavkov 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 

P 
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 Zistenia – skrátené znenie Opatrenia – skrátené znenie význam 

1 

Podľa článku 14 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 s odkazom na čl. 48 ako aj čl. 27 nariadenia Rady 1605/2002 a podľa § 2 ods. 2, písm. k) 
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite niektoré rozpočtové poloţky personálnych výdavkov v rámci predloţeného 
finančného plánu v ŢoNFP nerešpektujú zásady zdravého finančného riadenia a hospodárenia, vrátane hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.  
V prípade Horehronského sociálneho podniku: podľa časti 4 prílohy 1 k ŢoNFP, ktorá tvorí rozpočet projektu, bolo orgánom auditu zistené, ţe v 
riadení projektu, rozpočtoval prijímateľ jednotkové ceny Projektového manaţéra a externého projektového manaţéra na 1200 Sk/hod, manaţéra 
pre finančné riadenie 1100 Sk/hod, manaţéra riadenia výdavkov na 1000 Sk/hod, asistent projektového manaţéra 600 Sk/hod. Projekt ďalej 
rozpočtoval v prípade: odborného garanta pre vzdelávanie, garanta pre školenie v oblasti komunitnej práce, garanta pre praktické vyučovanie, 
jednotkové ceny 1000 Sk/hodina.  
Uvedené jednotkové sadzby personálnych výdavkov boli v ţiadostiach o NFP určené taxatívne bez pouţitia akéhokoľvek odvodeného 
ukazovateľa, parametra, alebo limitu stanovenia jednotkovej ceny zo strany RO.  
RO schválil príslušné hodinové mzdy v predmetných ţiadostiach o NFP aj napriek skutočnosti, ţe vo fáze pripomienkovania boli kompetentnými 
odbormi, ktoré sa k dotknutej skutočnosti vyjadrovali, označené ako nadhodnotené. Orgánom auditu bolo uvedené zistenie navyše potvrdené aj v 
prípadoch Stanoviska k pilotným projektom zo dňa 28.4.2008, kde sa napríklad uvádza: 
- Odbor stratégie a koordinácie regionálnej zamestnanosti na MPSVR SR poukázal na riziká, kedy ţiadateľ má len jedného zamestnanca a 
vznikol 08.04.2008 pri predpokladanej výške NFP - 117 622 425 Sk, nemá ţiadne reálne skúsenosti v oblasti podnikania, osobné náklady na 
pracovníkov sú neúmerne vysoké a pohlcujú značnú časť rozpočtu, nie je jasne doriešená existencia fungovania sociálneho podniku po skončení 
projektu a to najmä vo vzťahu k riadeniu, priestorov, ako aj zrejmý nesúlad v definovaní partnera projektu. 
Okrem vyššie uvedeného RO nemal k 31.7.2009 (auditované obdobie) v rámci vydaných usmernení a dodatkov k oprávnenosti výdavkov 
vypracovanú ţiadnu ekonomickú analýzu v oblasti personálnych výdavkov pre interný a externý personál, ktorá by definovala termín „obvyklá 
cena― a „primeraná cena― s akcentom na zohľadnenie miesta a času, ktoré by mali byť pre ţiadateľov o NFP záväzné, zrozumiteľné a 
jednoznačné uţ vo vyhlásených výzvach a príručkách pre ţiadateľov zverejnených zo strany RO a rovnakým spôsobom záväzné a jednoznačné 
pre ţiadateľov o NFP uţ pri predkladaní ţiadostí o NFP.  

Za účelom, čo najkvalitnejšieho hodnotenia, zabezpečujúceho 
efektívnosť a hospodárnosť schvaľovaných projektov v maximálnej 
miere, rozšíriť formálnu kontrolu ŢoNFP o overovanie výšky, 
oprávnenosti a nevyhnutnosti navrhovaných výdavkov ţiadateľom 
v rozpočte projektu s ohľadom na popis výdavkov uvedených v 
podrobnom komentári k rozpočtu.  
Výsledok overenia oprávnenosti výdavkov v rámci formálnej kontroly 
ŢoNFP bude tvoriť prílohu kontrolného listu k formálnej kontrole ŢoNFP 
a bude zdokumentované vo forme odporúčania pre hodnotiteľa                       
Upraviť systém schvaľovania projektových zámerov a predkladaných 
národných projektov tak, aby bol zaručený výber národných projektov, 
ktoré pri vynaloţení minimálnych nákladov zabezpečia zvyšovania 
zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie v maximálnej miere. Z tohto 
dôvodu doplniť do postupov: 
Ø povinnosť pre ţiadateľa o NFP pre národný projekt predloţiť analýzu 
predpokladanej efektívnosti národného projektu, 
Ø  postup pre vyhodnocovanie zapracovania pripomienok vznesených 
k projektovým zámerom a overenie aktualizovaného znenia 
projektového zámeru,  
Oboznámiť pracovníkov Odboru implementácie programov na porade 
odboru/oddelenia s uvedeným zistením a prijatým opatrením. 

VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
S 
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Súčasne orgán auditu konštatuje, ţe  kontrolný mechanizmus v procese schvaľovania a výberu ţiadostí o NFP nie je nastavený dostatočne, aby 
predchádzal vzniku neoprávnených personálnych výdavkov z dôvodu ich neprimeranej výšky.  
Riziko: Z dôvodov uplatnenia ţiadateľom a tieţ schválenia zo strany RO  neprimerane vysokých a neodôvodnených jednotkových cien 
personálnych výdavkov hrozí riziko vzniku neoprávnených výdavkov a ich vrátenia späť do rozpočtu ţiadateľom, resp. poskytovateľom. 

2 

Podľa článku 14 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 s odkazom na čl. 48 ako aj čl. 27 nariadenia Rady 1605/2002 a v rozpore s § 2, ods. 2, písm. 
k) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite niektoré rozpočtové poloţky a výdavky v rámci projektu č.27110230006 
(Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n.o.) nerešpektujú zásady správneho finančného riadenia,  vrátane hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.  
1. Odbor kontroly a monitorovania sekcie riadenia ESF poukázal na nadhodnotené ceny za nákup PC a softvéru, duplicitu v činnosti projektového 
manaţéra a externého projektového manaţéra, duplicitu činností manaţér pre finančné riadenie a finančný manaţér, nadhodnotenosť rozpočtu. 
Orgán auditu podľa vyššie uvedených zistení konštatuje, ţe v prípade predmetných sociálnych podnikov neboli uvedené skutočnosti v procese 
schvaľovania a výberu ţiadostí o NFP zo strany RO overené dostatočne a vyhodnotené správne.  
Riziko: Z dôvodov uplatnenia duplicitných a prekrývajúcich sa činností u personálnych výdavkov na projektoch ţiadateľom a následného 
schválenia zo strany RO  hrozí riziko vzniku neoprávnených výdavkov a ich vrátenia späť do rozpočtu ţiadateľom, resp. poskytovateľom. 

Stanoviť povinnosť zohľadňovať pri vykonávaní formálnej kontroly 
ŢoNFP skúsenosti a dostupné informácie o prijímateľovi z realizácie 
projektov implementovaných pred predloţením ŢoNFO, ktorá je 
predmetom formálnej kontroly, najmä skutočnosť, či v rámci 
predchádzajúcich projektov nezakúpil zariadenia a vybavenie, ktoré má 
navrhnuté rozpočte predloţeného projektu. Výsledok overenia 
oprávnenosti výdavkov v rámci formálnej kontroly ŢoNFP bude tvoriť 
prílohu kontrolného listu k formálnej kontrole ŢoNFP a bude 
zdokumentované vo forme odporúčania pre hodnotiteľa 
Ďalej ako av predošlom bode.  

VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
S 

3 

Podľa Príručky pre ţiadateľa: Sociálny podnik je nová forma podnikania spočívajúca na realizácii týchto princípov: Najmenej 30 % z finančných 
prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti sociálneho podniku, ktorý zostane po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za 
príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, kaţdoročne pouţije sociálny podnik na vytváranie nových pracovných miest alebo na 
zlepšovanie pracovných činností. Podľa časového rámca realizácie projektu sociálne podniky obdrţali platby z NFP v roku 2008 a tieţ podľa 
neho mali vykonávať činnosti (tvorba pracovných miest v sociálnych miest za účelom realizácie ekonomických aktivít v oblasti výroby 
a poskytovania sluţieb), t.j. predpokladá sa, ţe dosahovali aj príjem. V súlade s článkom 55 Nariadenia Rady 1083/2006, § 24 ods. 2 zákona 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov ES, systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 finančné rozdiely 
vznikajúce v rámci projektov generujúcich príjem je nutné vysporiadať najneskôr do ukončenia operačného programu. Podľa bodu 4.2. 
Komentára k rozpočtu budú sociálne podniky generovať príjmy. Podľa bodu 3.2.5. Príručky pre prijímateľa NFP je prijímateľ povinný vrátiť príjem 
vytvorený z projektu, pričom Prijímateľ je povinný zaslať Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov a do 7 pracovných dní odo dňa 
uskutočnenia úhrady prostriedkov v súlade s bankovým výpisom. Orgánom auditu bolo ďalej zistené, ţe výrobné činnosti podľa projektu a 
činnosti sociálneho podniku, predpokladajú vytváranie príjmu, čo odbor finančného riadenia a monitoringu SIA v kontrolnom zozname k overeniu 
na mieste zo dňa 13.11.2008 v časti č. 5 Overenie prípadných príjmov z realizácie projektu, či projekt spĺňa podmienku nevytvárania príjmu z 
realizácie projektu nevyhodnotil správnym spôsobom (irelevantné), čo je v rozpore s deklarovanými aktivitami uvedenými v navrhovanej ŢoNFP.  
Riziko: 
Z uvedených skutočností vyplýva riziko relevantnosti právnej formy sociálnych podnikov zaloţených ako neziskové organizácie, pričom však uţ 
zo samotného predloţeného rozpočtu a komentára k rozpočtu projektu je zrejmé, ţe bude dochádzať vzhľadom na kríţové financovanie k 
nákupom technológií pre výrobu a tým aj vysokú pravdepodobnosť generovania zisku z činnosti a moţné riziko narušenia hospodárskej súťaţe 
predajom produktov a sluţieb na trhu a tým aj k formám skrytej štátnej pomoci.  
Overením procesu výberu a schvaľovania sociálnych projektov bolo zistené, ţe RO OP ZaSI nemá nastavený kontrolný mechanizmus pre 
testovanie podmienok, ktorým by sa zabránilo skrytej štátnej pomoci uţ v procese pred schvaľovaním ŢoNFP. RO nemal v auditovanom období 
vytvorené testy štátnej pomoci pre identikovanie uvedených skutočností. Vo fáze schvaľovania sociálnych podnikov taktieţ neboli pouţité testy 
štátnej pomoci, čím vzniká riziko moţnej skrytej štátnej pomoci a s tým súvisiace moţné finančné korekcie vyplývajúce z porušenia relevantných 
nariadení EK. 

Za účelom správneho vyhodnotenia, či daná výzva na predkladanie 
projektov / písomné vyzvanie na predloţenie národného projektu 
podlieha pravidlám štátnej pomoci vypracovať metodiku pre posúdenie 
splnenia podmienok štátnej pomoci.  Metodika bude uplatňovaná 
pracovníkmi RO a SORO, a to: 
1. vo fáze prípravy kaţdej výzvy na predkladanie projektov / kaţdého 
písomného vyzvania na predloţenie národného projektu (pred ich 
schválením),  
2. vo fáze formálnej kontroly ŢoNFP, ak boli predloţené v rámci výzvy 
na predkladanie projektov / priameho zadania / písomného vyzvania 
ktorá/ktoré podlieha pravidlám štátnej pomoci, 
3. vo fáze implementácie projektov, napr. pri overovaní na mieste. 
Zapracovať metodiku pre posúdenie výzvy/priameho zadania/vyzvania 
z hľadiska štátnej pomoci do časti 5.4. platného IM RO. 

VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
VP                                                                                                                                                                                                                                                     
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V zmysle IM RO sa odborné hodnotenie realizuje v rámci predkladaných ţiadostí o NFP v 5 skupinách hodnotiacich kritérií uvedených v IM RO. 
Hodnotiteľ v časti hodnotiaceho hárku Vhodnosť a účelnosť projektu posudzuje, k napĺňaniu ktorých zo štyroch horizontálnych priorít projekt 
prispieva, pričom kaţdú hodnotí jedným bodom. Ţiadateľ v časti. 15 ŢoNFP č. 27120330001 na otázku c/ „Bude mať projekt dopad na 
marginalizované rómske komunity? Ak áno, špecifikujte aký?― označil odpoveď „Nie―. Obaja hodnotitelia, ktorí ŢoNFP hodnotili, pri hodnotení  
ŢoNFP napriek skutočnosti, ţe v tab. 15c) ţiadosti nie je uvedený dopad na MRK ani ţiadne indikátory (ukazovatele) k horizontálnej priorite 

Zabezpečovať priebeţné odborné školenia pre odborných hodnotiteľov 
s cieľom oboznámiť hodnotiteľov so zameraním výziev / vyzvaní na 
predkladanie projektov, o pravidlách hodnotenia, poţiadavkách na 
odborné hodnotenie a zároveň upozorniť hodnotiteľov na zákaz 
konfliktu záujmov a pod.                                           

VP                                                                                                                                                              
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MRK, v hodnotiacom hárku (časť 1.2.4) pridelili uvedenému kritériu bodové hodnotenie 2 a 1 body zo 4 moţných pri váhe kritéria 1.    

5 

Programový manuál pre OP ZaSI, verzia 0.1 z decembra 2007, v časti Oprávnené a neoprávnené výdavky bliţšie odkazuje na nasledovné 
súvislosti: „Podrobnejšie ustanovenia o oprávnených a neoprávnených výdavkoch sú stanovené riadiacim orgánom OP ZaSI v osobitnom 
metodickom usmernení RO k oprávnenosti výdavkov v aktuálnom platnom znení k dátumu vyhlásenia výzvy (predmetné usmernenie bude 
v aktuálnom znení prílohou výzvy), v prípade národného, resp. pilotného projektu k dátumu jeho doručenia riadiacemu orgánu. Pre zohľadnenie 
špecifík dosiahnutia cieľov výzvy resp. konkrétneho národného/pilotného projektu, môţe RO/SORO oprávnenosť výdavkov upraviť (napr. 
obmedziť, stanoviť limity výdavkov, bliţšie špecifikovať).  V ţiadnom prípade však nie je moţné oprávnenosť výdavkov rozšíriť nad rámec tohto 
usmernenia.―  Podľa uvedeného bolo vydané Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 z 13.12.2007 , podľa ktorého výška oprávnených 
výdavkov odborného personálu vychádza z ceny obvyklej na trhu (hrubej mzdy) v národnom hospodárstve, pričom hrubou mzdou môţe byť vo 
výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch maximálne 2-násobok  priemernej mzdy v národnom hospodárstve, zverejnenej Štatistickým 
úradom SR napr. na internetovej stránke... Podľa aktualizácie č. 1 k Usmerneniu N3/2007 vydanej k 28.12.2007 – boli v texte usmernenia 
stanovené limity pre pre hrubú mzdu odborného personálu vo výške maximálne 10-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, 
zverejnenej Štatistickým úradom SR vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom v prílohe tej istej aktualizácie usmernenia je 
uvedená iná maximálna výška mzdy odborného personálu - do výšky 3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a vyplatená suma 
nad rámec tejto sumy bude neoprávnený výdavok.. Následne v apríli 2008 riadiaci orgán opäť aktualizoval toto Usmernenie N3/2007 
(Aktualizácia č. 2) a začlenil ho ako prílohu Programového manuálu verzia 1.1. z 3.3.2008. V tejto  Aktualizácii č. 2 boli predtým stanovené 
ohraničenia a limity týkajúce sa personálnych výdavkov celkom vypustené.  Audítorská skupina v rámci výkonu auditu súladu poukázala pri 
predloţení Aktualizácie č. 2 usmernenia na nedostatočnosť rozsahu, všeobecnosť a nezohľadnenie všetkých aspektov oprávnenosti 
vyplývajúcich z relevantných nariadení. V rámci prijatých opatrení po uskutočnenom follow up audite auditu súladu aktualizoval riadiaci orgán pre 
OP ZaSI s účinnosťou k 18.12.2008 Podľa poslednej aktualizácie usmernenia je oprávnenosť personálnych výdavkov stanovená a „vypočítaná z 
preukázanej mzdy obvyklej v danom čase a mieste― a jej výška je obmedzená nasledovnou vetou: „V prípade, ţe prijímateľ nepreukáţe, alebo 
nebude vedieť preukázať obvyklosť mzdy v danom čase a mieste sa za obvyklú mzdu bude povaţovať priemerná mzda v národnom 
hospodárstve v danom období, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.statistics.sk.―     
Uţ podľa samotného časového vývoja aktualizácií usmernenia N3/2007 a tieţ podľa  neodôvodnených a častých zmien v nastavení pravidiel pre 
výšku limitov v oblasti personálnych výdavkov je zrejmý nesystémový prístup, chýbajúca metodika a jasné pravidlá riadiaceho orgánu pre určenie 
výšky a zdôvodnenie primeranosti a tým aj oprávnenosti výšky personálnych výdavkov pri vydávaní tohto usmernenia, pričom RO je povinný v 
zmysle čl. 60 nariadenia 1083/2006 a v zmysle čl. 13 nariadenia 1828/2006 poskytnúť presné, jasné a jednoznačné pravidlá (najmä 
oprávnenosti) pri usmerňovaní ţiadateľov o NFP a to ešte pred prijatím schvaľovacieho rozhodnutia predloţených operácií a projektov.  

Aktualizovať  usmernenie RO č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre 
programové obdobie 2007-2013.                                                                           
Aktualizovať metodiku pre overovanie personálnych výdavkov (Pokyn 
generálneho riaditeľa Sekcie riadenia ESF č. 5/2009) z hľadiska ich 
primeranosti k cenám práce v národnom hospodárstve pre jednotlivé 
pracovné pozície. Metodika – Pokyn GRS č. 5/2009 stanovuje 
povinnosť pre všetkých pracovníkov Sekcie riadenia ESF overovať 
primeranosť míezd uplatňovaných v rámci projektov 
spolufinancovaných z ESF.         
S cieľom zabezpečiť v rámci implementácie OP ZaSI zdravé finančné 
riadenie vypracovať postupy pre posudzovanie efektívnosti a 
hospodárnosti projektov vo fáze implementácie projektov.                                                                    
Oboznámiť pracovníkov odborov SR ESF na porade oddelenia/odboru 
s uvedeným zistením a prijatým opatrením. 

S                                                                           
VP                                                                                                                                                                                                     
VP                                                                                                                    
S  

6 

V súlade s čl. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 RO OP ZaSI v Programovom manuáli upravil oblasť indikatívnej regionálnej alokácie. V 
zmysle časti 2.1.3. Implementácia ŠF a KF z regionálneho aspektu (str. 18) Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia za rok 2008, Verzie 03 (so zapracovanými pripomienkami EK zaslanej EK dňa 23.10.2009) dodrţanie indikatívnej regionálnej 
alokácie je RO zabezpečené v procese vyhlasovania výziev a priamych zadaní na predkladanie ŢoNFP viacerými spôsobmi konkretizovanými v 
tejto výročnej správe. RO priebeţne sleduje dodrţiavanie indikatívnej regionálnej alokácie. 
Riziko: Audítorskou skupinou bolo identifikované, ţe RO nemal v čase auditovaného obdobia zapracovaný postup - audit trail pre dodrţiavanie 
indikatívnej regionálnej alokácie vo svojom IM, čiţe nemal nastavený postup a kontrolný mechanizmus aktívneho dodrţiavania indikatívnej 
regionálnej alokácie vo výberovom procese. 
Z absencie kontrolného postupu vyplýva riziko nedodrţania indikatívnych regionálnych alokácií stanovených RO v Programovom manuále, a tým 
aj nenaplnenie ustanovení čl. 22 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 – Neprevoditeľnosť zdrojov a tieţ Prílohy II – Kategorizácia pomoci z fondov 
na roky 2007 – 2013 podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. 

Zabezpečiť zapracovanie kontrolného mechanizmu – postupu a audit 
trailu pre dodrţiavanie indikatívnej regionálnej alokácie na úrovni RO 
do Interného manuálu procedúr RO pre OP ZaSI.                                                                     
Doplniť do usmernenia pre SORO k oprávnenosti výdavkov pre 
programové obdobie 2007-2013 povinnosť pre SORO dodrţiavať 
indikatívnu regionálnu alokáciu na úrovni SORO.                                                                                               
Oboznámiť pracovníkov Odboru implementácie programov na porade 
odboru/oddelenia s uvedeným zistením a prijatým opatrením. 

VP                                                                                                                   
VP                                                                                                                   
S 

7 

V zmysle SR ŠF a KF má RO v prípade uplatnenia kríţového financovania v rámci jednotlivých operačných programov o. i. povinnosť splniť 
podmienku stanovenia postupov zaisťujúcich dodrţanie limitov stanovených v čl. 34 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 na úrovni prioritných osí 
operačného programu.  

Zabezpečiť zapracovanie postupu a audit trailu pre zaistenie 
dodrţiavania stanovených limitov kríţového financovania v súlade 
s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 do Interného manuálu procedúr 
RO pre OP ZaSI.   

S                                                                                                                      
VP                                                                                                                                                                                  
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8 

Auditujúcim orgánom bolo zistené, ţe Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: NFP27130130001 zo dňa 
30.07.2008 bola podpísaná ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 29.07.2008 t.j. o deň skôr ako bola podpísaná ţiadateľom. IM 
jednoznačne v časti 5.4 určuje povinnosť podpísania návrhu zmluvy ţiadateľom a následne aţ ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Zabezpečiť vykonávanie kontroly dodrţiavania postupov a termínov 
stanovených v platnom Internom manuáli. Oboznámiť pracovníkov OIP 
s uvedeným zistením a prijatým opatrením. 

S                                                                                                                                                                                                      
VP 

9 

Orgánom auditu zistené, ţe Informácia pre ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny bola vypracovaná a následne schválená Ing. Jurajom 
Ťapákom, generálnym riaditeľom sekcie riadenia ESF z dôvodu predloţenia Dodatku č. 1 na podpis ministerke dňa 28.8.2008. Zároveň bolo 
zistené, ţe predmetný Dodatok č. 1 bol podpísaný ministerkou práce sociálnych vecí a rodiny uţ 27.8.2008.   

Zabezpečiť uvádzanie správnych dátumov v procese schvaľovania 
projektu a jeho zmien zodpovednými zamestnancami RO ZaSI.                                                

PT                                                                          
VP                                    
S 

10 

Auditujúcemu orgánu bola predloţená zviazaná Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná zmluvnými stranami k 30.7.2008, pričom bolo zistené, ţe 
Príloha č. 3 Podpisové vzory, ako aj Splnomocnenie GR, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy nemohla byť v čase podpísania Zmluvy jej 
súčasťou, nakoľko osvedčenia pravosti podpisu na strane ţiadateľa boli zákonným spôsobom overené aţ dňa 6.8.2008. Riziko: Uzatvorenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP aj v prípade nesplnenia základných povinností jednotlivými účastníkmi zmluvných strán má negatívny dopad na 
hodnotenie práce kompetentných overovateľov za RO ZaSI.   

Zabezpečiť dôkladnú kontrolu predkladaných podkladov zo strany 
prijímateľov/ţiadateľov, dôkladné overenie ich kompletnosti, správnosti 
a dostatočnosti. V prípade nezabezpečenia dôkladnej kontroly 
v termínoch stanovených v IMP prijatie sankcií.                                                      

S a PT                                                                                                                                                        
S 

11 

Orgánom auditu bolo zistené, ţe list pre ţiadateľa s oznámením o vylúčení z ďalšieho procesu hodnotenia projektov bol riadiacim orgánom 
vypracovaný aţ dňa 20.5.2009 pričom v spisovej zloţke projektu sa nachádza údaj o vykonaní formálneho overenia zo dňa 29.4.2009. 
Z uvedeného dôvodu riadiaci orgán nedodrţal termín 10 dní na vypracovanie a zaslanie oznámenia o neschválení projektu v zmysle bodu 9 časti 
5.4. Interného manuálu RO ZaSI.  

Zabezpečiť dodrţiavanie termínov pracovníkmi RO ZaSI stanovených 
v platnom IMP Oboznámiť pracovníkov Odboru implementácie 
programov na porade odboru/oddelenia s uvedeným zistením a 
prijatým opatrením.. 

S a PT                               
S 

12 

Podľa časti 5.4. interného manuálu vypracuje a zašle riadiaci orgán výzvu pre ţiadateľa na doplnenie formálnych náleţitostí ţiadosti 
o poskytnutie NFP pre NP v deň ukončenia kontroly formálnej správnosti, k čomu v uvedenom projekte nedošlo, nakoľko Výzva na doplnenie 
chýbajúcich náleţitostí Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok bola vypracovaná dňa 12.2.2009 resp. formálna správnosť bola riadiacim 
orgánom OP ZaSI ukončená dňa 10.2.2009.  

Zabezpečiť dodrţiavanie termínov pracovníkmi RO ZaSI stanovených 
v platnom IMP.                                                                                                   
Oboznámiť pracovníkov Odboru implementácie programov na porade 
odboru/oddelenia s uvedeným zistením a prijatým opatrením. 

S a PT                                                                       
S 

13 

Auditujúcim orgánom bolo zistené, ţe riadiaci orgán (manaţér implementácie programov) nekonal v súlade s časťou 5.4. bodom 10,11 Interného 
manuálu, kde v nadväznosti na podpísanú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: NFP27110230007 zo dňa 
18.6.2008 je ţiadateľovi zaslaný 1 rovnopis zmluvy do 2 dní od podpisu zmluvy, pričom v uvedenom prípade k tomu došlo aţ dňa 7.7.2008.  

Zabezpečiť dodrţiavanie termínov pracovníkmi RO ZaSI stanovených 
v platnom IMP  

S a PT                               
S 

14 

RO má v zmysle SR ŚFaKF, v 3.0, časť 4.4 bod 12 v IM zadefinovať základné podklady pre vykonanie hodnotenia operačného programu. V 
aktuálnom IM nie sú  zadefinované základné podklady pre vykonanie hodnotenia operačného programu.Riziko: Riziko nedodrţania čl. 60 písm. 
a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006. 

Zabezpečiť zapracovanie základných podkladov pre vykonanie 
hodnotenia na úrovni OP, v zmysle časti 4.4, bod. 12 platného SR ŠF 
a KF, v. 3.2 do časti 5.9 platného Interného manuálu procedúr RO pre 
OPZaSI. 

VP                                                                                                                     
S 

15 

Otvorený nedostatok z auditu súladu uvedený pod ref. č. 5 K opatreniu č. 5.4. 
V rámci realizácie odporúčaní následného auditu RO prijal opatrenie, ktorým sa zaviazal zaslať na SORO list, v ktorom ich RO upozorní na 
potrebu vypracovávania návrhu výzvy v súlade so schváleným materiálom „Postup uplatňovania výberových kritérií OP ZaSI...― 

    

16 

Príloha č. 5.3.2.4 Súhrnná správa z odborného hodnotenia neobsahuje a) počet ŢoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny počet bodov,  
b) počet ŢoNFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov, c) zoznam všetkých ŢoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny počet bodov - 
príloha súhrnnej správy,  
d) zoznam všetkých ŢoNFP ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov - príloha súhrnnej správy. 
Riziko: 
Ţe, hodnotiaca a výberová komisia nemá primerané informácie pri výbere ţiadosti o NFP.         
Riziko nedodrţania čl. 60 písm. a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006, v ktorom sa uvádza, ţe "RO je zodpovedný za riadenie a vykonávanie OP v 
súlade so zásadou riadneho finančného riadenia, a najmä za: 
a) zabezpečenie, aby sa operácie vyberali na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na OP a aby dodrţiavali uplatniteľné predpisy 
Spoločenstva a vnútroštátne predpisy počas celého obdobia vykonávania". 

Zabezpečiť doplnenie prílohy č. 5.3.2.4 – Súhrnná správa z odborného 
hodnotenia, platného IMP o:                                                                                         
a) počet ŢoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny počet bodov,  
b) počet ŢoNFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov, c) 
zoznam všetkých ŢoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny počet bodov - 
príloha súhrnnej správy,  
d) zoznam všetkých ŢoNFP ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený 
počet bodov - príloha súhrnnej správy do Interného manuálu procedúr 
RO ZaSI.   
 

VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
S 

17 

SRŠF v 4.0, 4.2.2.34. - RO po zaregistrovaní ŢoNFP vystaví Potvrdenie o registrácii ţiadosti o NFP, ktoré doručí (osobne, poštou, kuriérom) 
ţiadateľovi.  IM RO v časti 5.4., str. 66 definuje povinnosť vystavenia potvrdenia o prevzatí ţiadosti a odovzdania ţiadateľovi len pre prípad 
osobného fyzického doručenia ŢoNFP.   Riziko: 
Nezabezpečenia dostatočnej informovanosti ţiadateľa  

Zabezpečiť doplnenie povinnosti RO vystaviť potvrdenie o registrácií 
ŢoNFP a jeho následné zaslanie ţiadateľovi v súlade so SR ŠF a KF, 
v. 3.2, časť 4.2.2, bod. č. 36 do Interného manuálu procedúr RO ZaSi 

VP                                                                                                                   
S 
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18 

SR ŠF a KF 4.4.2.47. a príloha č. 422-4 definuje minimálne poţiadavky na obsah výzvy na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ŢoNFP. IM RO OP 
ZaSI, verzia 2.2 z 8.6.2009, príloha č. 5.3.2.2. - výzva na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ŢoNFP  z minimálnych  poţiadaviek definovaných v 
prílohe 422-4, SR ŠF a KF, neobsahuje miesto a dátum jej vyhotovenia a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu riadiaceho orgánu, 
alebo ním určeného zástupcu. 

Zabezpečiť doplnenie miesta, dátumu vyhotovenia, mena, priezviska 
a podpisu štatutárneho orgánu RO, alebo ním určeného zástupcu do 
prílohy č. 5.3.2.2  

VP                                                                                                                                                            
S 

19 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.47. definuje minimálnu 7 dňovú lehotu na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ŢoNFP odo dňa doručenia výzvy. IM RO 
OP ZaSI, verzia 2.2 z 8.6.2009, str. 67 definuje na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ŢoNFP iba 5 dňovú lehotu od doručenia výzvy 
ţiadateľovi.Riziko nesúladu s podmienkami definovanými v SR ŠF a KF. Riziko nedodrţania čl. 60 písm. a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006, v 
ktorom sa uvádza, ţe RO je zodpovedný za dodrţiavanie uplatniteľných predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych predpisov počas celého 
obdobia vykonávania. 

Zabezpečiť doplnenie upravenej lehoty na doplnenie chýbajúcich 
náleţitostí ŢoNFP v súlade so SR ŠF a KF na minimálne 7 dní od 
doručenia výzvy ţiadateľovi do Interného manuálu procedúr RO ZaSI – 
do doby aktualizácie IM RO upraviť postupy v Pokyne GR.                                                                                   

VP                                                                                                                                                           
S 

20 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.47. stanovuje, ţe lehota na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ŢoNFP sa nepočíta do celkovej lehoty, v rámci ktorej je 
RO povinný informovať ţiadateľa o schválení alebo neschválení ŢoNFP.                               
 V IM RO OPZaSI, verzia 2.2 z 8.6.2009, nedefinuje predĺţenie lehoty pre informovanie ţiadateľa o schválení alebo neschválení ŢoNFP o lehotu 
na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ŢoNFP. 

Zabezpečiť doplnenie uvedenia, ţe pri zadefinovaní lehoty pre 
doplnenie chýbajúcich formálnych náleţitostí ŢoNFP sa táto lehota  
nezapočítava do celkovej lehoty, v rámci ktorej je RO povinný 
zabezpečiť informovanie ţiadateľa o schválení alebo neschválení 
ŢoNFP do IM 

VP                                                                                                                                                                                                    
S 

21 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.86. stanovuje, ţe RO  zabezpečí informovania ţiadateľov, ktorých ŢoNFP boli predmetom procesu schvaľovania 
o schválení alebo neschválení ich ŢoNFP v 100 dňovej lehote (rozdielne pre časovo ohraničené výzvy a priebeţné výzvy). V IM RO OPZaSI, 
verzia 2.2 z 8.6.2009, nedefinuje celkovú lehotu  pre informovanie ţiadateľa o schválení alebo neschválení ŢoNFP. Riziko nedodrţania čl. 60 
písm.a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006, v ktorom sa uvádza, ţe RO je zodpovedný za dodrţiavanie uplatniteľných predpisov Spoločenstva a 
vnútroštátnych predpisov počas celého obdobia vykonávania. 

Zabezpečiť  doplnenie povinnosti RO informovať ţiadateľov, ktorých 
ŢoNFP boli predmetom procesu schvaľovania, o schválení alebo 
neschválení ŢoNFP v lehote 100 dní (rozdielne pre časovo ohraničené 
výzvy a priebeţné výzvy) do Interného manuálu procedúr ZaSI.                                                                                

VP                                                                                                                                                           
S 

22 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.66. definuje RO povinnosť zabezpečiť  vypracovanie spoločného hodnotiacieho posudku z hodnotenia ŢoNFP.  V 
rozpore so SRŠF IM RO OPZaSI, verzia 2.2 z 8.6.2009, str. 68 definuje pre hodnotiteľov povinnosť vypracovať "Spoločný hodnotiaci hárok" a 
príloha č. 5.02.4a Príručka pre hodnotiteľov uvádza pre hodnotiteľov povinnosť vypracovať "Súhrnná správu z odborného hodnotenia". 

Zabezpečiť zadefinovanie pre spracovanie prehľadu o celkovom 
bodovom hodnotení ŢoNFP, bodovom hodnotení jednotlivými 
hodnotiteľmi a pre celkové stanovisko k ŢoNFP jednotný pojem 
a predmet v súlade so SR ŠF a KF v. 3.2,  časť 4.2.2., bod č. 68. do 
Interného manuálu procedúr RO ZaSI a do prílohy č. 5.2.4a (zosúladiť 
názov dokumentu v IMP RO).                                                                       

VP                                                                                                                                                                                                    
S 

23 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.86. súčasne s definovaním lehoty pre informovanie ţiadateľov o schválení resp. neschválení ŢoNFP definuje moţnosť 
pre jej predĺţenie o dobu potrebnú na predloţenie dokumentov (SRŠF 4.2.1.56.) preukazujúcich splnenie príslušných podmienok  poskytnutia 
pomoci ţiadateľom a ich overenie RO V IM RO OP ZaSI nie je definované predĺţenie lehoty pre informovanie ţiadateľov o schválení resp. 
neschválení ŢoNFP o dobu potrebnú na predloţenie originálov dokumentov podľa SRŠF 4.2.1.56. 

Zabezpečiť zadefinovanie predĺţenia lehoty pre informovanie 
ţiadateľov o schválení resp. neschválení ŢoNFP o dobu potrebnú na 
predloţenie originálov dokumentov podľa SR ŠF a KF v.3.2,  časť 
4.2.2., bod č. 88. do Interného manuálu procedúr RO zaSI.                                                                                                 

VP                                                                                                                                                            
S 

24 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.95.  stanovuje podmienky,  pri splnení ktorých je RO, na základe ţiadateľom predloţenej ţiadosti o preskúmanie, 
povinný preskúmať rozhodnutie o neschválení ŢoNFP preskúmať z vlastného podnetu Rozhodnutie o schválení /neschválení ŢoNFP.   V IM RO 
OP ZaSI nie sú  pre RO definované podmienky pri splnení ktroých je povinný preskúmať  Rozhodnutie o schválení /neschválení ŢoNFP . Taktieţ 
nie je   zadefinované, ţe odmietnutie ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŢoNFP je konečné.                  

Zabezpečiť zadefinovanie podmienky (podľa SR ŠF a KF, v. 3.2, časť 
4.2.2., bod. 100) pri splnení ktorých je RO povinný preskúmať  
Rozhodnutie o schválení /neschválení ŢoNFP do Interného manuálu 
procedúr RO ZaSI 

VP                                                                                                                    
S 

25 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.96.  stanovuje kto rozhoduje o ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŢoNFP , podľa akého zákona a akým 
spôsobom rozhoduje. V IM RO OP ZaSI nie je   zadefinované kto rozhoduje o ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŢoNFP, podľa 
akého zákona a akým spôsobom rozhoduje.    

Zabezpečiť zapracovanie definície, kto rozhoduje o ţiadosti o 
preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŢoNFP, podľa akého zákona a 
akým spôsobom rozhoduje (SR ŠF a KF, v. 3.2, časť 4.2.2, bod 102).                                                       

VP                                                                                                                    
S 

26 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 7.2.1.4.  stanovuje pre  RO povinnosť definovať merateľné ukazovatele pre príslušnú výzvu v ITMS prostredníctvom CKO 
minimálne 14 dní pred plánovaným termínom vyhlásenia výzvy.  V IM RO OP ZaSI nie je pre RO zadefinovaná povinnosť definovať merateľné 
ukazovatele pre príslušnú výzvu v ITMS prostredníctvom CKO minimálne 14 dní pred plánovaným termínom vyhlásenia výzvy.      

Zabezpečiť doplnenie povinnosti  RO definovať v ITMS merateľné 
ukazovatele pre príslušnú výzvu prostredníctvom CKO minimálne 14 
dní pred plánovaným termínom vyhlásenia výzvy do IM  

VP                                                                                                                                                            
S 

27 

V zmysle SRŚFaKF, v 3.0, časť 4.8. bod 5 a)-h) má RO v súvislosti s uchovávaním dokumentácie realizácie OP zabezpečiť evidenciu o.i. - 
všetkých výziev na predkladanie ŢoNFP a nadväzných dokumentov,,  
- všetkých ŢoNFP vo väzbe,- všetkých projektových spisov pre schválené ŢoNFP atď. tak, ako je uvedené taxatívne v citovanom bode SR ŠF a 
KF. V aktuálnom IM RO nie je taxatívne zadefinované zabezpečenie evidencie všetkých dokumentov v zmysle SRŚFaKF, v 3.0, časť 4.8. bod 5 

Zabezpečiť zapracovanie do kapitoly č. 6 platného Interného manuálu 
procedúr RO ZaSI, ako aj do opisu pracovnej činnosti príslušného 
odboru SR ESF  v kapitole 4.1 zabezpečenie evidencie dokumentov 
v zmysle SR ŠF a KF v. 3.2, časť 4.8  bod 5 a) - h).                                                                                                 

VP                                                                                                                                                            
S 
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a)-h).Riziko nesúladu s článkom 90 nar 1083/2006 a podmienkami stanovenými v SR ŠF a KF. 

28 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.59. stanovuje okrem iného aj sankciu pre prípad porušenia povinností hodnotiteľa  - vylúčenie hodnotiteľa z procesu 
odborného hodnotenia ŢoNFP.  V IM RO OPZaSI, verzia 2.2 z 8.6.2009, str. 69 nedefinuje medzi sankciami, v prípade porušenia povinností 
hodnotiteľa, vylúčenie hodnotiteľa z procesu odborného hodnotenia ŢoNFP.   Riziko spochybnenia výberového procesu  

Zabezpečiť doplnenie vylúčenia hodnotiteľa z procesu odborného 
hodnotenia ŢoNFP medzi sankcie pre prípad porušenia povinností 
hodnotiteľa do IM  

VP                                                                                                                    
S 

29 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.87.  definuje povinnosť zverejniť informácie o schválených ŢoNFP na svojej internetovej stránke v termíne do 15 
pracovných dní od rozhodnutia o ich schválení.     
V IM RO OP ZaSI nie je pre RO definovaná povinnosť zverejniť informácie o schválených ŢoNFP na svojej internetovej stránke v termíne do 15 
pracovných dní od rozhodnutia o ich schválení.       

Zabezpečiť doplnenie povinnosti zverejniť informácie o schválení 
ŢoNFP na svojej internetovej stránke v termíne do 15 pracovných dní 
od rozhodnutia o ich schválení.   

VP                                                                            
S 

30 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.94.  stanovuje štatutárnemu orgánu RO moţnosť preskúmať z vlastného podnetu Rozhodnutie o 
schválení/neschválení ŢoNFP.  V IM RO OP ZaSI nie je pre štatutárny orgán RO stanovená moţnosť preskúmať z vlastného podnetu 
Rozhodnutie o schválení /neschválení ŢoNFP a nie je definovaný postup pre preskúmanie uvedeného rozhodnutia.      
 

Zabezpečiť  zadefinovanie do kapitoly 5.4 Interného manuálu procedúr 
RO ZaSI pre štatutárny orgán RO moţnosť preskúmať z vlastného 
podnetu Rozhodnutie o schválení/neschválení ŢoNFP postup pre 
preskúmanie uvedeného rozhodnutia       

VP                                                                                                                                                             
S 

31 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.100.  stanovuje, ţe RO doručí ţiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí NFP v minimálne štyroch rovnopisoch 
doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom v termíne do 30 dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŢoNFP.  V IM RO OP ZaSI nie je   
zadefinované ţe RO doručí ţiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí NFP v minimálne štyroch rovnopisoch doporučenou poštou, alebo iným 
vhodným spôsobom v termíne do 30 dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŢoNFP. 

Zabezpečiť zapracovanie povinnosti RO doručiť ţiadateľovi návrh 
zmluvy o poskytnutí NFP v minimálne štyroch rovnopisoch 
doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom v termíne do 30 
dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŢoNFP do IM  

VP                                                                                                                                                           
S 

32 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.101.  stanovuje, ţe v prípade podpísania zmluvy o poskytnutí NFP zástupcom štatutárneho orgánu na základe úradne 
overenej plnej moci, RO zabezpečí overenie takejto plnej moci.    V IM RO OP ZaSI nie je   zadefinované,  ţe v prípade podpísania zmluvy o 
poskytnutí NFP zástupcom štatutárneho orgánu na základe úradne overenej plnej moci, RO zabezpečí overenie takejto plnej moci.     

Zabezpečiť doplnenie povinnosti RO overovať plnú moc, v prípade, ţe 
zmluvu o NFP podpisuje zástupca štatutárneho orgánu na základe 
úradne overenej plnej moci do interného manuálu procedúr RO ZaSI.                                                   

VP                                                                                                                    
S 

33 
SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.102.  stanovuje, ţe RO doručí minimálne jeden rovnopis zmluvy o NFP ţiadateľovi a jeden rovnopis zmluvy o NFP 
príslušnej platobnej jednotke.   V IM RO OP ZaSI nie je   zadefinované,  ţe RO doručí jeden rovnopis zmluvy o NFP platobnej jednotke.                        

Zabezpečiť doplnenie povinnosti RO doručiť jeden rovnopis zmluvy 
o NFP platobnej jednotke do IM  

VP                                                                            
S 

34 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.3.30 definuje pre RO povinnosť pri časovo ohraničených výzvach zverejniť Záverečnú správu z výberu ŢoNFP do 100 dní 
od jej schválenia na vlastnej  internetovej stránke.      V IM RO OP ZaSI časti 5.3.1.3 Vyhodnotenie výzvy nie je definovaná pre RO povinnosť pri 
časovo ohraničených výzvach zverejniť Záverečnú správu z výberu ŢoNFP do 100 dní od jej schválenia na vlastnej  internetovej stránke.     

Zabezpečiť doplnenie povinnosti RO zverejniť Záverečnú správu z 
výberu ŢoNFP do 100 dní od jej schválenia na vlastnej  internetovej 
stránke do Interného manuálu procedúr RO ZaSI.                                                                             

VP                                                                                                                    
S 

35 

RO má v zmysle SRŚFaKF, v 3.0, časť 4.4 bod 9 v IM uvádzať, ţe interné hodnotenie vykonávajú zamestnanci RO  (alebo iného útvaru 
ministerstva) za podmienky funkčného oddelenia výkonu činností hodnotenia od činností spojených s implementáciou a monitorovaním OP.V 
aktuálnom IM nie je uvedené, ţe interné hodnotenie vykonávajú zamestnanci RO  (alebo iného útvaru ministerstva) za podmienky funkčného 
oddelenia výkonu činností hodnotenia od činností spojených s implementáciou a monitorovaním OP. 
Riziko: Riziko nedodrţania čl. 60 písm.a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006. 

Zabezpečiť doplnenie do interného manuálu procedúr RO ZaSI, ţe 
interné hodnotenie vykonávajú zamestnanci RO  (alebo iného útvaru 
ministerstva) za podmienky funkčného oddelenia výkonu činností 
hodnotenia od činností spojených s implementáciou a monitorovaním 
OP.                                                   

VP                                                                                                                                                             
S 

36 

RO má v zmysle SRŚFaKF, v 3.0, časť 4.4 bod 10 v IM uvádzať, ţe v prípade osôb vykonávajúcich interné alebo externé hodnotenie je 
zabezpečená funkčná nezávislosť od CO a OA V aktuálnom IM nie je uvedené, ţe v prípade osôb vykonávajúcich interné alebo externé 
hodnotenie je zabezpečená funkčná nezávislosť od CO a OA 
Riziko nedodrţania čl. 60 písm.a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006. 

Zabezpečiť doplnenie do Interného manuálu procedúr RO ZaSI, ţe v 
prípade osôb vykonávajúcich interné alebo externé hodnotenie je 
zabezpečená funkčná nezávislosť od CO a OA                                                                                         

VP                                                                                                                   
S 

37 

Podľa SR ŠF a KF, v. 3.0 má RO zverejniť informácie o schválených ŢoNP,  a to aj za prioritnú os Technická pomoc na svojej internetovej 
stránke. V IM RO, v. 2.2 nie je v príslušnej kapitole zadefinované, ţe RO informuje na svojej internetovej stránke medzi schválenými ŢoNFP aj 
ŢoNFP za prioritnú os TP. Testovaním bolo tieţ zistené, ţe ku dňu 11.12.2009 nemal RO zverejnené na internetovej stránke schválené ŢoNFP 
týkajúce sa RO aj SORO FSR a SORO SIA ako ţiadateľov o NFP pre projekty technickej pomoci. 

Poţiadať CKO o stanovisko k uvedenému nedostatku a v prípade 
kladného stanoviska zabezpečiť zadefinovanie povinnosti RO 
informovať na svojej internetovej stránke medzi schválenými ŢoNFP aj 
ŢoNFP za prioritnú os TP do IM. Súčasne doplniť a zverejniť na 
internetovej stránke poţadované informácie k schváleným projektom 
technickej pomoci.                        

VP                                                                                                                                                                                                    
S 

38 
V IM v časti 5.5., str. 84 je pre MRV po chválení ţiadosti o platbu definovaná povinnosť zaslať ţiadosť o platbu spolu s vyhlásením o overení 
v termíne do 30 pracovných dní od zaregistrovania úplnej ţiadosti o platbu v ITMS. Nie je uvedené komu MRV zasiela ŢoP. 

Zabezpečiť doplnenie do kapitoly 5.5 IM RO komu zasiela/predkladá 
MRV schválenú ŢoP na ďalšie konanie. 

SČ a VP 

39 
IM RO OP ZaSI, verzia 2.2., časť 5.10.,  str. 150, má pre typológiu, postup informačných a finančných tokov pri zistených nezrovnalostiach 
zadefinované usmernenie MF SR č. 2/2006-NF k nezrovnalostiam, ktoré bolo usmernením MF SR č. 16/2008 - U zrušené. 

Zabezpečiť aktualizáciu časti 5.10. Nezrovnalosti – nahradiť neaktuálne 
usmernenie MF SR k nezrovnalostiam aktuálnym a doplniť dokument 

VP 
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Národná stratégia ochrany finančných záujmov ES v SR schválnej UV 
SR č. 547/2007 z 27.6.2007  

40 

Postupy pre vymáhanie/vrátenie finančných prostriedkov  nie sú v IM RO OP ZaSI, verzia 2.2., časť 5.10.2.,  str. 153, 154, zadefinované v súlade 
s usmernením č. 16/2008-U. Riziko:  
Riziko nedodrţania čl. 60 písm.a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006, v ktorom sa uvádza, ţe RO je zodpovedný za dodrţiavanie uplatniteľných 
predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych predpisov počas celého obdobia vykonávania. 

Zabezpečiť aktualizáciu časti 5.5.7 – Vrátenie finančných prostriedkov 
v zmysle uznesenia č. 16/2008 – U k nezrovnalostiam v rámci 
finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2004 2006 
a programové obdobie 2007 – 2013  IM  

VP 

41 

Podľa § 26 zákona č. 5/2006 Z. z.  o VO sa môţe VO zúčastniť len ten, kto spĺňa zadefinované podmienky.  V IM RO OP ZaSI, verzia 2.2., časť 
5.13.,  str. 161 - 163  nie sú zadefinované postupy pre overovanie podmienok účasti vo VO podľa § 26, 27, 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a otázky v prílohe č. 5.13.1. nepokrývajú všetky podmienky účasti definované v § 26, 27, 28 zákona o VO. Uvedená 
skutočnosť bola orgánom auditu preukázaná pri testovaní vzorky 2 VO u projektov sociálnych podnikov, kde KL - kontrolný mechanizmus 
nezohľadnil dostatočne tieto skutočnosti. 

Zabezpečiť  doplnenie prílohy č. 5.13.1 – Kontrolný list k identifikácií 
porušenia zásad VO Interného manuálu procedúr RO ZaSI o oblasť 
overenia splnenia zákonom definovaných podmienok účasti VO                                                            

VP                                                                                                                    
S 

42 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.3.49.  stanovuje, ţe RO vyzve Ţ/P na zrušenie súťaţe a odporučenie vyhlásenia nového VO, ak bolo overovaním 
zistené také porušenie zákona, ktoré nie je moţné odstrániť úpravou zmluvy medzi Ţ/P a úspešným uchádzačom.  V IM RO OP ZaSI nie je   
zadefinované,  ţe RO vyzve Ţ/P na zrušenie súťaţe a odporučenie vyhlásenia nového VO, ak bolo overovaním zistené také porušenie zákona, 
ktoré nie je moţné odstrániť úpravou zmluvy medzi Ţ/P a úspešným uchádzačom. 
 

Zabezpečiť zadefinovanie povinnosti RO vyzvať Z/P na zrušenie 
súťaţe a odporučenie vyhlásenia nového VO, ak bolo overovaním 
zistené také porušenie zákona, ktoré nie je moţné odstrániť úpravou 
zmluvy medzi prijímateľom ako obstarávateľom a dodávateľom tovarov 
alebo poskytovateľom sluţieb ako  úspešným uchádzačom do 
Interného manuálu procedúr RO ZaSI.                                                    

VP                                                                                                                                                                                                   
S 

43 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.3.50.  stanovuje, ţe ak RO počas overovania návrhu dodatku kzmluve medzi Ţ/P a dodávateľom zistí nesplnenie 
podmienok vymedzených zákonom o VO, oznámi nedostatky P a neschváli podpísanie dodatku.   V IM RO OP ZaSI nie je   zadefinované,  ţe ak 
RO počas overovania návrhu dodatku k zmluve medzi Ţ/P a dodávateľom zistí nesplnenie podmienok vymedzených zákonom o VO, oznámi 
nedostatky P a neschváli podpísanie dodatku.     

Zabezpečiť zadefinovanie povinnosti RO oznámiť P nesplnenie 
podmienok vymedzených zákonom o VO, ktoré zistil pri overovaní 
návrhu dodatku k zmluve medzi P a dodávateľom do Interného 
manuálu procedúr RO ZaSI a neschváliť podpísanie dodatku.                                                                              

VP                                                                                                                                                            
S 

44 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.3.64.  stanovuje, ţe overenie postupov obchodnej verejnej súťaţe podľa z. 513/1991 Zb. OZ vykoná RO prostredníctvom 
vytvoreného kontrolného zoznamu RO V IM RO OP ZaSI nie je definované, ţe  overenie postupov obchodnej verejnej súťaţe podľa z. 51381991 
Zb. OZ vykoná RO prostredníctvom vytvoreného kontrolného zoznamu RO. RO nemá vytvorený takýto kontrolný zoznam.      

Zabezpečiť zadefinovanie povinnosti overovať postupy obchodnej 
verejnej súťaţe podľa vytvoreného kontrolného zoznamu v časti 
finančné riadenie v Internom manuáli procedúr RO Za SI.                                                                          

VP                                                                                                                   
S 

45 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.3.79.  stanovuje, ţe v prípade zistenia formálnych nedostatkov (úplnosť príloh a úplnosť vyplnenia formulára ŢoP) RO 
vyzve prijímateľa, aby nedostky v ŢoP odstránil a poskytne Ţ primeranú lehotu na doplnenie chýbajúcich náleţitostí, ktorá nesmie byť kratšia ako 
7  dní. V IM RO OP ZaSI nie je definovaná lehota na odstránenie nedostatkov v ŢoP.                                 

Zabezpečiť zadefinovanie lehoty na odstránenie nedostatkov v ZoP nie 
kratšiu ako 7 dní v časti finančné riadenie Interného manuálu procedúr 
RO ZaSI.                  

SČ a VP                                                                    
S 

46 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.3.83.  stanovuje, ţe RO overuje oprávnenosť nárokovaných výdavkov vo väzbe na príslušnú skupinu výdavkov, 
príslušnú aktivitu projektu, na miesto realizácie, časovú oprávnenosť, cieľovú skupinu a na realizáciu príslušného verejného obstarávania.  V IM 
RO OP ZaSI nie je definované, ţe RO overuje oprávnenosť nárokovaných výdavkov vo väzbe na príslušnú skupinu výdavkov, príslušnú aktivitu 
projektu, na miesto realizácie, časovú oprávnenosť, cieľovú skupinu a na realizáciu príslušného verejného obstarávania. 
 

Zabezpečiť zadefinovanie povinnosti RO overovať oprávnenosť 
nárokovaných výdavkov vo väzbe na príslušnú skupinu výdavkov, 
príslušnú aktivitu projektu, na miesto realizácie, časovú oprávnenosť, 
cieľovú skupinu a na realizáciu príslušného verejného obstarávania 
v časti finančné riadenie IM RO ZaSI.                                                                                                      

SČ a VP                                                                                                                                                                                            
S 

47 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.3.88., 89., 90.  definuje zameranie overovania  a spôsob overovania neprekrývania výdavkov.  V IM RO OP ZaSI nie sú  
špecifikované moţnosti a spôsoby zamerania overovania neprekrývania výdavkov vo väzbe na toho istého prijímateľa  v rámci daného OP, iných 
OP, programov ES atď. RO zabezpečuje overovanie neprekrývania sa výdavkov iba v rámci programov, v ktorých bolo na základe analýzy 
moţného prekrytia identifikované riziko prekrývania výdavkov.                       

Zabezpečiť doplnenie (v súlade so SR ŠF a KF, v. 3.2, časť  4.2.3, bod 
9192, 93)  moţností RO a spôsoby zamerania overovania 
neprekrývania výdavkov vo väzbe napr. na toho istého prijímateľa  v 
rámci daného OP, iných OP, programov ES atď. do časti finančné 
riadenie Interného manuálu procedúr RO ZaSI.                     

SČ a VP                                                                                                                                                      
S 

48 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.3.96  definuje moţné prípady, kedy RO z vlastného podnetu vykoná overovanie na mieste.  V IM RO OP ZaSI nie sú  
špecifikované konkrétne prípady, kedy RO z vlastného podnetu vykoná overovanie realizácie projektu na mieste.  Riziko nesúladu s 
podmienkami definovanými v SR ŠF a KF.                         

Zabezpečiť zadefinovanie konkrétnych prípadov (v súlade so SR ŠF 
a KF v. 3.2, časť 4.2.3 bod 99), kedy RO na základe podnetu  MRV 
vykoná overovanie realizácie projektu do časti 5.7 IM 

VP 

49 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.3.105 stanovuje záväznosť štruktúry KZ podľa prílohy č. 423-6.  V IM RO OP ZaSI príloha č. 5.7.3.1 nie je dodrţaná 
záväzná štruktúra KZ na vykonanie overenia na mieste. 
Riziko nesúladu s podmienkami definovanými v SR ŠF a KF.                 

Zabezpečiť zadefinovanie KL otázok k overovaniu realizácie projektu 
na mieste v zmysle štruktúry prílohy 423-6 SR ŠF a KF do IM 

VP 
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50 

SR ŚFa KF, v 3.0., 4.2.3.80. stanovuje, ţe po doplnení poţadovaných údajov alebo dokumentov k ŢoP zo strany prijímateľa v stanovenom čase 
RO vykoná opätovné overenie formálnej správnosti prostredníctvom kontrolného zoznamu pre vykonanie administratívneho overenia ţiadosti o 
platbu v ITMS, ktorý RO po vytlačení jednoznačne označí tak, aby bolo zrejmé ţe ide o kontrolný zoznam po doplnení chýbajúcich náleţitostí 
ŢoP zo strany prijímateľa.V IM RO OP ZaSI nie je definované, ţe po odstránení nedostatkov v ŢoP RO vykoná opätovné overenie formálnej 
správnosti prostredníctvom KZ , ktorý jednoznačne označí tak, aby bolo zrejmé ţe ide o KZ po doplnení chýbajúcich náleţitostí ŢoP zo strany 
prijímateľa.   

Zabezpečiť  doplnenie povinnosti zaznamenania zistených nedostatkov 
v  KZ k administratívnemu overovaniu ŢoP v prípade chýbajúcich 
náleţitostí ŢoP doplnenia chýbajúcich náleţitostí ZoP do IM RO ZaSI  
a po ich odstránení prijímateľom zaznamenať overenie ŢoP v novom 
KL.                     
 

SČ a VP                                                                                                                                                   
SČ a VP                                                                                                                                                     
S 

51 

IM RO OP ZaSI verzia 2.2., stanovuje zaevidovať výsledky z overovania na mieste do ITMS max. do 10 dní.Vychádzajúc z výsledkov testovania 
funkčnosti RKM bolo zistené, ţe u projektov: 
č. ITMS 27120330001,  č. ITMS 27130130001 neboli v zmysle IM RO do ITMS max. do 10 dní zaevidované výsledky z overovania na mieste.  

Zabezpečiť dôsledné dodrţiavanie povinnosti vyplývajúce z overovania 
na mieste, o. i. povinnosť zaevidovať do ITMS výsledky z overovania 
na mieste max. do 10 dní v zmysle IM 

PT                                                                                                                   
S 

52 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.3.106 stanovuje pre osoby určené na výkon overovania na mieste povinnosť preukázať oprávnenosť na výkon 
overovania na mieste.  IM RO OP ZaSI str. 105 odkazuje na prílohu č. 5.7.1.3, ktorá by mala byť vzorom poverenia na vykonanie overenia  
realizácie  projektu na mieste. Uvedená príloha je však vzorom na vykonanie overenia postupov SORO.                

Zabezpečiť uvedenie správneho odkazu na prílohu č. 5.7.1.2  
v Internom manuály procedúr RO ZaSI – Overovanie realizácie 
projektov na mieste.                    . 

VP                                                                            
S 

53 

Výkaz o overovaniach na mieste definuje minimálny rozsah informácií pre Výkaz o overovaniach na mieste, ktorý RO predkladá na CO. V IM RO 
OP ZaSI str. 107 a v  prílohe č. 5.7.5.1 nie sú uvedené nasledovné SR ŠF a KF poţadované informácie: - dátum začiatku a dátum ukončenia 
výkonu overovania na mieste,                                - objem identifikovaných neoprávnených výdavkov. 
Riziko nesúladu s podmienkami definovanými v SR ŠF a KF. 
                              

Zabezpečiť zadefinovanie informácie definovanej vo Výkaze o 
overovaniach na mieste:  dátum začiatku a dátum ukončenia výkonu 
overovania na mieste, objem identifikovaných neoprávnených 
výdavkov do prílohy č. 5.7.5.1; Výkaz o overovaniach na mieste 
Interného manuálu procedúr RO ZaSI 

VP                                                                                                                                                                                                    
S 

54 

IM RO OP ZaSI verzia 2.2., stanovuje, ţe manaţér riadenia výdavkov v prípade schválenia ŢoP zabezpečí jej zaslanie spolu s vyhlásením 
o overení v termíne do 30 pracovných dní od jej zaregistrovania na PJ. ŢoP bola  zaregistrovaná v ITMS 16.1.2009 a po vystavení vyhlásenia o 
overení na RO dňa 5.3.2009, bola zaregistrovaná na PJ dňa 5.3.2009. Stanovená lehota bola prekročená o 4 dni 

Zabezpečiť dodrţiavanie povinnosti pri zabezpečovaní overovania ŢoP 
a vystavovaní vyhlásenia o overení ŢoP.                                                                     

S a PT                                                                      
S  

55 

V IM RO OP ZaSI, verzia 2.2.,v  audit trialoch v celom IM, v stĺpci Vstupné/Výstupné dokumenty sú pri väčšine činností uvedené len výstupné 
dokumenty, napr. časť 5.1. str. 43 č.8 - vstupný dokument  „pripomienky EK―, str. 45 č. 3 - vstupný dokument „OP ZaSI―, výstupný dokument 
„návrh finančného plánu―,  časť 5.4., str. 74, č. 1 - vstupný dokument „ŢoNFP―, str. 75 č. 2 vstupné dokumenty „ŢoNFP, príručka pre 
hodnotiteľov―,   Miesto uloţenia dokumentov nie je uvedené v rámci audit trailu, ale v časti 6. Uchovávanie dokumentov. Riziko:  
Riziko, ţe audit trail nezabezpečuje komplexne primeranú kontrolu priebehu OP.  

Zabezpečiť aktualizáciu Interného manuálu procedúr RO ZaSI – 
doplnenie audit trialov o informácie o vstupných dokumentoch (do 
samostatného stĺpca) a o  výstupných dokumentoch, v prípade, ţe táto 
informácia nie je v audit trialy uvedená.  

VP 

56 

V IM RO OP ZaSI, verzia 2.2., je audit trail súčasťou jeho jednotlivých častí. Audit trail nie je spracovaný  pre činnosť overenia VO  
- časť 5.13. a činnosti spojené s preberaním a odovzdávaním dokumentácie medzi zamestnancami  
– časť 5.5.2. Odhad očakávaných výdavkov  
- časť 6.2. Preberanie a odovzdávanie pracovnej agendy. 

Zabezpečiť spracovanie audit trialu:  v Internom manuáli procedúr RO 
ZaSI:  časť 5.13. Overovanie  VO; časť 5.5.2. Odhad očakávaných 
výdavkov;  
časť 6.2. Preberanie a odovzdávanie pracovnej agendy.  

VP 

57 

SR ŠF a KF v. 3.0., 4.2.3.17.  stanovuje, ţe RO poskytne prijímateľovi min 7 dňovú lehotu na odstránenie nedostatkov MS.   V IM RO OP ZaSI 
nie je   zadefinovaná min 7 dňová lehotu pre prijímateľa na odstránenie nedostatkov MS. 

Zabezpečiť zadefinovanie, ţe RO poskytne prijímateľovi min 7 dňovú 
lehotu na odstránenie nedostatkov MS do Interného manuálu procedúr 
RO ZaSI 

VP                                                                            
S 

58 

RO má v zmysle SR ŚFaKF, v 3.0, časť 4.4 bod 20 vypracovať predloţiť CKO v termíne do 31.3. súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a 
výsledkoch hodnotenia OP za predchádzajúci kalendárny rok V aktuálnom IM nie je zapracovaná povinnosť vypracovať a predloţiť CKO 
najneskôr do 31. 3. súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotenia OP za predchádzajúci kalendárny rok. 

Zabezpečiť zapracovanie povinnosti vypracovať a predloţiť CKO 
najneskôr do 31. 3. súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a 
výsledkoch hodnotenia OP za predchádzajúci kalendárny rok do IM 

VP                                                                                                                    
S 

59 

IM RO OP ZaSI verzia 2.2., stanovuje pre prijímateľa povinnosť predkladať priebeţnú monitorovaciu správu kaţdých 6 mesiacov od trvania 
realizácie projektu a to do 15. pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebeţnej 
monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola zmluva podpísaná. Priebeţná monitorovacia správa č. 1 projektu 271 3013 0001 prijímateľa 
ÚPSVR Bratislava za obdobie od 1.7.2008 – 31.12.2008 bola na RO predloţená dňa 1.6.2009 a ďalšia priebeţná monitorovacia správa č. 2 za 
obdobie od 1.1.2009 do 30.6.2009 bola (podľa sprievodnej dokumentácie) predloţená dňa 31.8.2009. Stanovená lehota nebola ani v jednom 
prípade dodrţaná a nebol predloţený dôkaz o urgovaní predloţenia monitorovacích správ projektu 271 3013 0001 resp. vyuţití inštitútu zmluvnej 
pokuty ako sankcie za nedodrţanie povinnosti predkladať monitorovacie správy v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP. Manaţér 
monitorovania v kontrolných listoch k MS č. 1  a č. 2 konštatuje predloţenie monitorovacej správy po stanovenom termíne, avšak konštatoval, ţe 

Zabezpečiť dodrţiavanie povinnosti pri zabezpečovaní overovania 
monitorovania realizácie projektov.                                                                          

PT                                                                            
S 
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sa pri realizácii projektu nevyskytli problémy hoci zjavne došlo k nedodrţaniu dohodnutých podmienok v zmluve o NFP. MM nenavrhoval projekt 
do zoznamu projektov na vykonanie doplnkového monitorovania.     

60 

Otvorený nedostatok z auditu súladu uvedený pod ref. č. 7 K opatreniu č. 7.1. V IM sú naďalej pouţívané rozdielne pojmy pre výberovú komisiu a 
to: výberová komisia (napr. IM v, 2.1, str. 47, IM v. 2.2 str. 49);hodnotiaca komisia (napr. IM v, 2.1, str. 47, IM v. 2.2 str. 49); hodnotiaca a 
výberová komisia (napr. IM v. 2.1 str. 49, IM v. 2.2 str. 51) 

Zabezpečiť zjednotenie rozdielnych pojmov pre výberovú komisiu 
v Internom manuáli procedúr RO ZaSI. 

VP 

61 

Otvorený nedostatok z auditu súladu uvedený pod ref. č. 27 Dostupnosť dokumentov musí byť zabezpečená v súlade s čl. 90 ods. 1), bod a) a b) 
nariadenia (ES) č. 1083/2006, tzn. počas troch rokov od ukončenia operačného programu. V zmysle schváleného OP ZaSI (časť 9.2.2) je RO 
povinný predloţiť Komisii záverečnú správu o implementácii OP do 31. mája 2017. V registratúrnom pláne sa uvádza, ţe všetky dokumenty ESF 
sa archivujú 10 rokov. V rámci realizácie odporúčaní následného auditu RO prijal opatrenie, ktorým sa zaviazal poţiadať príslušný organizačný 
útvar MPSVR SR o predĺţenie lehoty pre archiváciu dokumentov v registratúrnom pláne MPSVR SR.RO nepredloţil doklad, ktorým by poţiadal 
príslušnú organizačnú zloţku MPSVR SR o predĺţenie lehoty pre archiváciu dokumentov v Registratúrnom pláne.  

Zabezpečiť úpravu lehoty pre archiváciu dokumentácie OP ZaSI, ktorá 
zabezpečí jej dostupnosť v zmysle čl. 90 ods. 1), bod a) a b) nariadenia 
(ES) č. 1083/2006 na Odbor správy a prevádzky. 

  

62 

Otvorený nedostatok z auditu súladu uvedený pod ref. č. 28 V rámci realizácie odporúčaní následného auditu k auditu súladu RO prijal opatrenie, 
ktorým sa zaviazal zjednotiť pouţité pojmy „súhrnné stanovisko― a „súhrnná správa― pri najbliţšej aktualizácii interného manuálu― . V IM RO 
verzia 2.1 platnom od 23.2.2009 v časti 5.4, str. 67, ako aj vo verzii 2.2 platnej od 8.6.2009, str. 68 sa naďalej uvádza „súhrnné stanovisko 
hodnotiteľov― a nie „súhrnná správa z odborného hodnotenia―. Chýba ďalej odkaz na č. prílohy Súhrnnej správy z odborného hodnotenia. 

Zabezpečiť zjednotenie rozdielnych pojmov pre „súhrnnú správu― 
a zabezpečiť doplnenie odkazu na prílohu č. 5.03.2.4a v Internom 
manuály procedúr RO ZaSI. 

VP 

63 

V IM rámci časti 9.2. Schémy štátnej pomoci a schémy de minimis, str. 206, nie je v rámci audit trialu uvedený správny názov procesu . Je 
uvedený názov " Aktualizácia, schvaľovanie a distribúcia interného manuálu procedúr.  

Zabezpečiť uvedenie správneho názvu procesu v rámci audit trialu 
v časti 9.2 - Schémy štátnej pomoci a schémy de minimis IM. Názov 
"Aktualizácia, schvaľovanie a distribúcia interného manuálu procedúr― 
nie je správny. 

VP 

64 

SR ŠF a KF  v. 3.0., 4.2.2.65. definuje povinnosť overenia súladu zamestnancom RO  zadávaných údajov  z hodnotiacich hárkov do ITMS s 
údajmi uvedenými v hodnotiacom hárku V IM RO OP ZaSI, verzia 2.2 z 8.6.2009, časť 5.4. ani príloha č. 5.02.4a Príručka pre hodnotiteľov 
nedefinuje povinnosť overenia súladu zamestnancom RO  zadávaných údajov  z hodnotiacich hárkov do ITMS s údajmi uvedenými v 
hodnotiacom hárku 
podpísanom hodnotiteľom.  

Zabezpečiť doplnenie povinnosti overenia súladu zamestnancom RO  
zadávaných údajov  z hodnotiacich hárkov do ITMS s údajmi 
uvedenými v hodnotiacom hárku podpísanom hodnotiteľom do 
Interného manuálu procedúr RO ZaSI.             

VP                                                                                                                    
S 

65 

SR ŠF a KF v. 3.0, časť 4.8, bod 6 určuje postupnosť zaradenia originálu dokumentu, ak je jeden dokument vecne príslušný pre viacero 
evidencií. V IM verzia 2.2. nie je zadefinované zaradenie originálu dokumentu v prípade, ţe jeden dokument je príslušný pre viacero evidencií. 

Zabezpečiť doplnenie spôsobu zaradenia originálu dokumentu 
v zmysle SR ŠF a KF v. 3.2, časť 4.8, bod 6 do Interného manuálu 
procedúr RO ZaSI. 

VP 

66 

MP CKO č.5/2008 (vydaný v súlade s nar. Rady (ES) č. 1083/2006) je vydaný z dôvodu zabezpečiť jednotnú formu plánov hodnotení operačných 
programov na programové obdobie 2007-2013. V IM RO verzia 2.2 nie sú zapracované ustanovenia Metodického pokynu CKO č. 5/2008. 

Zapracovať metodický pokyn CKO č. 5/2008, ktorým sa určuje vecný 
rámec  a forma plánu hodnotenia OP do časti 5.9 Interného manuálu 
procedúr RO ZaSI. 

VP 

67 

MP CKO č. 3/2009 k tvorbe a pouţívaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 - 2013, aktualizácia č. 1 definuje základné 
postupy, ktorými sú RO povinné sa riadiť pri formulácii a pouţívaní projektových ukazovateľov.  IM RO v. 2.2 nemá zadefinované postupy, 
ktorými sú RO povinné sa riadiť pri formulácii a pouţívaní projektových ukazovateľov v zmysle MP CKO č. 3/2009.       

Zabezpečiť zadefinovanie postupov, ktorými sú RO povinné sa riadiť 
pri formulácii a pouţívaní projektových ukazovateľov a ich zaraďovaní 
do ITMS v zmysle MP CKO č. 3/2009 do IM 

VP 

68 

MP CKO č. 1/2009 stanovuje o. i. obsah výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu IM RO v. 2.2 nereaguje na Metodický 
pokyn CKO č. 1/2009 súvisiacich s obsahom výročnej a záverečnej správy operačného programu. 

Zabezpečiť doplnenie časti 5.8.7. o ustanovenia MP CKO č. 1/2009 
súvisiacich s obsahom výročnej a záverečnej správy operačného 
programu do IM 

VP 

69 

RO má v zmysle SR ŚFaKF, v 3.0, časť 2.5.2 bod 4 okrem iných informovať CO, CKO a koordinátorov HP o rokovaniach k OP s EK Zabezpečiť zapracovanie povinnosti informovať CO, CKO 
a koordinátorov HP o rokovaniach k OP s EK do Interného manuálu 
procedúr RO ZaSI.                                                                    

  

70 

RO má v zmysle SR ŚFaKF, v 3.0, časť 2.5.2 bod 4 okrem iných informovať CO o procese výberu ŢoNFP najneskôr 7 dní pred jeho plánovaným 
začiatkom.  V aktuálnom IM nie je uvedená povinnosť informovať CO o procese výberu ŢoNFP najneskôr 7 dní pred jeho plánovaným začiatkom. 

Zabezpečiť zapracovanie povinnosti informovať CO o procese výberu 
ŢoNFP najneskôr 7 dní pred jeho plánovaným začiatkom do Interného 
manuálu procedúr RO ZaSI.  

VP                                                                           
S 
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71 

RO má v zmysle SR ŚFaKF, v 3.0, časť 4.1.1. bod 19 zohľadniť v prípade, ak sa revízia OP týka presunov finančných prostriedkov medzi 
jednotlivými prioritnými osami limity vzťahujúce sa na kríţové financovanie, v prípade, ak RO rozhodne o vyuţití kríţového financovania pre 
príslušnú prioritnú os.  V aktuálnom IM nie je uvedená povinnosť zohľadniť v prípade, ak sa revízia OP týka presunov finančných prostriedkov 
medzi jednotlivými prioritnými osami limity vzťahujúce sa na kríţové financovanie, v prípade, ak RO rozhodne o vyuţití kríţového financovania 
pre príslušnú prioritnú os. 

Zabezpečiť zapracovanie povinnosti zohľadniť v prípade, ak sa revízia 
OP týka presunov finančných prostriedkov medzi jednotlivými 
prioritnými osami limity vzťahujúce sa na kríţové financovanie, 
v prípade, ak RO rozhodne o vyuţití kríţového financovania pre 
príslušnú prioritnú os do Interného manuálu procedúr RO ZaSI.                                                                                                     

S                                                                                                                      
S 

72 

RO má v zmysle SR ŚFaKF, v 3.0, časť 4.4 bod 19 vypracovať a predloţiť CKO najneskôr do 31. 1. kaţdého kalendárneho roka v rámci 
programového obdobia 2004-2013 Plán hodnotení OP na príslušný kalendárny rok.  V aktuálnom IM nie je zapracovaná povinnosť vypracovať a 
predloţiť CKO najneskôr do 31. 1. kaţdého kalendárneho roka v rámci programového obdobia 2004-2013 Plán hodnotení OP na príslušný 
kalendárny rok. 
Riziko:  
Riziko nedodrţania čl. 60 písm. a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006. 

Zabezpečiť zapracovanie povinnosti vypracovať a predloţiť CKO 
najneskôr do 31. 1. kaţdého kalendárneho roka v rámci programového 
obdobia 2004-2013 Plán hodnotení OP na príslušný kalendárny rok do 
Interného manuálu procedúr RO ZaSI.           

VP                                                                                                                                                                                                   
S 

73 

RO má v zmysle SR ŚFaKF, v 3.0, časť 4.4 bod 25 povinnosť zapracovať do výročnej správy o vykonávaní OP výsledky hodnotení ukončených k 
31.12. a informáciu o začatých a neukončených hodnoteniach k 31.12. V aktuálnom IM nie je zadefinovaná povinnosť zapracovať do výročnej 
správy o vykonávaní OP výsledky hodnotení ukončených k 31.12. a informáciu o začatých a neukončených hodnoteniach k 31.12.         Riziko:  
Riziko nedodrţania čl. 60 písm. a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006. 

Zabezpečiť zadefinovanie povinnosť zapracovať do výročnej správy o 
vykonávaní OP výsledky hodnotení ukončených k 31.12. a informáciu o 
začatých a neukončených hodnoteniach k 31.12 do Interného manuálu 
procedúr RO ZaSI.                  

VP                                                                                                                    
S 

74 

RO má v zmysle SR ŚFaKF, v 3.0, časť 2.5.2 bod 4 predkladať výsledky z vládnych auditov a protokolov z kontrol vykonávaných NKÚ CO 
a CKO do 7 dní od ich prerokovania.   V aktuálnom IM nie je uvedená povinnosť predkladať výsledky z vládnych auditov a protokolov z kontrol 
vykonávaných NKÚ CO a CKO do 7 dní od ich prerokovania. 

Zabezpečiť zapracovanie povinnosti ohľadne predkladania 
správ/protokolov z kontrol a auditov v súlade so Systémom finančného 
riadenia ŠF a KF a SR ŠF a KF do časti 5.11 IM RO. 

VP                                                                                                                    
S 

75 

RO má v zmysle SR ŚFaKF, v 3.0, časť 2.5.2 bod 4 predkladať opatrenia ku všetkým vykonaným kontrolám a auditom na RO a odpočty ich 
plnenia CO a CKO do 14 dní od ich prijatia. V aktuálnom IM nie je uvedená povinnosť predkladať opatrenia k všetkým vykonaným kontrolám a 
auditom na RO a odpočty ich plnenia CO a CKO do 14 dní od ich prijatia. 

 VP 

76 

Nar. Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 59 a SR ŚFaKF, v 3.0, časť 2.5.2 definuje subjekty zapojené do implementácie na úrovni programu. Ako orgán 
pre oblasť certifikácie výkazov o výdavkoch a ţiadostí o platbu bol zadefinovaný Certifikačný orgán.   V IM sa uvádza pojem „platobný orgán―, 
ktorý v rámci programového obdobia 2007-2013 nie je ako orgán definovaný. 

Zabezpečiť nahradenie pojmu „platobný orgán― pojmom „certifikačný 
orgán― v Internom manuáli procedúr RO ZaSI. 

VP 

77 

SFR ŠF a KF v. 4.1 vypustil povinnosť pre prijímateľa o zasielaní oznámenia o nulovom čerpaní poskytnutej zálohovej platby formou listu.IM RO 
v časti 5.5.5., str. 83 naďalej definuje povinnosť pre prijímateľa o zasielaní oznámenia o nulovom čerpaní poskytnutej zálohovej platby formou 
listu. 

Zabezpečiť vypustenie povinnosti pre prijímateľa o zasielaní 
oznámenia o nulovom čerpaní poskytnutej zálohovej platby formou listu 
v Internom manuály procedúr RO ZaSI. 

VP 

78 
Pre ţiadosť o vrátenie FP poodľa prílohy č. 14a-14b SFR ŠF a KF je v prílohe IM RO ZaSI č. 5.5.8.a pouţitý nesprávny formulár - príloha SFR 
ŠF a KF č. 14c  

Zabezpečiť nahradenie prílohy ţiadosť o vrátenie FP správnym 
vzorovým formulárom podľa prílohy SFR ŠF a KF 14a-14b.                                                   

Sˇa VP                                                                      
S 

79 

SR ŠF a KF v časti 2.1 určuje ktorými základnými právnymi predpismi SR sa riadi implementácia prostriedkov ES. V aktuálnom IM RO nie sú 
zahrnuté niektoré dôleţité právne predpisy ako napr.: Zákony: č. 528/2008 Z.z., č. 10/1996Z.z., č. 511/1992 Zb., č. 71/1971 Zb., č. 152/1998 Z.z., 
č. 513/1991 Zb., č. 40/1964 Zb., č. 283/2002 Z.z.   

Zabezpečiť doplnenie časti 2.3 Interného manuálu procedúr RO ZaSI 
o relevantné právne predpisy ako napr.: Zákony: č. 528/2008 Z.z., č. 
10/1996Z.z., č. 71/1971 Zb., č. 152/1998 Z.z., č. 513/1991 Zb., č. 
40/1964 Zb., č. 283/2002 Z.z.   

VP 

80 

V ods. 1 aţ 6 §24 zákona č. 528/2008 sú uvedené povinnosti prijímateľa aj RO pri poskytovaní pomoci a podpory o.i.: - vrátenie  príspevku alebo 
časti ak suma presiahne 5 eur (súčasne však nesmie dôjsť k porušeniu fin. disciplíny),- vrátenie príspevku ak bol projektom počas realizácie a v 5 
rokoch od jeho ukončenia vytvorený príjem,- RO je na účely zabezpečenia pohľadávky z porušenia fin. disciplíny oprávnený zriadiť záloţné právo 
na majetok prijímateľa atď. Aktuálny IM RO nereaguje na povinnosti prijímateľa a RO v zmysle príslušných ustanovení uvedeného zákona. 
Riziko: Hrozí neoprávnené pouţitie finančných prostriedkov poskytnutých ES.   

Zabezpečiť zapracovanie povinnosti prijímateľa a RO vyplývajúcich 
z ods. 1 aţ 6 §24 zákona č. 528/2008 Z.z. do  časti 5.5.7 a časti 5.10  
Interného manuálu procedúr RO ZaSI.Uvedené zapracovať aj do 
Príručky, resp. do Zmluvy.                        

VP                                                                                                                    
S 

81 

RO má v zmysle SRŚFaKF, v 3.0, časť 4.4 bod 26 zverejniť výsledky hodnotení prostredníctvom správ o vykonávaní OP V aktuálnom IM nie je 
zadefinovaná povinnosť RO zverejniť výsledky hodnotení prostredníctvom správ o vykonávaní OP 
Riziko:  
Riziko nedodrţania čl. 60 písm. a) nariadenia Rady (ES) 1083/2006. 

Zabezpečiť zadefinovanie povinnosti RO zverejniť výsledky hodnotení 
prostredníctvom správ o vykonávaní OP do časti  5.9 IM RO.  
Oboznámiť pracovníkov  Odboru  implementácie programov na porade 
odboru/oddelenia s uvedeným zistením a prijatým opatrením. 

VP                                                                            
S 

Poznámka: Opatrenie splnené (S) / nesplnené (N) / plnené priebežne (P) / splnené čiastočne ČS) 
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Audit číslo: A MPSVR SR 5/2009 
Typ auditu: mimoriadny audit 
Termín výkonu auditu: 22.10. - 23.11.2009 
Audítor: OVA a VA, MPSVR SR 
Zameranie: Riadiaci a kontrolný systém implementácie OP ZaSI pre oblasť vzniku a sieťovania sociálnych podnikov 

 
 Zistenia – skrátené znenie Opatrenia – skrátené znenie význam 

1 

V SR ŠF a KF v.2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21. januára 2008 je zadefinované: „RO zostavuje zoznam národných projektov, ktorý 
predkladá príslušnému monitorovaciemu výboru na vedomie. RO pouţije na zmeny a doplnenie zoznamu národných projektov transparentné 
postupy obsahujúce formu predkladania nových návrhov a ich výber zo strany RO. RO predkladá následne aktualizovaný zoznam národných 
projektov príslušnému monitorovaciemu výboru. RO uvedie písomné postupy, zmeny a aktualizácie zoznamu národných projektov vo svojom 
internom manuáli.― (str. 47 časť 4.2.2 bod 132)  Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 
zadefinovaná povinnosť zostavovať a aktualizovať zoznam národných projektov a následne predkladať monitorovaciemu výboru na vedomie. 

bez opatrenia,  nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2 (str. 63, časť 5.4) 

  

2 

V SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21.januára 2008 je zadefinované: „RO vykonáva registráciu ţiadostí o NFP po jej 
doručení v písomnej forme na základe údajov uvedených v elektronickej verzií ţiadosti o NFP pridelením ITMS kódu, ktorý je jedinečný a pod 
ktorým bude ţiadosť o NFP v ďalších procesoch jednoznačne identifikovateľná.― (str. 37 časť 4.2.2 bod 35) Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO 
verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 zadefinovaná povinnosť pridelenia kódu ITMS pre ţiadosť o NFP. 

Zabezpečiť doplnenie povinnosti RO prideľovať  kód ITMS po doručení 
ţiadosti o NFP v písomnej forme do Interného manuálu procedúr RO 
pre OP ZaSI. 

VP 
 
S 

3 

V  SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21. januára 2008 je zadefinované: „ RO po zaregistrovaní ţiadosti o NFP vystaví 
Potvrdenie o registrácií ţiadosti o NFP, ktoré zašle ţiadateľovi poštou―. (str. 37 časť 4.2.2 bod 36) Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 
0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 zadefinovaná povinnosť zaslania Potvrdenia o registrácií ţiadosti o NFP všetkým ţiadateľom poštou. 

Zabezpečiť doplnenie povinnosti RO vystaviť potvrdenie o registrácií 
ţiadosti o NFP a jeho následné zaslanie ţiadateľovi do Interného 
manuálu procedúr RO pre OP ZaSI. 

VP 
 
S 

4 

V  SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21. januára 2008 je zadefinované: „RO vykoná odborné hodnotenie ŢoNFP v súlade 
s ustanoveniami Systému riadenia najmä s ohľadom na spôsob realizácie projektu, rozpočet a nákladovú efektívnosť projektu a udrţateľnosť 
výsledkov projektu (str. 47 časť 4.2.2 bod 133) Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 
zadefinovaná povinnosť vykonania odborného hodnotenia ŢoNFP v súlade s ustanoveniami Systému riadenia najmä s ohľadom na spôsob 
realizácie projektu, rozpočet a nákladovú efektívnosť projektu a udrţateľnosť výsledkov projektu. 

bez opatrenia, nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2 (str. 68, časť 5.4) 

  

5 
Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 zadefinovaná povinnosť vypracovať návrh hodnotiacich kritérií, ktoré 
mali vychádzať z overiteľných informácií uvedených v ţiadosti o NFP a predloţiť ich na schválenie príslušnému monitorovaciemu výboru. 

bez opatrenia, nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2 (str. 47, 48, časť 5.2) 

  

6 

Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 zadefinovaná povinnosť vykonať hodnotenia ŢoNFP 
bodovaním tak,. Aby počet bodov pridelených za ŢoNFP pre dané kritérium bol tvorený súčinom váhy pre príslušné kritérium a bodového 
hodnotenia, pričom odporúčané bodové hodnotenie je z mnoţiny {0, 1, 2, 3, 4} a odporúčaný slovný ekvivalent bodového hodnotenia je: 
0 nedostatočné,1 čiastočne primerané, 2 primerané, 3 dobré, 4 veľmi dobré. 

bez opatrenia, nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2 a v Príručke pre hodnotiteľov. (str. 
6, 67, časť 5.4) 

  

7 

V  SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21. 01. 2008 je zadefinované: „hodnotiace kritériá sa definujú v nadväznosti na 
charakter daného OP/prioritnej osi/opatrenia sú rozdelené do 5 skupín:vhodnosť a účelnosť projektu (vrátane príspevku k plneniu horizontálnych 
priorít); k plneniu horizontálnych priorít); 
spôsob realizácie projektu; 
rozpočet a nákladová efektívnosť projektu; 
administratívna, odborná a technická kapacita ţiadateľa; 
udrţateľnosť projektu.  
(str. 31 časť 4.2.1 bod16) 
Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 zadefinované hodnotiace kritériá podľa charakteru daného 
OP (prioritnej osi) opatrenia a sú rozdelené do 5 skupín:  

bez opatrenia, nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2 (str. 47, 48, časť 5.2) 
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vhodnosť a účelnosť projektu (vrátane príspevku k plneniu horizontálnych priorít); 
spôsob realizácie projektu; 
rozpočet a nákladová efektívnosť projektu; 
administratívna, odborná a technická kapacita ţiadateľa; 
udrţateľnosť projektu.  

8 

V  SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21.01.2008 je zadefinované: „RO stanoví podiel bodov v jednotlivých skupinách 
kritérií na celkovom počte bodov s prihliadnutím na špecifiká príslušného OP, prioritnej osi alebo opatrenia a charakter predkladaných projektov, 
pričom odporúčané hodnoty sú nasledovné:                                                                                                        • minimálne 25% celkového počtu 
bodov na vhodnosť a účelnosť projektu; 
• minimálne 15% celkového počtu na spôsob realizácie projektu; 
• maximálne 15%celkového počtu bodov na rozpočet a nákladovú efektívnosť projektu; 
• maximálne 15% celkového počtu bodov na administratívnu, odbornú a technickú kapacitu ţiadateľa; 
• minimálne 20% celkového počtu bodov na udrţateľnosť projektu. 
(str. 31 časť 4.2.1 bod 18) 
Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 stanovená povinnosť zadefinovať podiel bodov  v 
jednotlivých skupinách kritérií na celkovom počte bodov s prihliadnutím na špecifiká príslušného OP, prioritnej osi alebo opatrenia a charakter 
predkladaných projektov, pričom odporúčané hodnoty sú nasledovné: 
• minimálne 25% celkového počtu bodov na vhodnosť a účelnosť projektu; 
• minimálne 15% celkového počtu na spôsob realizácie projektu; 
• maximálne 15%celkového počtu bodov na rozpočet a nákladovú efektívnosť projektu; 
• maximálne 15% celkového počtu bodov na administratívnu, odbornú a technickú kapacitu ţiadateľa; 
• minimálne 20% celkového počtu bodov na udrţateľnosť projektu. 

bez opatrenia, nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2 a v Príručke pre hodnotiteľov (str. 
67 časť 5.4) 

  

9 
Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 stanovená povinnosť zadefinovať minimálny podiel bodov pre splnenie 
poţiadaviek odborného hodnotenia ŢoNFP z intervalu od 60% do 80% maximálneho počtu bodov. 

bez opatrenia, nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2 a v Príručke pre hodnotiteľov  

  

10 
Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 stanovená povinnosť zabezpečiť odborné hodnotenie 
zaškolenými hodnotiteľmi. 

bez opatrenia, nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2  

  

11 
Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 stanovená povinnosť vykonať výber hodnotiteľov na 
základe jednotne stanovených kritérií, podľa ktorých je objektívne posudzovaná vhodnosť hodnotiteľa. 

bez opatrenia, nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2 (str. 68, 69 časť 5.4) 

  

12 

Nedostatok Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 stanovená povinnosť vypracovať pre hodnotiteľov inštrukciu 
k spôsobu hodnotenia príslušného kritéria, pridelenie hodôt pre dané kritérium a väzbu kritéria na príslušnú časť ŢoNFP alebo jej povinnú prílohu 
a nebola spracovaná samotná inštrukcia pre hodnotiteľov. 

bez opatrenia, nakoľko uvedený nedostatok bol odstránený 
a zapracovaný v IMP RO, verzia 2.2 (str. 69 časť 5.4) 

  

13 

Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 stanovená povinnosť zabezpečiť školenie vybraných hodnotiteľov 
najneskôr v deň začiatku procesu odborného hodnotenia. Predmetom školenia hodnotiteľov sú najmä postupy prevzatia a odovzdania podkladov, 
spôsobov vypĺňania hodnotiacich hárkov v zmysle inštrukcie (príručky pre hodnotiteľov a ďalšie technické (napr. práca s ITMS),  administratívne 
a formálne náleţitosti v súvislosti s odborným hodnotením. RO je zároveň povinný zabezpečovať evidenciu absolvovaných školení vo vzťahu k 
hodnotiteľom―. 

bez opatrenia   

14 
Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 stanovená povinnosť zaznamenať odborné hodnotenie jednotlivých 
ŢoNFP do Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia ţiadostí o NFP, ktorého základný formulár je uvedený v prílohe 422-7. 

bez opatrenia   

15 
Pre RO nebola v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 stanovená povinnosť zadefinovať hodnotiace kritériá do Hodnotiaceho 
hárku v súlade s príslušnými hodnotiacimi a výberovými kritériami odsúhlasenými monitorovacím výborom. 

bez opatrenia   

16 

Nedostatok Pre RO nebolo v IMP RO verzia č. 0.5 platnom a účinnom od 19.12.2007 zadefinované vypracovanie spoločného odborného 
hodnotiaceho posudku, v rámci ktorého bude uvedené najmä celkové dosiahnuté hodnotenie ŢoNFP, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov, 
celkové stanovisko a v prípade významných rozdielov v hodnotení  hodnotiteľov týkajúcom sa tej istej časti ŢoNFP aj zdôvodnenie rozdielov. 

bez opatrenia   
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17 

V  SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21.01.2008 je zadefinované: „RO vykonáva registráciu ŢoNFP po jej doručení 
v písomnej forme na základe údajov uvedených v elektronickej verzii ŢoNFP pridelením ITMS kódu, ktorý je jedinečný a pod ktorým bude ŢoNFP 
v ďalších procesoch jednoznačne identifikovateľná―. (str. 37 časť 4.2.2 bod 35) Nedostatok 
Riadiaci mechanizmus bol vyhodnotený ako nefunkčný. 
RO nepridelil kód ITMS k ţiadosti o NFP z vybranej vzorky pre testovanie ihneď po jej podaní: 
NFP 27110230002 dňa 18.4.2008 o 14.00 hod., ale dňa 24.9.2008 o 9,45 hod. 
NFP27110230004 dňa 18.4.2008 o 14.00 hod., ale dňa 30.5.2008 o 13.20 hod. 
NFP27110230225 dňa 18.4.2008 o 14.00 hod., ale dňa 25.9.2008 o 15.15 hod. 
NFP27110230267 dňa 18.4.2008 o 14.00 hod., ale dňa 26.9.2008 o 12,16 hod. 
Denník záznamov 
NFP27110230002 – čz. 19053/2008 dňa 18.4.2008, NFP27110230004 – čz. 19426/2008 dňa 22.4.2008 
NFP27110230225 – čz. 19026/2008 dňa 18.4.2008, NFP27110230267 – čz. 19283/2008 dňa 21.4.2008 

Zabezpečiť dodrţiavanie povinnosti prideľovať kód ITMS ŢoNFP po jej 
doručení v písomnej forme na RO, v súlade s  SR ŠF a KF v. 3.1. 
Oboznámiť pracovníkov Odboru implementácie programov  na porade 
Odboru/Oddelenia s uvedeným zistením a prijatým opatrením. 

S aPT 
 
S 

18 

V  SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21.01.2008 je zadefinované: !RO po zaregistrovaní ŢoNFP vystaví potvrdenie 
o registrácií ŢoNFP, ktoré zašle ţiadateľovi poštou―. (str. 37 časť 4.2.2 bod 36) Nedostatok Riadiaci mechanizmus bol vyhodnotený ako 
nefunkčný. 
Nebol predloţený dôkaz, ţe RO zaslal potvrdenie o registrácií ŢoNFP testovaným ţiadateľom poštou: NFP27110230002,  NFP27110230004, 
NFP27110230225 a NFP27110230267 

Zabezpečiť dodrţiavanie povinnosti vystavenia potvrdenia o registrácií 
ŢoNFP a jeho následné zaslanie ţiadateľovi v súlade s  SR ŠF a KF v. 
3.1. Oboznámiť pracovníkov Odboru implementácie programov s 
uvedeným zistením a prijatým opatrením. 

Sa PT 
 
S 

19 

V  SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21. januára 2008 je zadefinované: „Výber hodnotiteľov sa uskutočňuje z odborných 
útvarov daného RO, resp. zo zoznamu hodnotiteľov vedených RO na základe jednotne stanovených kritérií, podľa ktorých je objektívne 
posudzovaná vhodnosť hodnotiteľa. Medzi tieto kritériá patria najmä:  • všeobecné kritériá – bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony a pod.; 
• odborné kritériá – preukázanie znalosti problematiky, ktorá je predmetom odborného hodnotenia, prípadne skúsenosti v oblasti ŠF a KF (str. 40 
časť 4.2.2 bod 60) Nedostatok Riadiaci mechanizmus bol vyhodnotený ako nefunkčný. Nebol predloţený dôkaz, ţe RO vykonal výber 
hodnotiteľov z odborných útvarov daného RO, resp. zo zoznamu hodnotiteľov vedených RO na základe jednotne stanovených kritérií. 

Zabezpečiť dodrţiavanie výberu hodnotiteľov z odborných útvarov RO, 
resp. zo zoznamu hodnotiteľov vedených RO v súlade s postupmi 
stanovenými v časti 5.4 platného  Interného manuálu procedúr Sekcie 
riadenia ESF pre programové obdobie 2007-2013. Oboznámiť 
pracovníkov Odboru implementácie programov  na porade 
Odboru/Oddelenia s uvedeným zistením a prijatým opatrením. 

S a PT 
 
 
S 

20 

V  SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21.01.2008 je zadefinované: „RO pripraví inštrukciu pre hodnotiteľov, v ktorej 
podrobne popíše spôsob hodnotenia príslušného kritéria, pridelenie hodnôt pre dané kritérium a väzbu kritéria na príslušnú časť ŢoNFP alebo jej 
povinnú prílohu, čím bude zabezpečená transparentnosť a opakovateľnosť procesu hodnotenia.― (str. 40 časť 4.2.2 bod 64) Nedostatok Riadiaci 
mechanizmus bol vyhodnotený ako nefunkčný. Nebol predloţený dôkaz, ţe RO vypracoval pre hodnotiteľov inštrukciu k spôsobu hodnotenia 
príslušného kritéria a nebola spracovaná samotná inštrukcia pre hodnotiteľov. 

bez opatrenia   

21 

V  SR ŠF a KF v. 2.0 na programové obdobie 2007-2013 z 21.01.2008 je zadefinované: „RO je zodpovedný za zabezpečenie zaškolenia 
všetkých vybraných hodnotiteľov o postupocho odborného hodnotenia ŢoNFP, a to najneskôr v deň začiatku procesu odborného hodnotenia. 
Predmetom školenia hodnotiteľov sú najmä postupy prevzatia a odovzdania podkladov, spôsobov vypĺňania hodnotiacich hárkov v zmysle 
inštrukcie (príručky pre hodnotiteľov a ďalšie technické (napr. práca s ITMS),  administratívne a formálne náleţitosti v súvislosti s odborným 
hodnotením. RO je zároveň povinný zabezpečovať evidenciu absolvovaných školení vo vzťahu k hodnotiteľom―. (str. 40 časť 4.2.2 bod 65) 
Nedostatok Riadiaci mechanizmus bol vyhodnotený ako nefunkčný 
Nebol predloţený dôkaz, ţe RO zabezpečil školenie hodnotiteľov pred odborným hodnotením ŢoNFP: NFP27110230002,  NFP27110230004, 
NFP27110230225 a NFP27110230267 

Zabezpečiť školenia vybraných hodnotiteľov o postupoch odborného 
hodnotenia ŢoNFP v súlade s postupmi stanovenými v časti 5.4 
platného  Interného manuálu procedúr Sekcie riadenia ESF pre 
programové obdobie 2007-2013. Oboznámiť pracovníkov Odboru 
implementácie programov  na porade Odboru/Oddelenia s uvedeným 
zistením a prijatým opatrením. 

PT 
 
 
S 

22 

Nedostatok Riadiaci mechanizmus bol vyhodnotený ako nefunkčný 
RO nevypracoval spoločné odborné hodnotiace posudky ŢoNFP:  
NFP27110230002, NFP27110230004, NFP27110230225 , NFP27110230267 – RO vypracoval spoločný odborný hodnotiaci posudok ŢoNFP  

Zabezpečiť vypracovávanie spoločných odborných hodnotiacich hárkov 
v súlade s postupmi stanovenými v časti 5.4 platného  Interného 
manuálu procedúr Sekcie riadenia ESF pre programové obdobie 2007-
2013.  

PT 
 
 
S 

Poznámka: Opatrenie splnené (S) / nesplnené (N) / plnené priebežne (P) / splnené čiastočne ČS) / v plnení (VP) 
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Zistenia a odporúčania k súhrnnej žiadosti o platbu č. S 17 271 09 010     Príloha k listu č. MF/012260/2009-523, Z. č.: 056977/2009, zo dňa 02.07.2009  

Operačný program:  
Názov projektu: 
Číslo ITMS: 
Číslo ŢoP: 

OP  Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku – okres Veľký Krtíš  
27110230006 
205 

Nr
.  

Zistenie výz
na
m 

Odporúčanie Reakcia RO/SORO/PJ/ aktualizácia č. 1   zo 
dňa 20.7.2009 

Stanovisko RO č. 2   zo dňa 
31.07.2009, aktualizácia č. 1 zo dňa 
14. 08. 2009, aktualizácia č. 2 zo dňa 
17. 08. 2009 

1. 10. Nedostatky v IM, nedodrţiavanie IM a audit trailu (AT) 
RO v rámci zadávacích podmienok, v rámci Príručky pre ţiadateľa o nenávratný finančný 
príspevok a v rámci vnútorného manuálu procedúr nedostatočne stanovil najneskoršiu lehotu na 
predloţenie ţiadostí o NFP pilotných projektov „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov―.  
V Príručke pre ţiadateľa o nenávratný finančný príspevok sa v ods. 3.9 píše „Ţiadateľ je povinný 
doručiť ţiadosť o NFP osobne, poštou alebo kuriérom na niţšie uvedenú adresu v stanovenom 
termíne, pričom rozhodujúci je termín skutočného doručenia/podania ţiadosti.―  
Podklady na predkladanie pilotného projektu (kód zadania 2008/1.2/01) zverejnené na internete, 
resp. zadávacie podmienky obsahujú nasledujúcu formuláciu: „Ţiadatelia v rámci zadávacích 
podmienok pre vypracovanie pilotného projektu predkladajú jednu ŢoNFP na niţšie uvedené, 
miestne príslušné VÚC― ...  „a súbeţne na Riadiaci orgán, najneskôr do dátumu uzávierky 
ţiadostí o NFP.― 
RO v citovanej Príručke a v podkladoch na predkladanie pilotného projektu, resp. v zadávacích 
podmienkach nestanovil dostatočne, ţe o oprávnenosti ŢoNFP v prípade „podania― na poštu, 
alebo kuriérskej sluţbe, rozhoduje dátum uvedený na poštovej/kuriérskej pečiatke.  
RO vo svojom vnútornom manuáli (všetky verzie vrátane súčasne platnej) nestanovil postupy 
formálnej kontroly oprávnenosti ţiadostí o NFP (všetky typy projektov) vo väzbe na overenie 
termínu doručenia ŢoNFP na RO, resp. podania na poštu/kuriérovi. Vnútorný manuál RO taktieţ 
neobsahuje postupy v prípade, ak RO identifikuje oneskorené doručenie, alebo oneskorené 
podanie na poštu/kuriérovi. 

V Ţiadame RO prijať opatrenia na 
dôkladnejšie stanovenie lehôt vo výzvach, 
zadávacích podmienkach a príručkách 
a ţiadame zjednotiť obsah týchto 
dokumentov. 
 
Ţiadame RO zapracovať do svojho 
vnútorného manuálu postupy v prípade 
oneskorene doručených ŢoNFP v súlade so 
Systémov riadenia ŠF a KF na programové 
obdobie 2007-2013 verz. 3.0 (časť 4.2.2. 
Výber projektov pre realizáciu OP - Príjem 
a registrácia ŢoNFP, ods. 32). Zapracované 
postupy odporúčame aplikovať aj na  
národné projekty. 
 
 

RO aktualizuje interný manuál procedúr 
formou pokynu generálneho riaditeľa, 
v ktorom  
a) ustanoví povinnosť pre zamestnancov 
RO, aby pri vypracovaní zadávacích 
podmienok bol vţdy v zadávacích 
podmienkach stanovený  jednoznačný 
termín na predkladanie ţiadostí o NFP; 
b) stanoví postupy v prípade oneskorene 
doručených ŢoNFP.  
Pokyn generálneho riaditeľa bude vydaný 
dňa 14.07.2009.  
 
 

Zistenie nie je relevantné predmetná 
príručka aj vzor zmluvy sú v archíve  - 
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?
SMC=1&id=56 (na spodku stránky) 
nakoľko kvôli prehľadnosti sú všetky 
dokumenty, ktoré majú staršiu 
platnosť resp, sa viaţu na uzavreté 
výzvy presúvané do archívu. 

2. 10. Nedostatky v IM, nedodrţiavanie IM a AT 
Zadávacie podmienky zverejnené na www.esf.gov.sk dňa 19.03.2008 sú v rozpore so Záznamom 
z rokovania a Uznesenia IDMV z 11.03.2008. V zmysle bodu 5.4.2. Interného manuálu procedúr 
sekcie riadenia ESF pre 2007-2013 verz. 0.5 z 19.12.2007 návrhy na tzv. priame zadanie (forma 
zadania za účelom implementácie národných/pilotných projektov) sú prerokovávané a schválené 
uznesením na IDMV a následne sú postúpené ministrovi na schválenie. Výška pomoci 
v zadávacích podmienkach na 1 sociálny podnik bola stanovená na max. 3,0 mil. EUR, avšak na 
rokovaní IDMV v dňoch 10.-11.03.2008 bola vznesená pripomienka zníţiť výšku pomoci na 1 
sociálny podnik na max. 2,5 mil. EUR, ktorú IDMV v rámci prijatej úlohe č. 1 v rámci toho istého 
rokovania rozhodol aktualizovať v súlade s pripomienkou. 
 

V Ţiadame RO predloţiť vysvetlenie 
a zdôvodnenie o opätovnom stanovení 
výšky príspevku na 1 sociálny podnik 
v sume 3 mil. EUR, ktorým sa zmenilo 
uznesenie IDMV zo dňa 11.3.2008, na 
základe ktorého sa malo zapracovať do 
zadania zníţenie príspevku na 1 sociálny 
podnik na sumu 2,5 mil. EUR. 
Ţiadame RO dôkladnejšie zdokumentovať 
závery z rokovaní IDMV a porady vedenia 
MPSVR SR na všetkých stupňoch 

Dňa 11.03.2008, na základe uznesenia 
IDMV schválil príspevok na jeden sociálny 
podnik vo výške 2,5 mil. EUR. Dňa 
13.03.2008 na poţiadanie GRS Janušovej, 
ako odborného gestora projektu, bola 
navýšená suma na jeden sociálny podnik na 
úroveň 3 mil. EUR tak, ako bolo v pôvodnej 
verzii materiálu, ktorý bol predloţený na 
IDMV. Porada vedenia  navrhovanú sumu 
schválila. Na základe tejto skutočnosti  
v zadaní bola uvedená suma na jeden 

 

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=56
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=56
http://www.esf.gov.sk/
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V čase certifikačného overovania nebol predloţený dôkaz, vysvetlenie a zdôvodnenie 
o opätovnom stanovení výšky príspevku na 1 sociálny podnik v sume 3 mil. EUR v podobe 
následného rozhodnutia IDMV, alebo porady vedenia MPSVR SR, ktorým sa zmenilo pôvodné 
uznesenie IDMV zo dňa 11.03.2008, na základe ktorého sa malo zapracovať do zadávacích 
podmienok zníţenie príspevku na 1 sociálny podnik na sumu 2,5 mil. EUR. 
 
V prípade 6 sociálnych podnikov, ktoré sú toho času v realizácii, výška zmluvného NFP 
presahuje 104 mil. SKK (Roţňava, Brezno, Revúca, R. Sobota, V. Krtíš, Bardejov). RO 
nepreukázal, na základe akého výmenného kurzu dospel k oprávnenej výške pomoci pilotných 
projektov uvedených v zmluvách o NFP v SKK, keď pôvodne plánovaná výška pomoci bola 
uvedená v mene EUR (napr. dokumenty o rokovaniach IDMV). 
RO vo vnútornom manuáli platnom v čase prípravy a zverejnenia zadávacích podmienok 
pilotných projektov „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov―  a v ostatných dokumentoch 
neuviedol postup na stanovenie výmenného kurzu SKK/EUR, na základe ktorého sa plánovaný 
rozpočet sociálnych podnikov v mene EUR mal prepočítať a následne aj zazmluvniť v mene SKK. 
Absencia uvedeného postupu neumoţňuje overiť prípadné vyššie zazmluvnenie NFP nad rámec 
pôvodne plánovanej pomoci, t.j. oprávnenej sumy pomoci. 

rozhodovania o zadávacích podmienkach, 
resp. výzvach. 
 
Ţiadame RO predloţiť relevantný postup 
určenia kurzu na prepočet plánovaného 
rozpočtu sociálnych podnikov z meny EUR 
na SKK v čase plánovania a prípravy 
zadávacích podmienok za účelom overenia 
správnosti zazmluvnej výšky pomoci v 
rámci pilotných projektov „Vznik 
a sieťovanie sociálnych podnikov―.   
 

sociálny podnik 3 mil. EUR. Viď príloha č.1. 
Vysvetlenie ku kurzu:  
Výška NFP bola stanovená v rozpore s 
Interným metodickým pokynom. RO pristúpi 
k úprave výšky NFP v súlade s týmto 
Pokynom. Bude pouţitý kurz platný v deň 
zverejnenia zadania, a to 32,411 SKK/EUR. 
RO bude informovať CO o odstránení tohto 
nedostatku spolu s odpočtami k ostatným 
neuzatvoreným nedostatkom vyplývajúcich 
z tejto súhrnnej ţiadosti o platbu, najneskôr 
do 30.09.2009. 
 
 

3. 2. Nedodrţanie Systému finančného riadenia a ostatných dokumentov 
V rozpore s článkom 19 nariadenia Komisie (ES)  
č. 1828/2006, ako aj v rozpore s ods. 3 písm. a) § 25 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a 
podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, RO nezabezpečil kompletnú 
dokumentáciu potrebnú pre výkon certifikačného overovania podľa poţiadavky CO uvedenej 
v Prílohe č. 1 listu č. MF/017846/2009-532 zo dňa 29.05.2009. Chýbajúca dokumentácia sa 
týkala procesu vyhlásenia zadania na predkladanie ŢoNFP v rámci implementácie tzv. sociálnych 
podnikov, ich formálnej kontroly, ako aj odborného hodnotenia. 
CO na základe vyššie uvedeného oznámil pozastavenie schvaľovania predmetnej SŢP do času 
odstránenia nedostatkov identifikovaných v zistení č. 1 v ozname o pozastavení SŢP (Príloha 
listu č. MF/012260/2009-523 zo dňa 5.6.2009). 
Dňa 11.06.2009 CO pristúpil k pokračovaniu overovania SŢP č. S1727109010, a to na základe 
odstránenia vyššie uvedeného zistenia a deklarovania pripravenosti RO na výkon certifikačného 
overovania. 

V Ţiadame RO prijať opatrenia na 
dodrţiavanie povinností vyplývajúcich z 
legislatívy EÚ a SR a súčasne ţiadame 
informovať certifikačný orgán o prijatých 
opatreniach. 
 
Ţiadame predkladať počas certifikačného 
overovania  súhrnnej ţiadosti o platbu 
všetku poţadovanú a relevantnú 
dokumentáciu v zmysle Prílohy č. 1 
oznamovacieho listu o vykonaní 
certifikačného overovania v súlade s 
článkom 19 Nariadenia Komisie (ES) č. 
1828/2006 a v súlade s ods. 3 písm. a) § 25 
zákona č. 528/2008 Z.z. 

Odbor implementácie programov prijal 
príslušné opatrenia s postihom v prípade 
nedodrţania termínov plnenia úloh v oblasti 
certifikačného overenia. 
 
 

 

4. 2. Nedodrţanie Systému finančného riadenia a ostatných dokumentov 
V rozpore s článkom 27 nariadenia  Rady 1605/2002 a v rozpore s § 2, ods. 2, písm. k) zákona č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite niektoré rozpočtové poloţky a výdavky 
v rámci projektu č. 27110230006 (Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n.o.),  nerešpektujú zásady 
zdravého finančného hospodárenia vrátane hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. 
Zároveň takýto postup  je v rozpore aj s Príručkou pre prijímateľa NFP pilotných projektov 
2008/1.2./01 „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov― z júla 2008, bod 3.2.1. Oprávnenosť 
výdavkov, písm. e)  a g), podľa ktorej výdavok je oprávnený, ak spĺňa nasledujúce podmienky: 
- je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase - písm. e), 
- spĺňa podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu) – 
písm. g). 

V Ţiadame RO vysvetliť a zdôvodniť 
certifikačnému orgánu relevantné postupy, 
ako overoval, ţe mzdové výdavky 
zodpovedajú obvyklej cene v danom mieste 
a čase a sú vynaloţené hospodárne za 
všetky sociálne podniky, ktoré vyplývajú 
z Príručky pre prijímateľa NFP pilotných 
projektov 2008/1.2./01 „Vznik a sieťovanie 
sociálnych podnikov― z júla 2008, bod 3.2.1. 
Oprávnenosť výdavkov, písm. e)  a g). 
V súlade so zabezpečením transparentného 

Pri tvorbe riadiacich dokumentov na úrovni 
riadiaceho orgánu, sa RO pre OP ZaSI pre 
programové obdobie 2007 – 2013 sa riadil 
platnými usmerneniami CKO, neskôr 
SRŠFaKF a SFRŠFaKF, pričom čerpal zo 
skúseností programového obdobia 2004 – 
2006. 
 
Napr. v pôvodnom usmernení RO č. 
N3/2007 z 13. 12.2007 a v aktualizácií č. 1 
zo dňa 28.12.2007 sú upravené výšky 

Riadiacim orgánom boli dočasne 
vyňaté všetky personálne výdavky 
z predmetných ţiadostí. Problematika 
hospodárnosti a obvyklosti 
personálnych výdavkov bude 
riadiacim orgánom doriešená 
najneskôr do 30.09.2009. 
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Výdavky za mzdy a odmeny v súvislosti s realizáciou projektu sociálneho podniku sú určené 
taxatívne bez pouţitia akéhokoľvek odvodeného ukazovateľa, parametra alebo limitu stanovenia 
jednotkovej ceny zo strany RO (napr. výška mzdy odvodená od priemernej mzdy určenej na trhu 
v danom regióne za činnosti tohto charakteru).  

RO nemá vypracovanú ţiadnu ekonomickú analýzu v oblasti  personálnych výdavkov pre interný 
a externý personál, ktorá  by definovala termín „obvyklá cena― s akcentom na zohľadnenie miesta 
a času, ktoré by mali byť pre prijímateľov záväzné pri vyhlasovaní výziev, výbere projektov a ich 
realizácii. V tejto súvislosti RO k dňu certifikačného overovania  nepredloţil ţiadne relevantné 
dôkazy o existencii pravidiel, kritérií, ktorými by  bol determinovaný termín „obvyklá cena―, ktorá 
sa má pouţívať v zmysle Príručky pre prijímateľa na realizáciu sociálnych podnikov. Tieto 
pravidlá sú ťaţiskovým prvkom pri dodrţiavaní hospodárnosti a efektívnosti pri čerpaní verejných 
zdrojov a mali by byť obsiahnuté v základných dokumentoch pre ESF, vyhlásených výzvach, ako 
aj pri výbere projektov, a to tak, aby sa akceptovali v rozpočtoch projektov reálne cenové relácie. 
Výšky miezd a odmien pre niektorých členov manaţmentu a externý personál projektu (napr. 
1 187,- Sk/hod – projektoví manaţéri, 989,- Sk/hod.- manaţér riadenia výdavkov, atď.),  sú oproti 
beţne pouţívaným mzdovým reláciám v ESF pri iných projektoch neprimerané a neodzrkadľujú 
úroveň priemernej mzdy v regióne, v ktorom sa projekt realizuje (podľa údajov Štatistického 
úradu SR priemerná mesačná mzda v Banskobystrickom kraji za rok 2008 bola 18 076,00 
Sk/600,0133 EUR, t.j. priemerná hodinová mzda je na úrovni 108,00 Sk). RO nepredloţil ţiadne 
relevantné dôkazy, ktoré by preukazovali opodstatnenosť pouţitej výšky hodinovej sadzby za 
odmeny. Uvedená skutočnosť je o to závaţnejšia, ţe tieto cenové relácie sú obsiahnuté uţ 
v rozpočte, predloţenom prijímateľom. RO v procese odborného hodnotenia projektu  rozpočet 
schválil s týmito cenovými reláciami, aj napriek skutočnosti, ţe  odborná hodnotiteľka p. 
Kantnerová mala k výške hodinových sadzieb za mzdy námietky a odporučila upraviť výšku 
sadzieb v súlade s reálnou hodnotou na trhu, tieţ odporučila vypustiť duplicitné administratívne 
činnosti.  
Certifikačný orgán nemohol na tieto nedostatky poukázať v etape výberu ţiadostí o NFP, nakoľko 
v zmysle nastavených pravidiel hodnotenia a výberu nebola Výberová komisia zriadená. 
Na skutočnosť, ţe neexistujú relevantné determinované pravidlá, kritériá a limity, ktoré by 
definovali pojem „obvyklá cena―, resp. pojem „určenie jednotkovej ceny, ktorá nesmie presiahnuť 
akceptovateľnú úroveň trhu― upozornili aj audítori EK, a to v Správe z  audítorskej misie ESF č. 
2003 SK 053 DO001 z 23.-27.10.2006, kapitola 6. Závery a odporúčania, bod 6. (str. 25). Misia 
sa týkala programového obdobia 2004-2006. Správa konštatuje absenciu jednoznačne 
stanovených prahových hodnôt výdavkov na mzdy, ktoré „vytvára neprijateľné riziko 
nedodrţiavania zásad riadneho finančného hospodárenia a skutočných vynaloţených výdavkov― 
s následným odporúčaním: „Je potrebné zosúladiť výšku  prahových hodnôt výdavkov na mzdy 
a odmeny a vhodnej metódy výpočtu hodinových mzdových sadzieb účtovaných v rámci 
projektov, čím sa zníţi  neprijateľné riziko nedodrţiavania zásad zdravého finančného 
hospodárenia  s výdavkami ESF―. 
Podľa listu ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR, č. 16472/2008-II/1 zo dňa 27.6.2008, 
ktorým bola zaslaná na EK Záverečná správa o splnení opatrení Akčného plánu na odstránenie 
nedostatkov identifikovaných v rámci audítorských misií EK, sa v bode 19 RO zaviazal „stanoviť 

a hospodárneho nakladania s finančnými 
prostriedkami ESF podľa článku 27 
nariadenia  Rady 1605/2002,  Akčným 
plánom  a Príručkou pre prijímateľa NFP 
pilotných projektov ţiadame zadefinovať 
jasné a transparentné pravidlá, vhodnú 
a objektívnu metódu pre stanovenie 
obvyklej ceny v danom mieste a čase pre 
všetky typy personálnych výdavkov a 
sluţieb, a zaviesť do praxe tak, aby 
pouţívané ceny a výdavky za mzdy 
a odmeny v ESF projektoch vyjadrovali 
reálne hodnoty v procese implementácie 
ESF. Zároveň ţiadame nastaviť relevantné 
postupy na overovanie  správnosti ich 
praktického pouţívania a prijať opatrenia na 
dodrţiavanie týchto postupov v súlade so 
Záverečnou správou  o splnení opatrení 
Akčného plánu na odstránenie nedostatkov 
identifikovaných v rámci audítorských misií 
EK― (bod 19) zo dňa 27.06.2008 (č. listu 
16472/2008-II/1). 

oprávneného výdavku na personálne 
výdavky v časti 3.1.  
V rámci špecifických podmienok zmluvy 
o poskytnutí NFP RO OP ZaSI zadefinoval 
povinnosť prijímateľa k preukazovaniu 
konkrétneho výberu (dodávky tovaru, resp. 
sluţby) ako najvhodnejšieho, 
najefektívnejšieho, najhospodárnejšieho, 
a najúčinnejšieho pre účely projektu 
v danom čase a mieste. Zároveň 
v usmernení RO č. N3/2007 akt. č. 3 sa 
uvádza, ţe v prípade osobných nákladov 
(výdavkov): „V prípade, ţe prijímateľ 
nepreukáţe, alebo nebude vedieť 
preukazovať obvyklosť mzdy v danom čase 
a mieste sa za obvyklú mzdu bude 
povaţovať priemerná mzda v národnom 
hospodárstve v danom období, ktorá je 
zverejnená na internetovej stránke 
www.statistics.sk.― Momentálne je dôkazné 
bremeno k preukázaniu reálnosti cien na 
prijímateľovi, pričom zamestnanec 
poskytovateľa pomoci má právo vyţadovať 
od prijímateľa aj dokumenty nad rámec 
štandardne predkladanej podpornej 
dokumentácie k ţiadosti o platbu. 
V prípade projektov, ktoré boli predmetom 
certifikácie sú tzv. „prvotinou―, pri ktorej sa 
so zmenou nového systému oproti 
programovému obdobiu 2004 – 2006 v 
definovaní limitov oboznamujú prijímatelia aj 
zamestnanci poskytovateľa pomoci s ich 
novými právami a povinnosťami.     
Domnievame sa, ţe momentálne nastavený 
systém umoţňuje prijímateľovi nájsť to 
najvhodnejšie riešenie pre dosiahnutie 
cieľov projektu, bez potreby hľadania iných 
neakceptovateľných spôsobov, 
k prefinancovaniu skutočne vzniknutých 
nevyhnutných výdavkov projektu, pričom 
však všetky kontrolné orgány musia 
presvedčiť o výbere najvhodnejšieho 
riešenia (obstarania). Zároveň v rámci 

http://www.statistics.sk/
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postup pre stanovenie výdavkov týkajúcich sa personálnych nákladov (kalkulačný vzorec, 
maximálna výška odmeny za práce v rámci projektu ESF a pod.) spojených s administráciou 
a riadením projektov z hľadiska ich proporcionality k celkovému objemu aktivít vykonávaných 
KP/PP pomoci pri zohľadnení špecifík administrácie projektov ESF vo vzťahu k administrácii 
ostatných aktivít vykonávaných KP/PP. Tieto pravidlá zapracovať v metodickom 
pokyne/usmernení RO/SORO pre KP/PP―. 
Na absenciu relevantných pravidiel, kritérií alebo postupov v pouţívaní primeraných nákladov 
v projektoch ESF upozorňoval aj PO a to v zisteniach z certifikačného overovania SŢP č. 
S0711208012 za SOP ĽZ. PO odporučil  vydať záväzné postupy, platné uţ pri publikovaní 
výziev, ktoré budú obsahovať zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti  v súlade so 
zásadami zdravého finančného riadenia  definovanými v čl. 27 nariadenia Rady č. 1605/2002 a § 
2 zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý definuje pojmy hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť 
a účelnosť. 
V predloţenom odpočte k tomuto odporúčaniu sa RO zaviazal vydať metodický pokyn k danej 
problematike v tomto znení „S ohľadom na skutočnosť, ţe v rámci programového obdobia r. 
2004-2006 nebudú v SOP Ľudské zdroje uverejnené ďalšie výzvy na dopytovo-orientované 
projekty pre opatrenie 1.3. 2.2 a 3.2,  toto odporúčanie bude predmetom diskusie RO, CO 
a SORO pri príprave metodických postup v rámci implementácie štrukturálnych fondov pre 
programové obdobie r. 2007-2013―.   

predbeţnej finančnej kontroly je oprávnením 
zamestnanca pri akejkoľvek pochybnosti 
o výdavku na doloţenie (zdokladovanie) 
ďalšími dokumentmi (viď. platná Príručka 
pre prijímateľa – upozornenie v časti 3.3.4.). 
 V prípade pochybnosti o reálnosti výšky 
výdavku je moţné dodatočne vyuţiť tejto 
inštitút. 
V súčasnosti RO aktualizuje svoje 
dokumenty na základe zmien, ktoré nastali 
od dátumu ich poslednej aktualizácie. Aby 
RO obmedzil moţnosť vzniku nereálnych 
odchýlok deklarovaných prijímateľom, k 
 overovaniu  reálnych cien na trhu v oblasti 
miezd hodlá RO v budúcnosti vyuţiť 
nezávislé štatistické zisťovanie pre 
konkrétne pracovné pozície v projektoch, 
ktoré bude pouţívať ako svoju pomôcku.  
 

5. 2. Nedodrţanie Systému finančného riadenia a ostatných dokumentov 
V rozpore s článkom 27 nariadenia  Rady 1605/2002 a v rozpore s § 2, ods. 2, písm. k) zákona č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite niektoré rozpočtové poloţky a výdavky 
v rámci projektu č. 27110230006 (Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n.o.) nerešpektujú zásady 
správneho finančného hospodárenia vrátane hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. 
Podľa Komentára k rozpočtu projektu (Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n.o.), ktorý tvorí prílohu č. 
17 k Ţiadosti o NFP zo dňa 06.06.2008 v bode 6.1.1.1., priebeţné monitorovanie projektu 
realizuje projektový manaţér. Výška rozpočtovanej jednotkovej ceny za odpracovanú hodinu je 
1 200,00 Sk.  Funkciu projektového manaţéra vykonáva Ing. Mgr. Róbert Kurčík, ktorý uzatvoril 
na túto činnosť Dohodu o vykonaní práce č. 11/2008, pričom dohodnutá odmena je 1 187,- 
Sk/hod. v objeme 350 hod. Túto činnosť si menovaný vykazuje priebeţne aj v mesačných 
výkazoch činností (napr. 6.7.2008, 30.07.2008, 28.8.2008). 
Zároveň v poloţke 6.4.6. sú rozpočtované výdavky na monitorovanie a hodnotenie projektu vo 
výške 70 000,00 Sk za mesiac, ktorú vykonáva externá firma  Euroconsult, s.r.o. Banská 
Bystrica, s ktorou bola uzatvorená Zmluva o dielo o poskytnutí sluţieb monitorovania 
a hodnotenia projektov (externý monitoring) zo dňa 24.09.2008 na celkovú hodnotu 1 820 000,- 
Sk.   
Komentár  vôbec neobsahuje zdôvodnenie potreby dvoch expertov na monitorovanie projektu. 
Podľa obsahu činnosti uvedených v komentári nie je  preukázané, či sa  jedná o odlišnú alebo o 
identickú činnosť. 
Z uvedených dôvodov sa javí činnosť týkajúca sa monitorovania projektu dvoma expertmi ako 
duplicitná. Takéto duplicitné  činnosti sa vyskytujú aj v iných činnostiach/pri iných pozíciách. 
Napr. vedúci vnútornej ekonomiky (interný zamestnanec), ktorý podľa komentára projektu riadi 

V Ţiadame RO vykonať overenie na mieste 
s cieľom presvedčiť sa, či nedochádza 
k duplicite činností. V prípade potvrdenia  
duplicity vyradiť duplicitné výdavky ako 
neoprávnené.  
Ţiadame RO usmerniť všetkých prijímateľov 
v tom zmysle, aby výkazy prác podrobne 
odráţali realitu a aktivity boli rozlíšiteľné tak, 
aby  z vykonávaných činností bolo zrejmé, 
ţe nedochádza k duplicite činností na 
jednotlivých pracovných pozíciách. 
Ţiadame RO prijať opatrenia na overovanie 
duplicity jednotlivých aktivít a v tomto 
zmysle dopracovať kontrolný zoznam 
k administratívnej kontrole a k overeniu na 
mieste. 
Pri opätovnom predloţení ŢoP k sociálnym 
podnikom ţiadame RO uvádzať oprávnené 
činnosti zainteresovaných osôb v zmysle 
prijatých opatrení. 
Zároveň odporúčame vykonať analýzu  
personálu s cieľom zistiť, či počet 
administratívneho personálu (interný aj 

Overenia na mieste za 
účelom preverenia duplicity 
činností a primeraného 
personálneho zabezpečenia 
projektov budú vykonané 
v auguste 2009. Pred 
výkonom overenia na mieste 
vykoná Odbor kontroly 
a monitorovania analýzu  
personálneho zabezpečenia 
projektov z hľadiska 
efektívnosti a hospodárnosti. 
 
Počas overovania na mieste, 
ktoré sa pre sociálne podniky 
vykonáva raz za štvrťrok, sa 
overujú aj personálne 
výdavky. Personálne 
výdavky sú overované na 
základe osobitného 
kontrolného listu ku kontrole 
personálnych výdavkov na 
administratívny personál. 

Odbor kontroly a monitorovania zabezpečuje 
kontrolu všetkých sociálnych podnikov v týchto 
dňoch (prvý, druhý, resp. tretí augustový týţdeň). 
Správa z kontroly na mieste bude vypracovaná do 
30. dní od ukončenia kontroly na mieste, následne 
bude vloţená do ITMS.  
Prijímatelia boli zo strany riadiaceho orgánu 
niekoľkokrát upozornení na tú skutočnosť, ţe 
pracovné výkazy musia byť dostatočne detailné 
a musia zobrazovať reálne odpracované činnosti.  
 
Problematika týkajúca sa duplicity vykonávaných 
aktivít je a bude predmetom kontroly na mieste. 
V prípade, ak manaţér riadenia výdavkov má 
podozrenie z moţnosti vzniku duplicity, poţiada 
odbor kontroly a monitorovania o overenie na 
mieste.  
Do 30.09.2009 dôjde k vypracovaniu metodiky, ktorá 
bude slúţiť na odhaľovanie prekrývania 
personálnych výdavkov, a ktorá bude uplatňovaná 
v rámci administratívnej kontroly.  
Ďalej vzhľadom na to, ţe sa jedná o pilotný projekt, 
mnohé zavedené postupy budú vychádzať z doteraz 
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úsek v rámci svojej vymedzenej pôsobnosti, asistent projektového manaţéra (externý 
zamestnanec) zodpovedný za administratívny a ekonomický chod celého projektu počas jeho 
realizácie a manaţér riadenia výdavkov (externý zamestnanec) zodpovedný  o.i. za finančné 
riadenia tokov projektu, priebeţné sledovanie čerpania rozpočtu, kontrolu účtovných dokladov.    
Podobne manaţér riadenia výdavkov (externý zamestnanec) má na starosti finančné riadenie 
projektu pred platbou a kontroluje doklady a pouţité postupy, manaţér pre finančné riadenie 
(externý zamestnanec), ktorý pripravuje kompletné podklady pre spracovanie ţiadosti o platbu  
a kontroluje súlad účtovníctva organizácie a účtovníctva projektu. Taktieţ externý projektový 
manaţér, ktorý sa má venovať o.i. aj procesu verejného obstarávania, ale v poloţke 6.4.7. sa 
predpokladá vyuţívať dodávateľským spôsobom experta pre verejné obstarávanie, a pod. 
Výdavky na vyššie uvedené činnosti sa javia ako duplicitné a teda vynaloţené nehospodárne 
a neefektívne, čo je v rozpore s  Príručkou pre prijímateľa NFP pilotných projektov 2008/1.2./01 
„Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov― z júla 2008, bod 3.2.1. Oprávnenosť výdavkov, písm. 
 g). ako aj v rozpore so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pritom finančné ohodnotenie 
externých zamestnancov a interných zamestnancov za identické činnosti podľa hodinových 
sadzieb je vo vysokom nepomere. 
Predloţená dokumentácia neposkytuje ţiadne relevantné dôkazy, ktoré by jednoznačne 
preukázali, ţe nedochádza k duplicite pri vykonávaní činností, sú odlišné a neprekrývajú sa.  

externý) je primeraný a či pracovné činnosti 
sú opodstatnené.  
 

Kontrolný list nedopatrením 
nebol zaradený do príloh IM, 
Odbor kontroly 
a monitorovania doplní 
uvedený kontrolný list do IM 
RO pre OP ZaSI (pokynom 
riaditeľa Odboru kontroly 
a monitorovania v termíne do 
31. 07. 2009). 
 
Do KL k administratívnemu 
overovaniu budú doplnené 
pokynom riaditeľa odboru 
riadenia výdavkov otázky 
týkajúce sa overovania 
personálnych výdavkov 
v termíne do 31. 07. 2009.  
 

získaných skúseností. Matica personálneho 
zabezpečenia, ako aj chod celého projektu bude 
naďalej priebeţne hodnotený a v polročných 
intervaloch vyhodnocovaný. Získané výstupy budú 
slúţiť na neustále skvalitňovanie fungovania SP. 
Konkrétne - na základe zistení z vykonaných kontrol 
na mieste odborom kontroly a monitorovania sekcie 
ESF sa uskutoční špeciálny seminár určený pre 
sociálne podniky k oprávnenosti výdavkov a iným 
zisteným skutočnostiam.  
 
Pozn.: Riadiacim orgánom boli dočasne vyňaté 
všetky personálne výdavky  a výdavky za 
monitorovanie a hodnotenie projektu z predmetných 
ţiadostí. 
V prílohe prikladáme Pokyn riaditeľa odboru kontroly 
a monitorovania č. 1/2009. 
Otázka poţadovanej analýzy bude doriešená do 30. 
09. 2009. 

6. 2. Nedodrţanie Systému finančného riadenia 
a ostatných dokumentov 
Podľa bodu 6.1.1.5. Komentára k rozpočtu  ako aj 
Dohody o vykonaní práce č. 8/2008  z 1.7.2008 externý projektový manaţér  má spolupracovať 
s projektovým manaţérom, pričom sa bude venovať po dohode s projektovým manaţérom 
riadeniu rizikových aktivít projektu, najmä riadeniu ľudských zdrojov (zamestnancov) a procesu 
obstarávania majetku. Ide o činnosti, ktoré si vyţadujú osobnú účasť manaţéra v mieste 
pôsobenia podniku. Podľa predloţených pracovných výkazov externého projektového manaţéra 
za mesiace júl-október 2008, však všetky činnosti vykonával v Bratislave. Ani v jednom prípade  
miesto výkonu práce nebolo realizované v mieste pôsobenia sociálneho podniku, t.j. vo Veľkom 
Krtíši. 
Vzhľadom k tejto skutočnosti vznikajú pochybnosti o efektívnosti riadenia manaţéra 
v zodpovedných činnostiach.   
Výdavky na vyššie uvedené činnosti sa  javia ako neefektívne, čo je v rozpore s  Príručkou pre 
prijímateľa NFP pilotných projektov 2008/1.2./01 „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov― z júla 
2008, bod 3.2.1. Oprávnenosť výdavkov, písm.  g), ako aj v rozpore so zákonom č. 502/2001 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

V Ţiadame RO špecifikovať, čo konkrétne 
vykonával externý projektový manaţér 
sociálneho podniku Veľký Krtíš v období júl 
- sept. 2008 (zodpovedný za riadenie 
ľudských zdrojov, verejné obstarávanie 
atď.) z Bratislavy. Ţiadame RO overiť 
hospodárnosť a efektívnosť výdavkov 
vzhľadom k doplneným informáciám od 
prijímateľa a  v prípade potreby overiť tieto 
záleţitosti aj priamo u prijímateľa 
vykonaním overenia na mieste. 

RO v prílohe pripája bliţšiu špecifikáciu 
pracovných činností uvedených 
v pracovnom výkaze, ktoré bolo dodané 
prijímateľom. Viď príloha č.2. Na základe 
preverenia efektívnosti a hospodárnosti 
povaţuje riadiaci orgán výdavky za 
oprávnené v plnom rozsahu. 

 

7. 2. Nedodrţanie Systému finančného riadenia a ostatných dokumentov 
Pracovné výkazy  interných zamestnancov predloţené v rámci vybranej vzorky p. Bullová, p. 
Bisťutová, p. Paulický (mesiac október 2008) sú vyplňované formálne. Odpracované hodiny sú 
takmer počas celého mesiaca rovnaké, pričom detailný popis činnosti  je veľmi všeobecný 
(školenie manaţmentu a zamestnancov, pracovné stretnutie a pod.). 
Zároveň neodráţajú realitu vykázanej činnosti. Napr. p. Bullová a p. Paulický sa dňa  21.10.2008  

V Ţiadame RO usmerňovať prijímateľov v tom 
zmysle, aby výkazy prác boli vyplnené 
podľa reálneho výkonu činnosti 
zainteresovaných osôb, aby pri kríţovej 
kontrole činností vo výkazoch s inými 
dokumentmi (napr. cestovné príkazy, 

KP  sú usmerňovaní prostredníctvom Príručky 
k realizácii projektov ohľadne vykazovania reálnosti 
vykazovaných prác, rovnako v rámci osobných 
konzultácií a pod. Ďalej boli týmto spôsobom 
usmernení pri dohľade na sociálnych podnikoch 
vykonaných v dňoch  

Zo strany riadiaceho 
orgánu bude venovaná 
vyššia pozornosť 
administratívnemu 
overovaniu personálnych 
výdavkov. Jedným 



 

218 

podľa Hodnotiacej správy zúčastnili v budove Veľkokrtíšskeho sociálneho podniku n.o. na 
prípravnom stretnutí o 14,00 hod. a  od 14,30 hod. na hodnotení predloţených ponúk 
uchádzačov v rámci zákazky „Nákup strojov a zariadení―. V predloţenom pracovnom výkaze dňa 
21.10.2008 si p. Paulický uvádza  činnosť „Školenie manaţmentu a zamestnancov sociálneho 
podniku, príprava na pracovné stretnutie, pracovné stretnutie v Banskej Bystrici a Brezne―  od 
08,00 – 16,30 hod. Taktieţ p. Bullová si dňa 21.10.2008 vykazuje v čase od 08,00  – 16.30 hod. 
činnosti  „Školenie manaţmentu a zamestnancov sociálneho podniku, bankové operácie – SLSP 
Veľký Krtíš, korešpondencia, zabezpečenie obchodných procesov z ekonomického hľadiska. 
Podobne  je táto formálnosť u menovaných aj dňa 27.10.2008.  
Uvedeným postupom došlo k porušeniu  bodu 3.3. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. NFP27110230004. 

prezenčné listiny, zápisnice atď.) 
nedochádzalo k nesúladu, ktorý môţe 
ovplyvniť reálnosť pracovných listov, resp. 
oprávnenosť výdavkov. 
Ţiadame RO zaviesť                                                                                                                                                                                                            
opatrenia na kvalitnejšie vykonávanie 
administratívnej kontroly v súvislosti s 
pracovnými činnosťami prijímateľov, aby 
nedochádzalo k spochybneniu oprávnenosti 
výdavkov zo strany iných orgánov 
zapojených do implementácie. 
Odporúčame RO v súvislosti so zistením 
vykonať overenie na mieste a overiť, či 
pracovné činnosti sú správne a objektívne 
odráţajú reálne činnosti. 
 

12.-13.02.2009 na Revúckom  a Horehronskom 
sociálnom podniku. Na túto skutočnosť boli 
upozorňovaní aj pracovníci SORO v správe z dohľadu 
na sociálnych podnikoch.  
Overovanie na mieste bude vykonané začiatkom 
mesiaca august 2009. Všetky identifikované 
neoprávnené výdavky na uţ preplatených ţiadostiach 
o platbu budú posúdené ako nezrovnalosť a vyţiadané 
na spätnú úhradu od prijímateľov. 
 
Aktuálne vzory pracovných výkazov vychádzajú z tlačív 
pracovných výkazov pouţívaných v programovom 
období 2004 – 2006, ktoré CO akceptoval. Upravené 
boli len o tie skutočnosti týkajúce sa nového 
programového obdobia a o ich zjednodušenie, ktoré 
boli častým dôvodom ich nesprávneho vyplňovania.  
Dôraz na reálnosť údajov uvedených v pracovných 
výkazoch je uvedená v samotnom tlačive, kde sa 
uvádza, prehlásenie vyhotoviteľa výkazu a dôsledkov 
jeho nepravdivého vyplnenia. 
Skutočnosti týkajúce sa reálnosti výdavkov  sa budú vo 
väčšej miere oproti „starému― programovému obdobiu 
vykonávať v rámci tzv. neohláseného overovania 
vecnej realizácie na mieste. 

z opatrení je vydanie 
Pokynu riaditeľa odboru 
riadenia výdavkov č. 
2/2009.  
 
Do 30. 09. 2009 dôjde 
k vypracovaniu metodiky, 
ktorá bude slúţiť na 
kvalitnejšie vykonávanie 
administratívneho 
overovania v súvislosti 
s pracovnými činnosťami 
prijímateľov. 
 
Pozn.: Riadiacim orgánom 
boli dočasne vyňaté všetky 
personálne výdavky 
z predmetných ţiadostí. 
 

8. 2. Nedodrţanie Systému finančného riadenia a ostatných dokumentov 
V súlade s čl. 55 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006; §24, ods. 2 Zákona 528/2008 Z.z. o pomoci 
a podpore z fondov ES; Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové. obdobie 2007-
2013, verz. 4.1. (časť 4.5.6.) a v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 
2007-2013 verz. 3.0 (časť 7 Oprávnenosť výdavkov; odseky 17 aţ 26) finančné rozdiely 
vznikajúce v rámci projektov generujúcich príjem je nutné vysporiadať najneskôr do ukončenia 
operačného programu 
 
Podľa bodu 4.2. Komentára k rozpočtu budú sociálne podniky generovať príjmy. Podľa vyjadrenia  
manaţérov monitorovania, ktorí absolvovali monitorovacie návštevy na mieste uţ niektoré 
podniky začínajú  príjmy generovať, pretoţe sa rozbieha výroba. V zmysle Príručky pre 
prijímateľa NFP, bod 3.2.5. je prijímateľ povinný vrátiť príjem vytvorený z projektu, pričom 
Prijímateľ je povinný zaslať Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov a do 7 pracovných dní 
odo dňa uskutočnenia úhrady prostriedkov v súlade s bankovým výpisom. Ţiadne príjmy zatiaľ 
neboli v súlade s citovanými predpismi z výkazu výdavkov odpočítané. 

V Ţiadame RO zapracovať 
postupy na overovanie 
príjmov z projektov do 
vnútorného manuálu. 
Prijaté opatrenie budú 
predmetom nasledujúcich 
certifikačných overovaní. 

Na zasadnutí TWG EK dňa 03.02. 2009 upozornila všetky členské štáty 
na skutočnosť, ţe projekty ESF zmenou čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 
1083/2006 nepodliehajú tomuto článku. Podľa čl. 14 tohto nariadenia, 
ktoré hovorí o zdravom finančnom riadení musia členské štáty upraviť 
túto problematiku na národnej úrovni, pretoţe vo všeobecnosti platí, ţe 
všetky príjmy, nielen zisky, ktoré vznikli z verejných prostriedkov sa 
musia vrátiť späť do verejných prostriedkov.  
Čo sa týka povinnosti Prijímateľa vrátiť príjem alebo výnos, RO v zmluve 
o poskytnutí NFP, konkrétne v článku 10 – Vysporiadanie finančných 
vzťahov a zmluvná pokuta, v bode 3 má uvedené, ţe v prípade vzniku 
povinnosti vrátenia príjmu alebo výnosu je Prijímateľ povinný vrátiť 
príjem alebo výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 
bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. V tomto článku sú 
uvedené tieţ povinnosti Prijímateľa voči RO v súvislosti s vrátením 
príjmu.  
RO plánuje s CKO začať diskusiu na tému generovania príjmov 
v sociálnych podnikoch. V zmysle horeuvedeného RO oslovil listom 
CKO s poţiadavkou na vypracovanie metodiky na národnej úrovni 
ohľadom projektov, generujúcich príjem, ktoré sú financované z ESF, 

Riadiaci orgán vníma 
sociálne podniky ako 
podniky tak, ţe napĺňajú 
podmienku generovania 
príjmov.  
Na základe toho RO 
obdrţal odpoveď z CKO 
na ţiadosť o vypracovanie 
metodiky na národnej 
úrovni ohľadom projektov 
generujúcich príjem, ktorú 
zároveň prikladáme (list č. 
MVRR-2009-
10731/37365-2 zo dňa 
23.7.2009) V odpovedi sa 
konštatuje, ţe CKO 
v tomto smere podnikne 
relevantné kroky na 
vyjasnenie danej 
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následne táto národná metodika bude premietnutá do IM, resp. 
usmernenia RO.  
Ďalej príjem vytvorený z projektu je Prijímateľ povinný vykazovať 
v kaţdej predloţenej ţiadosti o platbu. V rámci overovania na mieste je 
overované, či bol vytvorený príjem zaúčtovaný v účtovníctve Prijímateľa 
vo výške uvedenej v ţiadosti o platbu. 

problematiky. 

9. 14. Ostatné 
Podľa čestného vyhlásenia ţiadateľa zo dňa 15.4.2008  riaditeľ Veľkokrtíšského sociálneho 
podniku, n.o. Róbert Paulický čestne vyhlásil, „ţe časť osôb uvedených v matici personálneho 
zabezpečenia  bude obstaraná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní―.  Podľa Prehľadu 
vykonaných verejných obstarávaní k 31.01.2009 zo dňa 06.02.2009 na pracovné pozície osôb 
uvedených v personálnej matici, ktoré realizujú projekt, nebolo vykonané ţiadne VO. 
Na skutočnosť nevykonania verejného obstarania pri poskytovaní sluţieb (externé výdavky na 
dodávku sluţieb sú verejnými zákazkami, ktoré podliehajú procesu verejného obstarávania) 
upozornil aj audit EK uvedený v správe z audítorskej misie č. ESF 2003 SK 053 DO001 2006070  
z 23.-27.10.2006 (misia sa týkala programového obdobia 2004-2006) bod 5.3.1. Nevykonanie 
verejného obstarania na dodávku sluţieb a kvalifikoval  takéto výdavky ako neoprávnené na 
základe porušenia ustanovenia čl. 12 nariadenia Rady 1260/1999. 

V Ţiadame RO predloţiť vysvetlenie, prečo 
prijímateľ nevykonal verejné obstarávanie, 
ak sa k tomu zaviazal čestným vyhlásením. 

V prílohe č. 2 pripájame vysvetlenie Prijímateľa o tom, ţe 
čestné vyhlásenie bolo vystavené nedopatrením. Všetky osoby 
uvedené v matici personálneho  
zabezpečenia, ku ktorým sú uplatňované výdavky v dotknutých 
ţiadostiach o platbu, sú v pracovnoprávnom vzťahu so 
sociálnym podnikom. V súlade so zákonom 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov podľa §1 ods. 2, písmeno l, „na 
uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonaných mimo 
pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu― sa tento zákon 
nevzťahuje. 
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7. Nedostatky pri verejnom obstarávaní 
V rozpore so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 verz. 3.0 (časť 
4.2.3., ods. 33 aţ 63) RO pri overovaní  postupov verejného obstarávania neoveruje nasledujúce 
povinnosti osoby/verejného obstarávateľa vyplývajúce zo zákona č. 25/2006 Z.z. o VO: 
súlad s postupmi zverejňovania, 
správnosť identifikačných údajov osôb zodpovedných za podpis zmluvy (názov spoločnosti, 
adresa, IČO, meno štatutára) v mene obstarávateľa a víťazného uchádzača, 
súlad víťazného uchádzača vo víťaznej ponuke a v zmluve o dodávke tovarov, prác, sluţieb. 
 
Pozn. Predmetom certifikačného overovania bola podprahová zákazka „Nákup strojov 
a zariadení (zariadenia na spracovanie dreva, drevnej hmoty a biomasy)―, ktorú RO vedie 
v dokumentácii pod číslom V5. 
 

V Odporúčame RO prijať opatrenia na 
overenie uvedených údajov a zapracovať 
do KL k identifikácii porušenia zásad VO 
otázky v zmysle zistenia. O prijatých 
opatreniach ţiadame informovať 
certifikačný orgán. 

Pri overovaní VO bol pouţitý Kontrolný list platný v čase 
vyhlásenia predmetnej zákazky. Pri overovaní verejného 
obstarávania sa overovali postupy podľa zákona č. 
25/2006 Z. z. o  VO, platného v čase vyhlásenia 
predmetnej zákazky. V prípade, ak by boli pri overovaní 
VO zistené nedostatky, uvedené  v tomto bode, boli by 
uvedené v Kontrolnom liste  v  riadku „č. 31. Iné 
porušenie zákona―. 
Riadiaci orgán zabezpečí doplnenie KL  v súlade so 
Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 
2007-2013 verz. 3.0 Pokynom riaditeľa odboru kontroly 
zmluvného zabezpečenia projektov v termíne do 15. 08. 
2009. 
 
Kontrola súladu zmluvy s návrhom zmluvy predloţeným 
pri kontrole VO / VOS bude zaznamenaná v poznámke 
vo VOO pri ţiadosti o platbu, v ktorej bude prvý krát 
uplatnený výdavok, na ktorý sa vzťahuje VO/VOS. 

RO v kontrolnom liste 
uvádza pod poradovým 
číslom 38 kontrolnú 
otázku „Iné porušenia 
pravidiel alebo princípov 
verejného obstarávania―. 
Uvedená otázka pokrýva 
aj ďalšie moţné 
porušenia vyplývajúce 
z uskutočneného 
verejného obstarávania.  
RO vo svojej riadiacej 
dokumentácii zosúladí 
prílohu č. 5.13.5 so 
Systémom riadenia ŠF 
a KF verzia 3.0 

11
. 

13. Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov ITMS, ISUF, RIS 
V rozpore so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verz. 3.0.  (SR ŠF 
a KF) nie sú do ITMS za projekt č. 27110230006 zadané nasledovné poloţky alebo sú zadané 
nekorektne/neaktuálne: 
V poloţke Osoby cieľovej skupiny 
RO v rozpore s bodom 3 kapitoly 7.3.1. SR ŠF a KF nezabezpečil zaznamenanie údajov 
o cieľovej skupine projektu do ITMS. 

V Ţiadame RO identifikované nedostatky 
odstrániť a prijať opatrenia na dodrţiavanie 
Systému riadenia ŠF a KF na programové 
obdobie 2007-2013.  
O  prijatých opatreniach ţiadame 
informovať certifikačný orgán do 
31.07.2009. 

V poloţke Osoby cieľovej 
skupiny: 
RO poţiadal CKO o usmernenie 
ohľadom zadávania údajov do 
ITMS v poloţke „Osoby cieľovej 
skupiny―, keďţe projekty 
realizované cez OP ZaSI sú 

Zhrnutie odpočtu: 
Na RO bola dňa 10.8.2009 doručená odpoveď 
z CKO, pričom RO opätovne poţiada CKO 
o dovysvetlenie uvedenej problematiky nakoľko 
sa nám zdá stanovisko CKO k zadávaniu 
cieľových skupín do ITMS nedostatočné. Čo sa 
týka nesúladu monitorovacích termínov 
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V poloţke Správa dodatkov 
RO v rozpore s bodom 17 kapitoly 7.3.3. SR ŠF a KF nezabezpečil zaznamenanie dodatkov č. 1, 
2 a 3 ku Zmluve o poskytnutí NFP do ITMS. 
V poloţke Personálna matica 
RO v rozpore s bodom 3 kapitoly 7.3.1. SR ŠF a KF nezabezpečil zaznamenanie údajov 
o osobách podieľajúcich sa na realizácii projektu do ITMS. V súlade s bodom 12 kapitoly 7.3.2. 
SR ŠF a KF je práve v rámci projektov ESF dôleţité evidovať osoby personálnej matice, nakoľko 
ITMS podporuje overovanie neprekrývania sa výdavkov vo vzťahu k personálnemu zabezpečeniu 
projektov.  
V poloţke Monitorovacie termíny  
RO v rozpore s bodom 15 kapitoly 4.2.3. a bodom 2 kapitoly 7.3.1. SR ŠF a KF nezabezpečil 
v prechodnom období registráciu MS projektu do ITMS náhradným spôsobom. 
Navyše RO nezabezpečil evidenciu: 
partnerov v časti Partner, 
počtu VO a nakontrahovanej sumy v časti Infobox, 
dĺţku realizácie projektu v časti Špecifické polia, 
všetkých príloh k ŢoNFP predloţených ţiadateľom v časti Prílohy. 

 veľmi špecifické vzhľadom na 
početnosť cieľovej skupiny. 
 
Správa dodatkov, Personálna 
matica, monitorovacie termíny 
a Infobox (počet VO 
a nakontrahovaná suma) sú 
v štádiu riešenia. RO bude 
o odstránení nedostatkov CO 
informovať, najneskôr však 
v termíne do 31.07.2009. 
 
 

definovaných ITMS budú podľa vyjadrenia CKO 
v ITMS opravené s nasadením novej verzie 
systému, ktorá bude obsahovať evidenciu 
monitorovacích správ. Monitorovacie termíny 
budú na všetkých projektoch vygenerované 
nanovo a to s súlade so systémom riadenia ŠF 
a KF 2007 – 2013.  
Nedostatky týkajúce sa časti správa dodatkov 
boli odstránené. 
 
Časť personálna matica nie je vyplnená, 
nakoľko personálne výdavky neboli zahrnuté 
v ţiadnej zo ţiadostí o platbu. Údaje 
o personálnej matici budú doplnené hneď ako 
budú personálne výdavky súčasťou ŢoP.   
Zistenie týkajúce sa počtov VO 
a nakontrahovanej sumy v časti Infobox bolo 
odstránené. 
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2. Nedodrţanie Systému finančného riadenia a ostatných dokumentov 
V rozpore so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 
vyhlásenie o overení zo dňa 21.05.2009 ku ŢoP č. 27110230006205 je vystavené k priebeţnej 
ŢoP a nie k zúčtovaniu zálohovej platby. Rovnaké zistenie sa týka aj VOO k ŢoP č. 
27110230006206. 

 
 
S 

Ţiadame RO prijať opatrenia na 
dodrţiavanie Systému finančného riadenia 
ŠF a KF na programové obdobie 2007-
2013.  

RO akceptuje zistenie. 
Nedostatok bude odstránený. 

 

Zistenia a nedostatky je potrebné odstrániť a písomne doloţiť ich odstránenie do opätovného zaradenia ŢoP k sociálnym podnikom do SŢP. 
 

Vysvetlivky: 

Zistenia vysokej závažnosti – zistené nedostatky, ktoré priamo vplývajú na  čerpanie prostriedkov zo ŠF, KF a EFF.  Takéto zistenia by v konečnom 
dôsledku mohli viesť k povinnosti vymáhania finančných prostriedkov od prijímateľa a krátenia pomoci zo strany Európskej komisie. Tieto 
nedostatky vyžadujú okamžité riešenie zo strany RO, SORO, PJ, STS. Ide o nedostatky systémového charakteru týkajúce sa vybudovania a fungovania 
riadiacich a kontrolných štruktúr, predovšetkým v oblasti hodnotenia a výberu Žiadostí o NFP/projektov, overovania realizácie projektu – 
administratívneho overovania ŽoP, overovania realizácie projektu na mieste, overovania postupov verejného obstarávania (porušenie pravidiel 
a princípov Zmluvy o založení ES a z nich vyplývajúcich princípov VO – rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, transparentnosť, hospodárnosť 
a efektívnosť / nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania / nedostatky, za ktoré EK uplatňuje finančné 
korekcie v súlade s materiálom COCOF „Pokyny pre určenie finančných korekcií výdavkov spolufinancovaných zo ŠF alebo KF“ / nedostatky, za ktoré 
ÚVO ukladá pokutu podľa zákona o VO30), uplatňovania pravidiel štátnej pomoci, oprávnenosti výdavkov, neexistencie preukázateľných účtovných 
dokladov alebo dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty.  Zistenia týkajúce sa nepredkladania povinných dokumentov odboru certifikácie a to najmä 
interných manuálov RO, SORO, PJ, materiálov o výsledkoch auditorských akcií, protokolov z kontrol NKÚ, správ o výsledkoch externého auditu, 

                                                             
30 § 149 ods. 1 a 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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opatrení prijatých na ich základe, stanovísk k zisteniam a odporúčaniam z certifikačného overovania SŽP/ŽoP a všeobecne nezaznamenávanie 
povinných údajov do ITMS v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. 

Zistenia strednej závažnosti – zistené nedostatky, ktoré môžu za určitých podmienok priamo vplývať na čerpanie prostriedkov. Zistené nedostatky 
sú odstrániteľné. Ide najmä o nesúlad postupov stanovených v IM so Systémom finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-
2013/Systémom finančného riadenia EFF na programové obdobie 2007-2013, resp. Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, 
nesúlad použitého postupu s postupom v IM, nedostatočná podporná dokumentácia k účtovným dokladom, čoho dôsledkom by mohla byť 
nemožnosť posúdiť oprávnenosť výdavkov, nesúlad so zákonom o verejnom obstarávaní (menej závažné nedostatky, ktoré nemali vplyv na výsledok 
VO). 

Zistenia nízkej závažnosti – zistené nedostatky, ktoré nemajú významný vplyv na čerpanie prostriedkov, ktorých odstránenie je z úrovne CO 
odporúčané, nakoľko napomáha vytvoriť RO, SORO, PJ, STS rutinu, napr. pri kontrole účtovných dokladov a podpornej dokumentácie, pri vedení 
spisovej evidencie o projekte, atď.. Ide o nedostatky formálneho charakteru, bez dopadu na celkové skutočne vyplatené a overené výdavky v rámci 
SŽP/ŽoP, napr. chýbajúce pečiatky, dátumy, podpisy podľa zváženia o vplyve na čerpanie prostriedkov, nedostatky formálneho charakteru súvisiace 
s VO a jeho kontrolou. 
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9.10. Príloha č.10: Prehľad dopytovo-orientovaných projektov OP ZaSI 
implementovaných v roku 2009 

 

Menovky riadkov Zazmluvnené z EÚ 
Zazmluvnené zo 
ŠR Čerpané z EÚ Čerpané zo ŠR 

DOP2008-SIP001 - OP KaHR/OP ZaSI - Inovácie a transféry / Podpora t 4 546 316,21 802 324,71 26 864,38 4 740,84 

27110230231 - SPADKOS 118 996,85 20 999,44 0,00 0,00 

27110230230 - GPEÚ-účtovníctvo prostredníctvom IT technológie 66 409,81 11 719,38 0,00 0,00 

27110230153 - Zavedenie konkurencieschopnej výroby DARETO 111 710,08 19 713,54 10 467,69 1 847,24 

27110230154 - Inovatívna výroba a tvorba nových pracovných miest 76 314,05 13 467,19 0,00 0,00 

27110230155 - Zavedenie inovatívnej výroby kamenárskych výrobkov 48 326,82 8 528,26 0,00 0,00 

27110230156 - Tonet wood industry, s.r.o. 90 428,46 15 957,96 3 958,91 698,63 

27110230157 - ACEM k sluţbám 82 253,86 14 515,39 0,00 0,00 

27110230158 - Tlačové produkčné centrum 25 354,62 4 474,34 0,00 0,00 

27110230159 - IL FACTORY, s. r. o. 2 305,88 406,92 0,00 0,00 

27110230160 - Nákup techniky a vytvorenie nových pracov.miest 54 533,72 9 623,60 0,00 0,00 

27110230161 - Zvýšenie konkurencieschopnosti Atin-ca 120 752,48 21 309,26 0,00 0,00 

27110230162 - Rozšírenie stravovacích sluţieb Telgárt 67 371,71 11 889,13 0,00 0,00 

27110230163 - Zavedenie inovatívnej technolog. na výrobu panelov 6 917,66 1 220,76 0,00 0,00 

27110230164 - Inovácia SMT technológie SGS Technologies 52 791,73 9 316,19 0,00 0,00 

27110230165 - GEODETICCA VISION, s.r.o. 38 601,16 6 811,97 0,00 0,00 

27110230166 - Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DREVOAP 65 844,02 11 619,53 0,00 0,00 

27110230167 - KANSEL - výroba kovových súčastí 14 529,73 2 564,07 0,00 0,00 

27110230168 - Martin Hunčaga 28 142,60 4 966,34 0,00 0,00 

27110230169 - Rozvoj,trhový rast a kvalitné ľudsk. zdroje spol. 61 680,22 10 884,75 0,00 0,00 

27110230170 - ACE shop 31 748,68 5 602,71 0,00 0,00 

27110230171 - Zvýšenie konkurencieschopnosti M CREO 5 355,80 945,14 0,00 0,00 

27110230172 - Výroba a predaj modifikovaných plastov UNICOL 84 878,50 14 987,04 696,74 123,02 

27110230173 - Spustenie prevádzky TGM 41 464,43 7 317,25 0,00 0,00 

27110230175 - Stolárska produkcia 8 972,05 1 583,30 0,00 0,00 

27110230176 - Zvýšenie konkurencieschopnosti kamenárstva 39 237,49 6 924,26 0,00 0,00 

27110230177 - Nákup linky na výr. PVC okien a podpora zamestn. 92 471,03 16 318,42 0,00 0,00 

27110230178 - HoRe, s.r.o. 92 235,41 16 276,84 3 827,29 675,40 

27110230179 - Podpora rastu zamestnanosti spoločnosti APIL,s.r.o 30 705,40 5 418,60 0,00 0,00 

27110230180 - Ratineo, s. r. o. 9 028,75 1 593,31 0,00 0,00 

27110230181 - HR servis s.r.o. 40 674,41 7 177,84 0,00 0,00 

27110230183 - Podpora rozšírenia stolárskej výroby 28 307,83 4 995,50 0,00 0,00 

27110230184 - Progresívne technológie 16 727,64 2 951,94 0,00 0,00 

27110230185 - Prášková lakovňa 39 591,38 6 986,71 0,00 0,00 

27110230186 - Obst. strmienkovača a vytv. prac. miest v spoloč. 13 680,99 2 414,29 0,00 0,00 

27110230187 - Rast  konkurencieschopnosti spoločnosti 30 205,21 5 330,33 0,00 0,00 

27110230188 - Rast konkurencieschopnosti Proteam 11 838,05 2 089,07 0,00 0,00 

27110230189 - Vytvorenie inovatívnej konštrukčnej kancelárie 25 750,74 4 544,25 0,00 0,00 

27110230190 - Výroba nábytku Interiér Halán 46 874,71 8 272,01 0,00 0,00 

27110230191 - Výroba suchého ľadu 26 689,97 4 710,00 0,00 0,00 

27110230192 - Obstarávanie technológie HS WOOD-BAU 52 929,60 9 340,52 0,00 0,00 

27110230193 - Zriadenie klampiarskej výrobne 27 654,82 4 880,26 0,00 0,00 

27110230194 - Podpora zamestnanosti SALAMANDER 46 964,15 8 287,79 0,00 0,00 

27110230195 - EVO 1 a EVO 2 12 061,84 2 128,56 0,00 0,00 

27110230196 - Zvýšenie konkurencieschopnosti Prowintech 25 565,34 4 511,53 0,00 0,00 

27110230197 - Spustenie prevádzky JMP Plast 53 428,42 9 428,54 0,00 0,00 

27110230198 - iVychod.sk - rozvoj regiónu 69 391,39 12 245,54 0,00 0,00 

27110230199 - Blitz s. r. o. 106 931,73 18 870,30 0,00 0,00 

27110230200 - MRAVA, s.r.o. 14 455,49 2 550,97 0,00 0,00 

27110230201 - Obstaranie technologickej linky Drevoprojekt 81 860,93 14 446,05 0,00 0,00 

27110230202 - Inovatívne technológie Management Solutions 64 400,54 11 364,80 0,00 0,00 

27110230203 - Inovácia obuvníckych výrobkov 3 500,56 617,75 0,00 0,00 

27110230204 - CASANTRUCK s.r.o. 30 562,64 5 393,41 0,00 0,00 

27110230205 - SioTech Global, s. r. o. 10 602,83 1 871,09 0,00 0,00 

27110230206 - Inovácia vo výrobe a zvýšenie kvalifikácie 18 819,86 3 321,15 0,00 0,00 

27110230207 - Podpora konkurencieschopnosti AMENO 105 195,14 18 563,85 0,00 0,00 

27110230208 - Inovácia výrobného procesu a zvýšenie kvalifikácie 16 701,72 2 947,36 0,00 0,00 

27110230209 - JAKOR, s. r. o. 54 428,89 9 605,10 0,00 0,00 

27110230210 - Zavádzanie inovatívnej technológie STOLÁRSTVO IPEĽ 56 315,29 9 937,99 0,00 0,00 
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27110230211 - Ţivotné prostredie v BJ 57 705,32 10 183,29 0,00 0,00 

27110230212 - Diagnostické centrum 64 553,86 11 391,86 0,00 0,00 

27110230213 - LED-SOLAR, s.r.o 84 835,69 14 971,00 3 534,84 623,80 

27110230214 - MARIANNA, s.r.o. 12 647,40 2 231,89 0,00 0,00 

27110230215 - MarDur s.r.o. 21 921,59 3 868,52 0,00 0,00 

27110230216 - Umbila s.r.o. 88 275,96 15 578,11 0,00 0,00 

27110230217 - Úspešné presadenie sa Štúdia krásy 34 504,25 6 088,99 0,00 0,00 

27110230218 - Zavádzanie inovatívnej technológie do výroby 46 821,44 8 262,61 0,00 0,00 

27110230219 - Vybudovanie moderného CNC rezacieho pracoviska 78 217,20 13 803,04 4 378,91 772,75 

27110230220 - Penetrácia spoločnosti S&J Corporate Services, s.r 37 740,61 6 660,11 0,00 0,00 

27110230221 - METALURGIA TS, s.r.o. 55 331,88 9 764,45 0,00 0,00 

27110230222 - Nákup nových techn. a tvorba nových prac. miest 28 480,63 5 025,99 0,00 0,00 

27110230223 - Zavedenie výroby voštín a tvorba prac. miest 73 148,90 12 908,63 0,00 0,00 

27110230224 - Zvýšenie konkurencieschopnosti Roll and Klokner 18 310,30 3 231,23 0,00 0,00 

27110230225 - Spracovanie biomasy Pellettherm 23 700,46 4 182,43 0,00 0,00 

27110230226 - Rast konkurenciesch. spoloč.Lundegaard Slovensko 65 465,21 11 552,68 0,00 0,00 

27110230227 - Investície do výrobného procesu ALUPRO 14 877,12 2 625,37 0,00 0,00 

27110230228 - ŠKORPION Services, spol. s r.o. 31 626,40 5 587,23 0,00 0,00 

27110230229 - CNC Ferrum, s.r.o. 21 113,38 3 725,89 0,00 0,00 

27110230232 - EFS group Slovakia s.r.o. 49 124,06 8 668,95 0,00 0,00 

27110230233 - Zvýš. konkurenciesch.spoloč. a nové prac.miesta 17 060,06 3 010,60 0,00 0,00 

27110230234 - DAJAN SK - výrobca strojárenských súčiastok 4 533,93 800,10 0,00 0,00 

27110230235 - Obstaranie technológie Cleaners 14 951,39 2 638,48 0,00 0,00 

27110230236 - Nová strategia IT na Slovensku 11 416,04 2 014,60 0,00 0,00 

27110230237 - Modernizácia projekčnej firmy 13 291,22 2 345,51 0,00 0,00 

27110230238 - Zavádzanie sluţieb rýchločistiarne 50 758,29 8 957,35 0,00 0,00 

27110230239 - Výroba sendvičových panelov ForDom 52 132,16 9 199,79 0,00 0,00 

27110230240 - Obnoviteľné zdroje energie-výroba brikiet zo slamy 6 705,83 1 183,38 0,00 0,00 

27110230241 - Zriadenie klampiarskej dielne nákupom inovatívnej 63 795,95 11 258,11 0,00 0,00 

27110230242 - Zvýšenie konkurencieschopnosti EFFETA 22 549,29 3 979,29 0,00 0,00 

27110230244 - Zavádzanie inovácie vo výrobnej technológii 16 181,20 2 855,51 0,00 0,00 

27110230245 - Výroba vstrekovaných plast. obalov a výrobkov 29 252,39 5 163,07 0,00 0,00 

27110230246 - Nákup strojov a vytv. nového prac. miesta 7 347,14 1 296,55 0,00 0,00 

27110230247 - Rekonštrukcia reštauračného zariadenia KOLIBA 26 499,01 4 676,30 0,00 0,00 

27110230248 - Nové pracovné miesta v Banskej Bystrici 42 741,97 7 542,70 0,00 0,00 

27110230249 - Modernizácia výroby obalov z papiera 56 881,10 10 037,84 0,00 0,00 

27110230250 - SANFOG s.r.o. 50 128,25 8 846,16 0,00 0,00 

27110230251 - Zavedenie novej technológie a tvorba prac. miest 51 241,73 9 042,66 0,00 0,00 

27110230252 - Inovácia výroby trubkových komponentov 9 745,34 1 719,77 0,00 0,00 

27110230253 - Výroba kotlov a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov 39 744,76 7 013,78 0,00 0,00 

27110230254 - Zvýšenie konkurencieschopnosti a ľudských zdrojov 56 995,05 10 057,95 0,00 0,00 

27110230255 - Zavádzanie inovatívnych technológií EUROPAglass 34 373,93 6 065,99 0,00 0,00 

27110230256 - Ekologická renovácia tlačových hláv a náplní 39 528,89 6 975,69 0,00 0,00 

27110230257 - JA servis, s. r. o. 27 932,18 4 936,26 0,00 0,00 

27110230258 - Technologický rozvoj podnikateľskej činnosti 13 733,40 2 423,54 0,00 0,00 

27110230259 - ROKOKO – zriadenie modernej prevádzky pek.výroby 21 034,72 3 712,01 0,00 0,00 

27110230260 - SELMANI, s. r. o. 80 903,55 14 288,17 0,00 0,00 

27110230261 - MM creative, s.r.o. 46 141,95 8 142,70 0,00 0,00 

27110230263 - Nákup zariadení do drevárskej výroby pre zvýšenie 28 838,72 5 089,19 0,00 0,00 

DOP-SIA-2008/1.2.1/01 - Podpora rastu zamestnanosti 17 907 829,11 2 781 255,08 1 027 429,82 155 453,57 

27110230016 - Zvýšenie adaptability pracovníkov MVO 63 688,58 11 239,16 1 049,42 185,19 

27110230072 - Vzdelávanie zamestnancov Max Services,s. r. o. 25 086,69 4 427,06 0,00 0,00 

27110230123 - Zvýšenie pracovných zručnosti 93 184,97 16 444,41 18 330,97 3 234,88 

27110230132 - Vzdelávanie zamestnancov EURomobil,  s.r.o. 127 346,24 22 472,87 0,00 0,00 

27110230137 - Vzdelávanie zamestnancov – základný pilier 107 378,22 18 949,10 11 641,23 2 054,33 

27110230144 - Posilnenie konkurencieschopnosti GESTUS 32 919,53 5 809,33 0,00 0,00 

27110230037 - Adaptabilita na nové výzvy 262 438,84 46 312,74 84 206,50 14 859,97 

27110230045 - Vzdelávanie zamestnancov AV 173 947,81 30 696,67 0,00 0,00 

27110230063 - Vzdelávanie zamestnancov eSlovensko 355 597,35 62 752,47 0,00 0,00 

27110230078 - Kvalitné vedomosti a zručnosti 179 019,15 31 591,61 0,00 0,00 

27110230124 - Rozvoj ľudských zdrojov v SRZ 142 150,20 25 085,33 22 934,53 4 047,27 

27110230009 - Vzdelávanie - investícia do ľudského kapitálu 288 323,55 50 880,63 0,00 0,00 

27110230010 - Zvýšenie kvalifikovanosti zamestnancov CK 38 316,45 6 761,73 0,00 0,00 

27110230011 - PRVOK 110 029,93 19 417,05 0,00 0,00 
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27110230012 - Vzdelávanie - dôleţitý nástroj 85 702,55 10 082,65 0,00 0,00 

27110230013 - zvyšovanie konkurencieschopnosti pracovníkov 29 820,48 5 262,44 591,79 104,43 

27110230014 - Vzdelávanie zamestnancov Michal Hulvej SANTAL 169 992,04 29 998,60 215,79 38,08 

27110230015 - Vzdelávanie zamestnancov Mesta Galanta 62 975,51 7 408,88 49 760,62 5 854,19 

27110230017 - Skvalitnenie ľudských zdrojov v meste Sečovce 40 483,03 4 762,71 0,00 0,00 

27110230018 - Európsky municipál 45 208,91 5 318,70 0,00 0,00 

27110230019 - Rozvoj a rozšírenie zručností 26 224,05 4 627,77 0,00 0,00 

27110230020 - Vzdelávanie zamestnancov v CŠO 32 075,89 5 660,45 4 170,48 735,97 

27110230021 - Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov Profinex 84 057,62 14 833,70 1 052,00 185,65 

27110230022 - Podpora udrţania zamestnateľnosti 293 941,95 51 872,11 0,00 0,00 

27110230023 - Vzdelávanie ako faktor úspechu spoločnosti 160 768,70 28 370,95 0,00 0,00 

27110230024 - Európsky nadštandardná kvalita 18 852,50 3 326,91 0,00 0,00 

27110230025 - Vzdelavanie zamestnancov DoMo-GLASS s.r.o. 84 245,26 14 866,81 939,43 165,78 

27110230026 - Vzdelávanie v Dalkii Lučenec a.s. 39 538,85 6 977,44 17 922,58 3 162,81 

27110230027 - Zvýšenie adaptability spoločnosti PENTIMEX 16 495,24 2 910,92 0,00 0,00 

27110230028 - INEDU – GOV – Inovatívne vzdelávanie 111 347,92 13 099,76 0,00 0,00 

27110230029 - Investícia do vzdelávania - kľúč k pokroku 37 621,80 4 426,09 0,00 0,00 

27110230030 - Vzdelávaním k modernej Európskej samospráve 103 407,35 12 165,57 0,00 0,00 

27110230031 - Inovácie v sociálnych sluţbách 222 004,46 26 118,17 0,00 0,00 

27110230032 - Vzdelaný zamestnanec samosprávy 119 914,16 14 107,55 0,00 0,00 

27110230033 - Zvýšenie adaptability zamestnancov 70 673,89 12 471,86 0,00 0,00 

27110230034 - Zvýšenie kvality vzdelania a výkonnosti 91 274,98 10 738,23 0,00 0,00 

27110230035 - UČIACI SA REGIÓN 80 763,35 9 501,57 26 883,38 3 162,75 

27110230036 - Obec ako líder v rozvoji regiónu 208 669,30 36 823,99 0,00 0,00 

27110230038 - Strategický prístup k rozvoju ľudských zdrojov 75 307,02 8 859,65 0,00 0,00 

27110230039 - Vzdelanejší zamestnanec – stabilnejšia práca 47 238,13 8 336,14 0,00 0,00 

27110230040 - Sapienta ad astra - Múdrosťou ku hviezdam 114 706,47 20 242,32 0,00 0,00 

27110230041 - Intelektuálnu veľkosť netvoria mramorové vestibuly 70 044,70 8 240,55 27 026,74 3 179,62 

27110230042 - Zvyšovanie kvalifikácie a odbornej adaptability 152 983,58 26 997,10 0,00 0,00 

27110230043 - Rozvoj ľudských zdrojov ATEA 108 435,40 19 135,66 1 770,52 312,45 

27110230044 - Zvýšenie adaptability zamestnancov 95 675,05 16 883,83 0,00 0,00 

27110230046 - Firemná akadémia SPIRIT 58 812,04 10 378,60 1 526,97 269,47 

27110230047 - ISO 148 778,31 26 255,00 0,00 0,00 

27110230048 - Zabezpečenie kontinuálneho medicínskeho vzdelávani 63 244,22 11 160,75 0,00 0,00 

27110230049 - Budovanie ľudských kapacít, Golianovo 111 151,68 13 076,67 31 045,88 3 652,46 

27110230050 - POZRI - Podpora odborných zručností, riadenie, imp 359 639,13 42 310,49 0,00 0,00 

27110230051 - Profesionalita verejnej správy 114 326,50 13 450,18 0,00 0,00 

27110230052 - BUK 115 833,28 20 441,17 0,00 0,00 

27110230053 - Zvyšovanie kvalifikácie ACTION MEDIA 71 376,61 12 595,87 0,00 0,00 

27110230054 - Prehĺbenie úrovne vzdelania 55 385,71 6 515,97 0,00 0,00 

27110230055 - Zvýšenie kvalifikácie, Vráble 44 258,01 5 206,83 0,00 0,00 

27110230056 - Stratégia rozvoja ľudských zdrojov 57 276,11 6 738,37 0,00 0,00 

27110230057 - Samospráva orientovaná na občana 213 416,84 37 661,80 0,00 0,00 

27110230058 - Vzdelávanie - cesta k trvalému zamestnaniu 105 014,67 18 532,00 0,00 0,00 

27110230059 - Zvyšovanie znalostného potenciálu 95 741,21 16 895,51 0,00 0,00 

27110230060 - ISO 9001/2000 na kvalitu predaja a invest. do ĽK 56 805,57 10 024,51 0,00 0,00 

27110230061 - Podpora adaptability zamestnancov MsÚ Ruţomberok 135 805,88 15 977,16 0,00 0,00 

27110230062 - Podpora adaptability firmy EVerLift Slovakia 67 326,24 11 881,10 0,00 0,00 

27110230064 - EduAdapt 255 020,08 45 003,54 0,00 0,00 

27110230065 - Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípra 263 719,51 31 025,83 0,00 0,00 

27110230066 - Európsky administrátor samosprávy 51 850,39 6 100,05 11 205,60 1 318,31 

27110230067 - Flexibilná firma v trhovom prostredí 83 542,58 14 742,81 43 510,09 7 678,25 

27110230068 - Moderný pracovník verejnej správy 196 826,09 23 156,01 0,00 0,00 

27110230069 - Vzdelávaním k prosperite 144 722,26 25 539,22 3 230,70 570,12 

27110230070 - Rozvoj ľudského potenciálu 365 195,82 42 964,21 0,00 0,00 

27110230071 - Európsky úradník 32 558,33 3 829,64 0,00 0,00 

27110230073 - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov 206 350,21 36 414,74 0,00 0,00 

27110230074 - Vzdelávaním k zamestnanosti a efektivite 61 892,88 10 922,27 0,00 0,00 

27110230075 - Inovatívny dopravný systém 58 976,14 10 407,55 0,00 0,00 

27110230076 - Vzdelávací program CHRIEN 95 322,04 16 821,54 33 137,43 5 847,78 

27110230077 - Partnerstvo – Vzdelávanie - Zručnosti 338 706,38 59 771,71 0,00 0,00 

27110230079 - Vzdelávanie zamestnancov BBSK 104 711,59 12 319,01 0,00 0,00 

27110230080 - Systém celoţivotného vzdelávania 110 856,30 19 562,88 2 981,65 526,17 

27110230081 - Inovatívny plán rozvoja zamestnancov 64 794,60 11 434,34 0,00 0,00 
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27110230082 - Vzdelávaním k sebarealizácii človeka 142 581,96 16 774,35 0,00 0,00 

27110230083 - Podpora adaptability spoločnosti GAMART 146 457,55 25 845,45 0,00 0,00 

27110230084 - Rozširovanie vzdelania zamestnancov 96 413,07 17 014,07 0,00 0,00 

27110230085 - Zvýšenie zručností zamestnancov Hansa Flex 48 882,56 8 626,33 536,08 94,60 

27110230086 - Vzdelávanie zamestnancov PORADCA, s.r.o. 142 243,68 25 101,83 0,00 0,00 

27110230087 - Rozvoj ľudských zdrojov na Hornom Povaţí 184 209,77 32 507,61 188,34 33,24 

27110230088 - Vzdelávanie zamestnancov v meste Nová Dubnica 103 872,13 12 220,25 0,00 0,00 

27110230089 - Rozvoj kvalifikačných zručností-Turčianske Teplice 124 418,15 14 637,43 0,00 0,00 

27110230090 - Moderná Európsky samospráva 79 420,51 14 015,38 0,00 0,00 

27110230091 - Zvýšenie potenciálu pracovníkov v Terchovskej doli 152 041,26 17 887,21 198,25 23,32 

27110230092 - Rozvoj ĽZ 160 556,49 28 333,50 0,00 0,00 

27110230093 - Kvalifikovaný personál - konkurenčná výhoda 112 677,05 19 884,18 0,00 0,00 

27110230094 - Profesionalitou k posilneniu zamestnateľnosti 147 462,17 17 348,49 0,00 0,00 

27110230095 - Mesto Martin - poskytovateľ sluţieb občanom 399 064,88 46 948,81 0,00 0,00 

27110230096 - Komplexné vzdelávanie pracovníkov MÚ v Skalici 180 665,21 21 254,73 0,00 0,00 

27110230097 - Rozvoj komunikačných a počítačových zručnosti 72 601,57 12 812,04 6 773,31 1 195,29 

27110230098 - Zvyšovanie kvalifikácie, odbornej zručnosti a adap 72 951,06 12 873,72 0,00 0,00 

27110230099 - Stratégia vzdelávania v spoločnosti INDECO 58 946,75 10 402,37 0,00 0,00 

27110230100 - Zvyšovanie odbornosti 120 360,92 21 240,16 6 785,69 1 197,47 

27110230101 - Vzdelávanie zamestnancov Kjellberg 109 319,94 19 291,75 2 667,98 470,82 

27110230102 - Projekt kvalifikácie zamestnancov 160 182,10 28 267,43 51 506,76 9 089,43 

27110230103 - Jazykové a manaţérske vzdelávanie 100 864,24 17 799,57 39 810,38 7 025,36 

27110230104 - Vzdelávanie multiplikačných pracovníkov 117 152,63 20 673,99 44 661,99 7 881,53 

27110230105 - Špecifickým vzdelávaním posilňujeme kapacity ŢSK 357 682,66 42 080,31 349,80 41,15 

27110230107 - Posilnenie adaptability a konkurencieschopnosti 71 448,98 12 608,64 483,91 85,40 

27110230108 - Zvýšenie vedomostí v TCS TRUCK 166 370,32 29 359,47 0,00 0,00 

27110230109 - Zvýšenie adaptability pracovníkov v TK 409 806,48 48 212,53 0,00 0,00 

27110230110 - RAZ-DVA 134 328,38 23 705,01 0,00 0,00 

27110230111 - Vzdelávaný pracovník  = kvalitné sluţby 115 370,00 20 359,41 1 414,26 249,57 

27110230112 - Plán rozvoja ľudských zdrojov MÚ 127 230,83 14 968,33 0,00 0,00 

27110230113 - Interné vzdelávanie MIM 53 668,22 9 470,86 254,98 45,00 

27110230114 - Napredujeme vzdelávaním 106 667,64 18 823,70 0,00 0,00 

27110230115 - On Line sluţby 260 096,29 45 899,35 0,00 0,00 

27110230116 - Posilnenie konkurencieschopnosti FATRA SKI 46 957,78 8 286,67 0,00 0,00 

27110230117 - Vzdelávanie zamestnancov Milana Randu 60 113,53 10 608,27 0,00 0,00 

27110230118 - Cielené vzdelávanie zamestnancov 434 782,50 51 150,88 0,00 0,00 

27110230119 - Zvýšenie kompetencií zamestnancov GRYF MEDIA 25 115,43 4 432,13 315,73 55,72 

27110230120 - Efektívny zamestnanec 203 448,41 35 902,66 95 145,30 16 790,35 

27110230121 - Rozvoj vzdelávania v obci DD 156 707,43 18 436,17 0,00 0,00 

27110230122 - Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov 381 309,34 44 859,92 293 108,40 34 483,34 

27110230125 - Profesijný rozvoj zamestnancov firmy Midinet 37 364,73 6 593,78 991,75 175,01 

27110230126 - Aj mikropodnik môţe obchodovať profesionálne 18 585,99 3 279,88 0,00 0,00 

27110230127 - Podpora učiteľských zručností e-learningom 81 130,32 14 317,12 0,00 0,00 

27110230128 - Zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov 90 198,02 15 917,30 0,00 0,00 

27110230129 - Projekt vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie ĽZ 155 976,88 27 525,33 0,00 0,00 

27110230130 - Komplexný podporný program rozvoja 23 962,85 4 228,74 0,00 0,00 

27110230131 - JAKUB – Jasná Adaptácia 133 583,54 23 573,57 0,00 0,00 

27110230133 - PARK SNOW Donovaly 75 072,90 13 248,16 0,00 0,00 

27110230134 - Rozvoj ľudského potenciálu spoločnosti E-KU 115 623,49 20 404,14 9 838,16 1 736,15 

27110230136 - Rozvoj odbornej prípravy zamestnancov EUROTIP 144 581,26 25 514,34 11 332,77 1 999,90 

27110230138 - Komplexný rozvoj zamestnancov spoločnosti 56 594,17 9 987,21 1 354,19 238,97 

27110230139 - Zvyšovanie odbornosti  HOPA Slovakia 67 911,90 11 984,45 0,00 0,00 

27110230140 - Vzdelávanie zamestnancov KORADOOR, s r.o. 153 931,79 27 164,43 31 984,78 5 644,37 

27110230141 - Zvýšenie kvality v KM LOGISTIC, s.r.o. 98 887,66 17 450,76 0,00 0,00 

27110230142 - KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s 102 271,34 18 047,88 969,00 171,00 

27110230143 - Vzdelávame zamestnancov – zvyšujeme adaptabilitu 33 895,38 5 981,54 548,61 96,81 

27110230145 - Podpora adaptability zamestnancov na poţiadavky tr 90 711,92 16 007,99 0,00 0,00 

27110230146 - Komplexné zvýšenie zručností zamestnancov 114 202,84 20 153,44 20 636,43 3 641,72 

27110230147 - Vzdelávanie zamestnancov Magna E.A. 57 734,66 10 188,47 4 241,96 748,58 

27110230148 - Skvalitňovanie vzdelávania a zvyšovania kvalifikác 60 654,43 10 703,72 2 060,34 363,59 

27110230149 - Zvyšovanie odbornosti a adaptability zamestnancov 157 805,90 27 848,10 0,00 0,00 

27110230150 - Vzdelávanie zamestnancov MC 150 813,21 26 614,10 0,00 0,00 

27110230151 - Vzdelávanie zamerané na zvýšenie kvality 161 034,68 28 417,88 4 136,37 729,95 

27110230152 - Skvalitňovanie vzdeláv. a zvyšovania kvalifikácie 85 981,77 15 173,25 0,00 0,00 
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27110230264 - KVApka 285 752,75 33 617,97 0,00 0,00 

DOP-SIA-2008/3.1.5/01 - Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budova 1 177 718,25 207 832,64 96 625,46 17 051,56 

27130130004 - Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti GEORG TRADE 71 647,34 12 643,65 0,00 0,00 

27130130005 - Podpora vzdelávania zamestnancov Ardaco a.s. 111 387,06 19 656,54 39 006,63 6 883,52 

27130130006 - Zvýšenie zručností pre zamestnancov spoločnosti TC 119 037,07 21 006,54 49 015,85 8 649,86 

27130130007 - Kontinuálne vzdelávanie ako príprava... 52 108,17 9 195,56 780,75 137,78 

27130130009 - Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov spoločnosti 61 810,23 10 907,69 0,00 0,00 

27130130010 - Vzdelávanie pracovníkov PRO-ZUMA, s.r.o. 36 431,16 6 429,03 0,00 0,00 

27130130011 - Investujeme do znalostí, investujeme do seba 63 295,48 11 169,79 3 520,58 621,28 

27130130012 - Komplexné vzdel. zam. spol. Sekyra Group SK, a.s. 73 534,34 12 976,65 0,00 0,00 

27130130013 - Vzdelávanie pracovníkov... 30 016,20 5 296,98 0,00 0,00 

27130130014 - Vedieť viac znamená môcť viac 84 634,45 14 935,49 4 180,52 737,74 

27130130015 - Lepšie zručnosti zamestnancov 46 946,85 8 284,74 0,00 0,00 

27130130016 - Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov spoločnosti HYCA 70 307,13 12 407,14 0,00 0,00 

27130130017 - TUR zamestnancov spoločnosti Webster 55 922,12 9 868,61 0,00 0,00 

27130130018 - Koncepcia trvalo udrţateľného rozvoja 133 382,51 23 538,09 121,13 21,38 

27130130021 - Vzdelávanie zamestnancov SCA 88 235,92 15 571,04 0,00 0,00 

27130130023 - Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GEO-KOD 79 022,22 13 945,10 0,00 0,00 

DOP-SIA-2008/4.1.3/01 - DOP–SIA–2008/4.1.3/01 8 702 121,16 1 535 705,60 1 586 204,04 279 917,12 

27140130004 - Zvýšenie adaptability a profesionalizácie 90 603,56 15 988,86 25 664,25 4 528,98 

27140130005 - Rozvoj a skvalitňovanie verejnoprospešných sluţieb 231 441,27 40 847,63 61 555,89 10 864,15 

27140130009 - Kvalita a modernizácia verejnej správy 202 306,54 35 701,15 0,00 0,00 

27140130034 - Profesionálne učiaca sa Akadémia 192 373,49 33 948,26 0,00 0,00 

27140130035 - Vedieť viac znamená lepšie pomáhať 59 881,67 10 567,35 14 194,64 2 504,94 

27140130042 - NEVVS 194 148,19 34 261,44 54 428,56 9 605,04 

27140130045 - Vzdelávanie zamestnancov a rozvoj zručností 144 503,29 25 500,58 0,00 0,00 

27140130003 - Komplexné vzdelávanie  pracovníkov 118 384,04 20 891,30 0,00 0,00 

27140130011 - Rozvoj ľudských zdrojov 78 275,45 13 813,31 1 716,96 302,99 

27140130014 - Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním 224 308,76 39 583,90 79 853,12 14 091,73 

27140130018 - Edukácia a Partnerstvo 173 170,30 30 559,46 39 372,90 6 948,16 

27140130019 - Efektívne riadenie cirkevných a neziskových org. 201 435,14 35 547,38 34 283,66 6 050,06 

27140130020 - Vzdelávanie v ekologických sluţbách 195 639,24 34 524,57 37 889,18 6 686,33 

27140130021 - Zvyš. kvality ľudských zdrojov mládeţníckych stred 147 273,65 25 989,47 20 561,00 3 628,41 

27140130031 - Zvýšenie profesionality ľudských zdrojov v Jednote 210 726,25 37 186,99 45 839,44 8 089,31 

27140130001 - Vzdelávanie pracovníkov 243 119,12 42 903,37 127 474,61 22 495,52 

27140130002 - Vzdelávanie zamestnancov 121 480,80 21 437,79 35 035,06 6 182,66 

27140130006 - Rozvoj regiónov budovaním partnerstiev 212 464,44 37 493,73 39 209,65 6 919,35 

27140130008 - Ľudské zdroje 124 279,62 21 931,70 0,00 0,00 

27140130010 - MOSTY 108 872,98 19 212,88 22 322,89 3 939,33 

27140130012 - Podpora ľudských zdrojov 236 273,22 41 695,27 63 071,85 11 130,33 

27140130013 - Zákaznícka nemocnica - podpora spokojnosti pacient 252 767,92 44 606,10 0,00 0,00 

27140130015 - EURópa, občania a pekná staroba 121 384,66 21 420,82 72 650,98 12 820,76 

27140130016 - Záchrana ţivota 182 185,50 32 150,38 21 671,81 3 824,44 

27140130017 - Rozvoj a skvalitňovanie 195 329,45 34 469,90 118 133,34 20 847,06 

27140130022 - SUBNET 167 336,52 29 529,97 33 580,66 5 926,00 

27140130023 - ProRec zdruţenie budúcnosti 186 346,43 32 884,66 0,00 0,00 

27140130024 - Vzdelávanie vo verejnej správe 68 022,98 12 004,05 0,00 0,00 

27140130025 - Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok 164 314,43 28 996,66 21 953,00 3 874,06 

27140130026 - Lepšie sluţby verejnosti 269 084,70 47 485,54 0,00 0,00 

27140130027 - Búrame jazykové bariéry v regióne 111 572,08 19 689,19 18 167,87 3 206,09 

27140130028 - Kvalitnými informáciami ku kvalite 114 134,63 20 141,40 27 712,19 4 890,39 

27140130029 - DAVINCI - Vzdelávanie zamestnancov 152 139,40 26 851,45 35 242,99 6 220,12 

27140130030 - Spoločný jazyk v EÚ 183 956,47 32 462,91 51 032,01 9 005,65 

27140130032 - EURO EDUCATION 506 413,79 89 386,93 85 306,50 15 050,72 

27140130033 - Pomoc rodinám v kríze 132 649,28 23 408,70 2 593,46 457,67 

27140130036 - Vzdelávanie zamestnancov VNsP VK 189 496,07 33 440,48 2 269,83 400,56 

27140130037 - RATSK n.o. a TSK 218 557,06 38 568,89 53 996,10 9 528,72 

27140130038 - Ďalšie vzdelávanie zamestnancov nemocníc 193 366,03 34 123,42 39 268,22 6 929,69 

27140130039 - Kvalitné vzdelávanie = kvalitné sluţby 277 540,26 48 977,69 46 949,63 8 285,23 

27140130040 - Spolupráca, kľúč k úspechu 174 215,22 30 743,86 61 011,85 10 766,80 

27140130041 - Bliţšie a efektívnejšie k pacientom 220 821,74 38 968,54 41 495,67 7 322,77 

27140130043 - Vzdelávanie zamerané na zvýšenie kvality pos.sl. 210 438,45 37 136,20 55 118,74 9 726,84 

27140130044 - Zvyšovanie kvality sluţieb NO 214 539,19 37 868,90 0,00 0,00 

27140130046 - Zlepšenie kvality zostávajúceho ţivota pacientov v 143 717,31 25 361,88 24 173,80 4 265,96 
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27140130047 - Centrum jazykovej vzdelanosti 100 310,56 17 701,86 28 423,56 5 015,92 

27140130048 - Moderná samospráva 107 350,76 18 944,25 0,00 0,00 

27140130049 - Vzdelávanie zamestnancov MVO a verejnej správy 148 763,98 26 252,47 42 656,52 7 527,62 

27140130050 - KoTVeS - vzdelávací program 184 405,27 32 542,11 321,65 56,76 

OP ZaSI - FSR - 2007/2.1/01 - Uzavretá výzva na predkladanie ţiadostí o nenávrat 7 541 794,49 902 628,69 2 415 285,16 289 121,12 

27120130001 - TSP v Drahňove 39 128,32 4 603,33 17 798,66 2 093,96 

27120130002 - TSP v meste Giraltovce 58 018,73 6 825,73 11 491,55 1 351,95 

27120130003 - TSP Markušovce 126 910,31 14 930,63 34 319,82 4 037,63 

27120130004 - TSP v obci Malý Slivník 29 263,28 3 442,74 6 903,73 812,20 

27120130005 - TPS v Hrhove 40 852,25 4 806,15 22 681,08 2 668,36 

27120130006 - TSP v Raslaviciach 40 989,94 4 822,35 12 481,84 1 468,45 

27120130007 - TSP v obci Soľ 73 380,56 8 633,01 9 259,52 1 089,36 

27120130009 - TSP v Andrejovej a Šarišskej Čiernej 29 061,27 3 418,97 16 250,69 1 911,85 

27120130010 - TSP vo Fričke 29 003,42 3 412,17 7 835,53 921,83 

27120130011 - TSP v Niţnom Komárniku 28 976,62 3 409,01 3 489,43 410,52 

27120130012 - TSP v Obci Sútor 29 009,34 3 412,86 5 430,79 638,92 

27120130013 - TSP v obci Sverţov 28 976,62 3 409,01 10 280,90 1 209,52 

27120130014 - TSP v obci Vechec 56 576,37 6 656,04 18 723,17 2 202,73 

27120130015 - TSP v obci Bystré 29 021,76 3 414,33 10 659,53 1 254,06 

27120130016 - TSP v Ţehni 40 979,21 4 821,08 0,00 0,00 

27120130017 - TSP v obci Kojatice 29 002,01 3 412,00 8 959,32 1 054,04 

27120130018 - TSP v obci Čičava 29 009,34 3 412,86 1 241,19 146,02 

27120130019 - TSP v obci Terňa 28 948,41 3 405,70 10 636,47 1 251,35 

27120130022 - TSP v obci Hlinné 45 256,60 5 324,31 10 093,96 1 187,53 

27120130025 - TSP v obci Niţný Ţipov 24 738,38 4 365,60 7 556,89 1 333,57 

27120130026 - TSP v Mirkovciach 40 979,21 4 821,08 7 045,12 828,84 

27120130028 - TSP v Rakúsoch 122 575,81 14 420,68 67 415,25 7 931,21 

27120130030 - TSP v Jastrabie nad Topľou 29 009,34 3 412,86 12 747,33 1 499,69 

27120130031 - TSP v Banskom 40 979,21 4 821,08 15 576,62 1 832,54 

27120130032 - TSP v Sačurov 40 971,32 4 820,16 11 475,67 1 350,08 

27120130033 - TSP v meste Trebišov 57 888,37 6 810,40 7 025,55 826,54 

27120130034 - TSP v obci Ostrovany 56 568,25 6 655,09 10 229,96 1 203,53 

27120130038 - TSP v Šarišských Jastrabie 29 009,34 3 412,86 14 844,17 1 746,37 

27120130040 - TSP v Niţný Tvaroţec 29 009,34 3 412,86 11 192,21 1 316,73 

27120130047 - TSP v Kruţlová 29 009,34 3 412,86 8 885,93 1 045,40 

27120130048 - TSP v obci Kecerovce 77 060,35 9 065,92 15 636,66 1 839,61 

27120130049 - TSP v Lenartove 41 024,01 4 826,35 22 314,54 2 625,24 

27120130051 - TSP Zámutov 122 979,98 14 468,23 19 941,39 2 346,05 

27120130055 - KSP Niţný Slavkov 29 009,34 3 412,86 2 159,92 254,11 

27120130057 - TSP v obci Kameňany 40 424,10 4 755,78 13 350,03 1 570,59 

27120130061 - TSP v Lukove 29 003,42 3 412,17 14 807,87 1 742,10 

27120130062 - TSP v Zborove 123 341,13 14 510,72 43 604,12 5 129,90 

27120130063 - TSP Dravce 27 691,02 3 257,77 11 198,22 1 317,44 

27120130064 - TSP v Jarovniciach 34 097,62 4 011,49 10 760,19 1 265,91 

27120130065 - TSP v Stropkove 90 861,63 10 689,60 51 219,13 6 025,78 

27120130066 - TSP v Roţňave 120 366,95 14 160,82 23 406,48 2 753,70 

27120130069 - TSP GK Charita 48 341,47 14 115,21 14 279,83 4 169,56 

27120130071 - TSP v Kríţovej Vsi 81 973,97 9 644,00 39 200,08 4 611,77 

27120130074 - TSP v obci Stará Kremnička 39 939,55 4 698,77 13 256,72 1 559,61 

27120130076 - TSP v obci Rimavská Seč 117 486,55 13 821,95 17 056,54 2 006,65 

27120130082 - TSP v obci Huncovce 81 973,97 9 644,00 34 792,85 4 093,28 

27120130083 - TSP v obci Stráne pod Tatrami 81 973,97 9 644,00 44 166,62 5 196,07 

27120130084 - TSP obec Švedlár 89 345,99 10 511,29 0,00 0,00 

27120130085 - TSP v Hanušovciach 51 136,56 6 016,07 30 941,21 3 640,14 

27120130086 - TSP v Zbudských Dlhých 29 021,76 3 414,33 10 667,63 1 255,02 

27120130088 - TSP v obci Hermanovce 40 979,21 4 821,08 18 266,04 2 148,95 

27120130090 - TSP Tisovec 34 054,17 4 006,37 3 860,17 454,14 

27120130092 - TSP v Snakove 28 976,62 3 409,01 15 335,94 1 804,23 

27120130094 - TSP v Ľubotíne - pokračovanie 40 668,17 4 784,49 19 687,52 2 316,18 

27120130095 - TSPv meste Lipany 58 043,55 6 828,65 28 342,32 3 334,39 

27120130097 - TSP v obci Úbreţ 29 009,34 3 412,86 17 856,88 2 100,81 

27120130099 - TSP v ocbi Petrová 40 975,72 4 820,67 16 288,04 1 916,24 

27120130103 - TSP v Keţmarok 57 355,12 6 747,66 15 282,08 1 797,89 

27120130104 - TSP v Kurove 29 018,94 3 413,99 12 613,40 1 483,93 
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27120130105 - TSP v obci Ţehra 58 018,73 6 825,73 17 622,96 2 073,29 

27120130106 - TSP v meste Levoča 116 037,45 13 651,47 17 622,12 2 073,19 

27120130108 - TSP v obci Barca 29 009,34 3 412,86 5 418,73 637,50 

27120130109 - TSP v meste Handlová 58 018,73 6 825,73 16 679,28 1 962,27 

27120130112 - TSP v obci Veľký Blh 40 840,96 4 804,82 12 858,81 1 512,80 

27120130113 - TSP v obci Šarovce 29 005,96 3 412,47 14 994,39 1 764,05 

27120130114 - TSP v obci Telgárt 90 298,75 10 623,38 8 121,50 955,47 

27120130115 - TSP v Svinnej 58 043,55 6 828,65 11 445,11 1 346,48 

27120130116 - TSP v Sabinove 88 178,13 10 373,90 35 970,00 4 231,77 

27120130117 - TSP v Cigeľke 41 134,40 4 839,34 16 392,70 1 928,55 

27120130119 - TSP v obci Dlhé Stráţe 15 900,04 1 870,59 8 679,49 1 021,12 

27120130120 - TSP v obci Vyšné Ruţbachy 17 049,51 2 005,83 8 712,53 1 025,00 

27120130121 - TSC v obci Torysa 29 009,34 3 412,86 8 852,20 1 041,44 

27120130122 - TSP v obci Kolačkov 40 972,17 4 820,26 24 494,84 2 881,75 

27120130123 - TSP v obci Ľubica 40 972,17 4 820,26 11 594,80 1 364,09 

27120130125 - TSP v Starej Ľubovni 92 104,73 10 835,85 41 135,55 4 839,48 

27120130127 - TSP vo Výbornej 52 955,71 6 230,08 24 727,35 2 909,10 

27120130130 - TSP v obci Pavlovce nad Uhom 39 320,18 4 625,90 14 163,10 1 666,25 

27120130131 - TSP v Beţovciach 29 009,34 3 412,86 18 572,95 2 185,05 

27120130132 - TSP v obci Vaľkovňa 28 982,26 3 409,68 8 623,69 1 014,55 

27120130133 - TSP vo Vyšnom Orlíku 29 089,48 3 422,29 15 562,00 1 830,82 

27120130134 - TSP v obci Šimonovce 40 357,36 4 747,93 27 903,12 3 282,72 

27120130135 - TSP v Kamennej Porube 60 927,12 7 167,90 12 719,71 1 496,44 

27120130137 - TSP v obci Uzovská Panica 40 855,07 4 806,48 8 925,27 1 050,03 

27120130138 - TSP v obci Širkovce 40 324,63 4 744,07 13 917,25 1 637,32 

27120130140 - TSP v Dobšinej 40 587,02 4 774,94 18 008,15 2 118,61 

27120130141 - TSP v obci Malá Domaša 28 755,42 3 382,99 15 509,78 1 824,68 

27120130142 - KSP Veľká Ida 58 018,73 6 825,73 0,00 0,00 

27120130143 - TSP v obci Hodejov 52 493,69 6 175,73 27 587,63 3 245,60 

27120130144 - TSP v Sobranciach 58 018,73 6 825,73 20 754,72 2 441,73 

27120130146 - KSP v obci Zlaté Klasy 57 902,67 6 812,08 17 215,31 2 025,33 

27120130147 - TSP v obci Hradište 15 997,82 1 882,10 6 637,34 780,86 

27120130148 - TSP v územnom spolku Trebišov 54 459,21 9 610,45 18 816,91 3 320,63 

27120130149 - TSP v obci Petrovany 34 097,62 4 011,49 14 801,60 1 741,37 

27120130150 - TSP v meste Banská Bystrica 38 625,23 6 816,22 15 791,00 2 786,65 

27120130151 - TSP v Šindliari 29 021,76 3 414,33 8 733,82 1 027,51 

27120130153 - TSP v Trnave 46 046,61 5 417,25 19 696,19 2 317,20 

27120130154 - TSP v Dolnom Kubíne 41 057,15 4 830,25 17 796,36 2 093,69 

27120130155 - TSP v Čake 11 446,68 1 346,67 10 309,27 1 212,86 

27120130156 - TSP vo Vranove nad Topľou 122 113,79 14 366,33 50 165,87 5 901,87 

27120130157 - TSP v Spišskej Novej Vsi 100 388,37 11 810,40 37 466,31 4 407,80 

27120130158 - TSP v obci Blatné Remety 40 599,92 4 776,46 9 443,76 1 111,03 

27120130159 - TSP v Rudňany 40 231,53 4 733,12 13 495,31 1 587,68 

27120130160 - v Kokave nad Rimavicou 40 975,72 4 820,67 17 282,30 2 033,21 

27120130161 - TSP v obci Zvolenská Slatina 40 177,92 4 726,81 12 881,97 1 515,53 

27120130162 - TSP v obci Stráţske 39 234,98 4 615,88 8 382,22 986,14 

27120130163 - TSP v meste Zvolen 98 994,44 11 646,41 30 403,45 3 576,88 

27120130164 - KSP v obci Telince 29 009,34 3 412,86 3 123,61 367,48 

27120130165 - TSP v meste Jelšava 120 653,11 14 194,48 55 105,52 6 483,00 

27120130166 - TSP v Bôrka 40 554,44 4 771,11 2 951,22 347,20 

27120130167 - TSP v Bzenove 29 021,76 3 414,33 3 109,28 365,80 

27120130168 - TSP v Bystranoch 87 028,07 10 238,60 16 486,07 1 939,54 

27120130170 - TSP v Nálepkove 58 018,73 6 825,73 17 038,67 2 004,55 

27120130171 - TSP v Muráni 28 887,46 3 398,53 8 732,15 1 027,31 

27120130173 - TSP v obci Milpos 28 867,15 3 396,14 10 770,45 1 267,11 

27120130174 - TSP v obci Čierny Balog 56 510,77 6 648,33 25 351,99 2 982,59 

27120130175 - TSP v obci Rapovce 29 009,34 3 412,86 0,00 0,00 

27120130176 - TSP v Letanovciach 58 018,73 6 825,73 27 018,92 3 178,70 

27120130177 - TSP v meste Hnúšťa 58 018,73 6 825,73 4 256,00 500,71 

27120130178 - TSP v Kurime 28 976,62 3 409,01 15 963,19 1 878,02 

27120130179 - TSP v Utekáči 29 009,34 3 412,86 13 609,55 1 601,12 

27120130180 - TSP vo Veľkých Kapušanoch 85 856,77 10 100,80 21 462,49 2 525,00 

27120130181 - TSP v obci Pečovská Nová Ves 40 975,72 4 820,67 14 732,65 1 733,25 

27120130182 - TSP Rimavská Sobota 82 278,06 9 679,77 8 433,58 992,19 
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27120130183 - TSP v Poprade 80 397,73 9 458,56 17 789,19 2 092,85 

27120130185 - TSP v  Niţný Hrabovec 29 009,34 3 412,86 1 496,28 176,03 

27120130186 - TSP v Krivanoch 28 917,77 3 402,09 9 347,62 1 099,72 

27120130187 - TSP vo Svidníku 29 009,34 3 412,86 12 842,52 1 510,89 

27120130188 - TSP Malcov 29 004,83 3 412,33 14 275,84 1 679,51 

27120130189 - TSP v Spišskom Podhradí 40 481,78 4 762,56 15 309,95 1 801,17 

27120130190 - TSP v obci Hrabušice 58 018,73 6 825,73 3 963,12 466,25 

27120130191 - TSP v obci Kendice 29 021,76 3 414,33 8 605,16 1 012,37 

27120130192 - TSP v obci Sása 28 948,41 3 405,70 8 594,27 1 011,09 

27120130193 - TSP v obci Klenovec 40 360,18 4 748,26 7 631,83 897,86 

27120130194 - TSP v obci Jurské 48 219,47 5 672,88 14 743,99 1 734,59 

27120130196 - TSP Dunajská Streda 39 967,48 4 702,06 12 061,38 1 418,99 

27120130197 - TSP Horovce 27 695,69 3 258,32 7 204,34 847,57 

27120130198 - TSP v Pohorelej 28 982,26 3 409,68 7 174,37 844,04 

27120130199 - TSP v Stakčín 40 971,32 4 820,16 18 480,18 2 174,14 

27120130200 - TSP v meste Zlaté Moravce 27 106,54 3 189,01 0,00 0,00 

27120130201 - TSP v Dulovej Vsi 17 024,82 2 002,92 9 173,03 1 079,18 

27120130202 - TSP v obci Hranovnica 51 769,24 6 090,50 0,00 0,00 

27120130203 - TSP v Snine 122 452,36 14 406,16 40 250,19 4 735,32 

27120130204 - TSP Ţalobín 29 021,76 3 414,33 8 495,95 999,52 

27120130205 - TSP v Medzilaborciach 92 135,53 10 839,47 42 229,68 4 968,20 

27120130206 - TSP v Šumiaci 40 975,72 4 820,67 15 797,62 1 858,54 

27120130207 - TSP v Krompachoch 78 146,61 9 193,72 22 492,89 2 646,22 

27120130208 - TSP v Abranovciach 29 021,76 3 414,33 9 170,23 1 078,85 

27120130209 - TSP v obci Slovenské Nové Mesto 29 003,42 3 412,17 13 839,34 1 628,16 

27120130210 - TSP v obci Lenartovce 37 962,43 4 466,17 23 665,31 2 784,15 

27120130212 - TSP v Sečovciach 91 957,79 10 818,56 51 168,41 6 019,81 

27120130215 - TSP v obci Vaţec 28 191,13 3 316,60 1 624,11 191,07 

27120130229 - TSP v meste Košiciach 43 514,03 5 119,30 0,00 0,00 

27120130230 - TSP v obci Šarišské Michaľany 28 914,55 3 401,71 0,00 0,00 

OP ZaSI - FSR - 2007/2.1/02 - Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finanč 3 004 899,45 369 883,43 588 659,66 74 414,54 

27120130008 - TSP v obci Varadka 28 988,61 3 410,43 6 978,55 821,01 

27120130020 - TSP v Jarabine 29 009,34 3 412,86 6 711,75 789,62 

27120130021 - TSP vo Fiľakove 91 800,17 10 800,02 63 350,19 7 452,96 

27120130023 - TSP Chminianske Jakubovan 56 568,25 6 655,09 18 204,28 2 141,68 

27120130024 - TSP  Jazmín 52 821,22 9 321,39 8 825,26 1 557,40 

27120130027 - TSP v meste Bardejov 120 031,53 14 121,36 10 118,25 1 190,38 

27120130029 - TSP Benkovce 17 021,44 2 002,52 3 311,01 389,53 

27120130035 - TSP Ihľany 105 884,18 12 456,96 27 456,81 3 230,21 

27120130036 - TSP v obci Muľa 26 476,80 3 114,92 3 067,52 360,89 

27120130037 - TSP v obci Rudlov 29 009,34 3 412,86 3 195,24 375,91 

27120130039 - TSP v obci Ladomirová 29 009,34 3 412,86 8 078,07 950,36 

27120130041 - TSP Hrnčiarska Ves 29 009,34 3 412,86 2 161,18 254,26 

27120130042 - TSP 41 320,71 18 120,04 14 464,50 6 343,00 

27120130043 - TSP Poša 29 009,34 3 412,86 4 237,86 498,57 

27120130044 - TSP v obci Čelovce 40 967,93 4 819,76 14 571,81 1 714,33 

27120130045 - TSP v obci Cernina 28 766,41 3 384,28 3 346,25 393,68 

27120130046 - TSP Riečka 25 867,36 3 043,22 5 808,64 683,37 

27120130050 - TSP v Beline 40 975,55 4 820,65 13 622,42 1 602,64 

27120130052 - TSP v Doľanoch a KLčOVE 40 975,72 4 820,67 3 744,44 440,52 

27120130053 - TSP Toporec 58 018,73 6 825,73 11 148,82 1 311,63 

27120130054 - TSP v obci Vyšný Mirošov 17 034,70 2 004,08 5 734,58 674,66 

27120130056 - TSP v Holumnici 40 972,17 4 820,26 5 964,24 701,68 

27120130058 - TSP v obci Sedliská 17 021,44 2 002,52 0,00 0,00 

27120130059 - TSP Kesovce 28 034,26 3 298,15 1 993,10 234,48 

27120130060 - TSP  Vrbov 17 042,99 2 005,06 6 625,19 779,43 

27120130067 - TSP Rimavské Janovce 34 146,44 4 017,23 6 310,90 742,46 

27120130068 - TSP v Hrušove 39 268,39 4 619,81 1 763,37 207,46 

27120130070 - TSP v obci Selice 57 992,77 6 822,68 0,00 0,00 

27120130072 - TSP v Nitre 29 009,34 3 412,86 8 096,96 952,58 

27120130073 - TSP Šahy 33 360,65 3 924,78 0,00 0,00 

27120130075 - TSP Litovský Peter 28 646,74 3 370,21 5 329,36 626,98 

27120130077 - TSP Veľká Lomnica 58 018,73 6 825,73 10 467,62 1 231,49 

27120130078 - TSP v Gortve 40 324,63 4 744,07 4 404,50 518,18 
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27120130079 - TSP Pavlovce 28 766,13 3 384,25 5 514,32 648,74 

27120130080 - TSP Čaňa 120 813,08 14 213,30 49 760,54 5 854,18 

27120130081 - TSP Horné Strháre 16 332,88 1 921,52 1 250,07 147,07 

27120130087 - TSP v obci Janice 27 966,53 3 290,18 6 728,47 791,59 

27120130089 - TSP v obci Diakovce 29 009,34 3 412,86 9 550,66 1 123,61 

27120130091 - TSP v meste Michalovce 100 828,80 11 862,21 16 123,77 1 896,91 

27120130093 - TSP v Šali 17 042,99 2 005,06 1 338,24 157,44 

27120130096 - TSP Prakovce 54 913,96 6 460,47 18 011,37 2 118,99 

27120130098 - TSP Nitra nad Ipľom 29 009,34 3 412,86 10 448,43 1 229,23 

27120130100 - TSP Hostice 28 736,80 3 380,80 7 496,35 881,92 

27120130101 - TSP Čiţ 28 305,11 3 330,01 7 184,07 845,19 

27120130102 - TSP v obci Palota 28 562,71 3 360,32 2 116,40 248,99 

27120130107 - TSP v Príbelciach 27 800,64 3 270,66 6 707,69 789,14 

27120130110 - TSP v obci Alekšice 29 009,34 3 412,86 2 028,64 238,66 

27120130111 - TSP Lišov 27 800,64 3 270,66 6 157,71 724,44 

27120130118 - TSP v Málinci 29 009,34 3 412,86 10 801,81 1 270,80 

27120130124 - TSP v obci Hrabské 29 003,42 3 412,17 4 172,38 490,87 

27120130126 - TSP Spišská Stará Ves 29 009,34 3 412,86 7 105,55 835,95 

27120130128 - TSP Topoľníky 58 018,73 6 825,73 5 422,58 637,95 

27120130129 - TSP v obci Abovce 28 305,11 3 330,01 3 191,79 375,51 

27120130136 - TSP v Kyjove 29 009,34 3 412,86 5 697,18 670,26 

27120130139 - TSP v obci Bijacovce 17 021,44 2 002,52 628,59 73,95 

27120130145 - TSP v ocbi Varhaňovce 56 554,93 6 653,52 6 295,98 740,70 

27120130152 - TSP Drienovska Nová Ves 28 867,15 3 396,14 3 256,49 383,12 

27120130169 - TSP Detva 40 787,35 4 798,51 13 973,10 1 643,89 

27120130172 - TSP v obci Vojčice 63 065,79 7 419,51 6 430,06 756,48 

27120130184 - TSP Druţstená  pri Hornáde 63 095,36 7 422,98 15 798,98 1 858,70 

27120130195 - TSP v obci Prešov 99 711,21 11 730,73 15 789,18 1 857,55 

27120130211 - TSP v obci Kapušany 29 009,34 3 412,86 3 363,38 395,69 

27120130213 - TSP v Ţiari nad Hronom 56 568,26 6 655,09 20 646,13 2 428,96 

27120130214 - TSP v obci Skrabské 29 009,34 3 412,86 2 470,64 290,66 

27120130216 - TSP v Petrovciach 40 942,54 4 816,77 8 139,32 957,57 

27120130218 - TSP v Krupina 27 671,78 3 255,50 0,00 0,00 

27120130219 - TSP v obci Kvakovce 16 866,81 1 984,33 0,00 0,00 

27120130220 - TSP v meste Partizánske 23 170,02 2 725,89 0,00 0,00 

27120130221 - TSP v Brezno 56 305,18 6 624,14 2 919,61 343,48 

27120130222 - TSP v obci Zacharovce 28 935,43 3 404,17 3 965,94 466,58 

27120130223 - TSP v Hontianske Nemce 27 800,64 3 270,66 2 520,48 296,53 

27120130224 - TSP v obci Ozdín 27 800,64 3 270,66 3 697,11 434,95 

27120130225 - TSP v obci Bţany 29 029,10 3 415,19 1 186,41 139,58 

27120130226 - TSP v obci Hontianske Moravce 27 800,64 3 270,66 0,00 0,00 

27120130227 - TSP v obci Klenová 29 009,34 3 412,86 1 677,57 197,36 

27120130228 - TSP v meste Vrútky 26 219,03 3 084,59 0,00 0,00 
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9.11. Príloha č.11: Prehľad národných a pilotných projektov OP ZaSI implementovaných 
v roku 2009 

 
NP Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie 27110130001 

Prioritná os 1 

NP Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím 27110130002 

NP Aktivácia uchádzačov o zamestnanie  27110130003 

NP Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce 27110130004 

NP Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 27110130005 

NP Národný projekt VIII-2 Národná sústava povolaní v Slovenskej republike (SVK) 27110130006 

NP Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy― 27110130007 

NP Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty 27110130008 

NP Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce 27110130009 

NP Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v rámci SR (mimo BSK) 27110130010 

NP Vzdelávanie a príprava pre trh práce  27110130011 

PP Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v regiónoch Spiš a Gemer 27110230001 

PP Horehronský sociálny podnik, n.o. 27110230002 

PP Revúcky sociálny podnik, n.o. 27110230003 

PP Sociálny podnik – komplexné sluţby pre znevýhodnené skupiny 27110230004 

PP Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Rimavská Sobota 27110230005 

PP Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Veľký Krtíš 27110230006 

PP Vznik, rozvoj a sieťovanie sociálneho podniku v okrese Humenné 27110230007 

PP Vytvorenie sociálneho podniku v okrese Bardejov 27110230008 

NP Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov 27120130217 

Prioritná os 2 

NP Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej 27120230001 

NP Inštitút rodovej rovnosti 27120230002 

NP Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 27120230003 

NP Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 27120330001 

NP Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie v BSK 27130130001 

Prioritná os 3 

NP Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím 27130130002 

NP Aktivácia uchádzačov o zamestnanie  27130130003 

NP Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce 27130130019 

NP Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 27130130020 

NP Národný projekt VIII-2 Národná sústava povolaní v Slovenskej republike (BSK) 27130130022 

NP Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty 27130130024 

NP Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce 27130130025 

NP Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v BSK 27130130026 

NP Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov 27130230001 

NP Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa 27130230002 

NP Inštitút rodovej rovnosti (BSK) 27130230003 

NP Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti - podpora zlepšenia sluţieb občanom súdmi 27130330001 

NP Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 27130330002 

NP Efektívna verejná správa v Bratislavskom samosprávnom kraji 27130330003 

NP Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - 1. časť 27130330004 

NP Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, analýzy, vyhodnocovania informácií na MV SR (BA) 27130330005 

NP Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 27130330006 

NP Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a zručnosti colníkov a zamestnancov colnej 
správy pre Bratislavský kraj 

27130330007 

NP Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre 
národnú úroveň SR (BSK)  

27130330008 

NP Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti - podpora zlepšenia sluţieb občanom súdmi 27140130051 

Prioritná os 4 

NP Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 27140130052 

NP Vzdelávanie odborárov v SR 27140130053 

NP Efektívna verejná správa v mimo bratislavských samosprávnych krajoch 27140130054 

NP Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - 2. časť 27140130055 

NP Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, analýzy, vyhodnocovania informácií na MV SR  27140130056 

NP Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 27140130057 

NP Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej 
správy pre celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja 

27140130058 

NP Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre 
národnú úroveň SR  

27140130059 
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Prioritná os 1 
 

Názov projektu: Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie  

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 31 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská 
stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky.  Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 
vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udrţateľnému rozvoju prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti 
znevýhodnených skupín na trhu práce. 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
formou poskytovania príspevkov na: vytváranie nových pracovných miest, podporu udrţania pracovných miest, zvyšovanie 
zamestnanosti UoZ so zameraním najmä na znevýhodnených UoZ, dochádzku za prácou, presťahovanie za prácou, dopravu do 
zamestnania. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: Od 01.03.2008 do  31.12.2013 

Rozpočet: ŠF: 70 864 018,72 EUR SR: 12 502 238,60 EUR vlastné zdroje: 0,00 EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3  

 
98,44%;  1,56% 

ITMS kód projektu: 27110130001 

Registračné číslo ţiadosti:  NP1/2008/I/1.1 

ITMS kód ţiadosti NFP27110130001 

kontaktná osoba: Bronislava Podmanická, Mgr., projektový manaţér, tel. 02/20455873, e-mail: bronislava.podmanicka@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

        

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

 V rámci schváleného rozpočtu NP nebol rozpočet striktne rozdelený do regiónov z dôvodu priebeţnej úpravy regionálnych 

rozpočtov v súlade s aktuálnymi potrebami regiónov. 

Stav čerpania: Suma: 53 950 053,57 EUR % z celého rozpočtu projektu: 64,42 % 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

82 976,80 3 415 86
9,65 

4 475 955,
12 

11 256 038,34 5 505 570,14 6 672 480,65 14 029 234,09 8 511 928,78 

 Ústredie TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Irelevantné 
 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Irelevantné 
 

% 

 

Podnet na projekt  Zoznam plánovaných národných projektov, vypracovaný RO 

Aktivity: 1) Poskytovanie príspevkov v rámci APTP,  

Hlavné témy: 5* 66 Vykonávanie aktívnych 
a preventívnych opatrení na 
trhu práce  

100% skutočný stav k 31.12. 2009 
64,42% 

(podľa potreby vloţte riadok)    

Schéma štátnej pomoci: a) Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP002/04, v platnom znení 
b) Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení 
c) Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, 
v platnom znení 
d) Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity projektu prebiehajú v súlade so schváleným časovým harmonogramom realizácie aktivít projektu.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

1) Poskytovanie príspevkov v rámci APTP v realizácii, 2) Riadenie projektu v realizácii, 3) Publicita a informovanosť v realizácii 
 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

64,42% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie sa nerealizuje 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 

Očakávané hodnoty ukazovateľov sa v rámci sledovaného obdobie spĺňajú v % na: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu - na 103 % 

                                                             
31 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 
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v príslušnom období  pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi - na 91 % 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny - na 115 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest - na 90 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi - na 97 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami - na 81 % 
Hodnoty ukazovateľov za rok 2009: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu -  33 886 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi – 16 020 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny – 17 866 
 pri počte novovytvorených pracovných miest -  11 886 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi – 7 589 
pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami – 4 297 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

V rámci horizontálnej priority rovnosť príleţitostí boli dosiahnuté hodnoty ukazovateľov v % na: 
pri počte úspešne umiestnených osôb – znevýhodnených UoZ - na 109 % 
 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Aktívna politika trhu práce je významným činiteľom, ktorý napomáha začleneniu uchádzačov o zamestnanie na trh práce širokým 

spektrom nástrojov. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v úzkej spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci 

celého Slovenska implementovali nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktorých legislatívny rámec je obsiahnutý zákonom č. 5/2004 

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

Nástroje aktívnej politiky trhu práce boli zabezpečované Ústredím PSVR a úradmi PSVR, väčšinou bola realizovaná 

prostredníctvom národných projektov, ktoré sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.  

Čo sa týka zníţenia počtu uchádzačov o zamestnanie môţeme konštatovať, ţe sa ich počet sa v roku 2009 zníţil o 12 675 

uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa umiestnili na pracovných miestach v rámci trhu práce (z toho bolo 6 971 muţov a 5 704 ţien). 

Výsledky vecnej kontroly: Počas neohlásenej monitorovacej návštevy neboli zistené ţiadne nedostatky v kontrolovaných aktivitách projektu. Prijímateľ 
spolupracoval pri monitorovacej návšteve.  

Výsledky finančnej kontroly: Boli vykonané kontroly na 43 úradoch práce, pričom boli zistené len drobné formálne nedostatky – pracovné zmluvy, dohody 
o vykonaní práce a zmluva o účte neboli označené pečiatkou „súhlasí s originálom a podpisom“ – bez finančného dopadu. 

 

Názov projektu: Podpora zamestnanosti  občanov so zdravotným postihnutím 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 32 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská 
stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky.  Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 
vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udrţateľnému rozvoju prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti 
znevýhodnených skupín na trhu práce. 

Cieľ projektu: Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov na podporu vytvárania nových 
pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách, na udrţanie pracovných miest pre túto skupinu občanov a na 
prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou zaškolenia a prípravy na prácu. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: Od 01.03.2008 do  31.12.2013 

Rozpočet: ŠF 27 300 599,98 EUR       SR 4 817 748,89 EUR         vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
96,61%; 3,39% 

ITMS kód projektu: 27110130002 

Registračné číslo ţiadosti:  NP2/2008/II/1.1. 

ITMS kód ţiadosti NFP 27110130002 

kontaktná osoba: Ing. Daniela Šajmírová, projektový manaţér, T: 02 204 55 844, daniela.sajmirova@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

        

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITR
A 

ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

 V rámci schváleného rozpočtu NP nebol rozpočet striktne rozdelený do regiónov z dôvodu priebeţnej úpravy regionálnych 
rozpočtov v súlade s aktuálnymi potrebami regiónov. 

Stav čerpania: Suma 
23 197 458,89 EUR 

% 72,22 z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

27 383,89 1 917 962,
29 

3 010 216,79 4 267 351,51 2 363 629,15 3 251 136,47 5 524 052,80 2 835 725,99 

 ústredie TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 
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Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Irelevantné 
 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Irelevantné 
 

% 

 

Podnet na projekt  Zoznam plánovaných národných projektov vypracovaný RO 

Aktivity: 1.Poskytovanie príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím  

Hlavné témy: 5* 66 Vykonávanie aktívnych a 
preventívnych opatrení na trhu 
práce 

 % podiel 
100% 

skutočný stav k 31.12. 2009 
72,22% 

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP002/04, v platnom znení, Schéma štátnej pomoci na podporu 

zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení, Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike 

počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, v platnom znení, Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM 

– 1/2007, v platnom znení 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity prebiehajú v súlade s časovým harmonogramom 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

1.Poskytovanie príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím 
2. Riadenie projektu 
3. Publicita a informovanosť 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

 
72,22% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

       
 
Nerealizuje sa kríţové financovanie 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Projekt začal a prebieha úspešne, čo je viditeľné aj pri porovnávaní skutočného stavu jednotlivých ukazovateľov s plánovaným 
stavom ukazovateľov.  
Očakávané hodnoty ukazovateľov sa v rámci sledovaného obdobie spĺňajú v % na: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu - na 172 % 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi - na 168 % 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny - na 177 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest - na 117 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi - na 96 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami - na 140 % 
 pri počte úspešne umiestnených UoZ - muţi - na 177 % 
 pri počte úspešne umiestnených UoZ - ţeny- na 174 % 
Čo sa týka hodnôt niektorých ukazovateľov môţeme konštatovať, ţe boli splnené na viac ako 100 %, čo povaţujeme za pozitívne. 
Hodnoty ukazovateľov za rok 2009: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu -  10 487 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi – 5 464 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny – 5 023 
 pri počte novovytvorených pracovných miest -  1 437 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi - 563 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami – 874 
 pri počte úspešne umiestnených UoZ - muţi – 5 859 
 pri počte úspešne umiestnených UoZ – ţeny - 4 794 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

V rámci horizontálnej priority rovnosť príleţitostí boli dosiahnuté hodnoty ukazovateľov v % na: 
 pri počte úspešne umiestnených osôb – znevýhodnených UoZ - na 126 % 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Aktívna politika trhu práce je významným činiteľom, ktorý napomáha začleneniu uchádzačov o zamestnanie na trh práce širokým 

spektrom nástrojov. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v úzkej spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci 

celého Slovenska implementovali nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktorých legislatívny rámec je obsiahnutý zákonom č. 5/2004 

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

Nástroje aktívnej politiky trhu práce boli zabezpečované Ústredím PSVR a úradmi PSVR, väčšinou bola realizovaná 

prostredníctvom národných projektov, ktoré sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.  

Čo sa týka zníţenia počtu uchádzačov o zamestnanie môţeme konštatovať, ţe sa ich počet v roku 2009 zníţil o 10 653 

uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa umiestnili na pracovných miestach v rámci trhu práce (z toho bolo 5 859 muţov a 4 764 ţien). 

Výsledky vecnej kontroly: Počas neohlásenej monitorovacej návštevy neboli zistené ţiadne nedostatky v kontrolovaných aktivitách projektu. Prijímateľ 

spolupracoval pri monitorovacej návšteve. 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané kontroly na 41 úradoch práce  

Zistenia: 

-chýbalo potvrdenie o zmene bankového účtu konečného uţívateľa Dušana Vaľka, neboli popísane dôvody zníţenia poţadovanej 
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čiastky v dokumente Prehlásenie o overení oprávnenosti výdavkov v časti skúmané problémy 

- chýbajúce Prehlásenia o overení oprávnenosti výdavkov 

- chybne zostavený zoznam výdavkov 

- ţiadosť o úhradu platby  s formálnymi chybami, prehlásenie o overení oprávnenosti neboli zistenia a krátenie príspevku 

odôvodnené 

- Do CCP za troch zamestnancov bola nesprávne zahrnutá poloţka - tvorba sociálneho fondu 

- na dohodách absentuje uvedenie spôsobu vyplácania odmien- §59 odst.7písm.e z. č.5/2004 Z.z.  

- neúplné doklady podľa §10 z.č. 431/2002 v niektorých prípadoch - chýba účtovný predpis 

- zle uvedená suma v zoznamoch výdavkov, chýbali podpisy na VPD, PPD,na pracovných zmluvách nebol uvedená náplň práce a 

miesto výkonu práce 

- spisy neboli chronologicky usporiadané, podporná dokumentácia nebola verifikovaná, nespĺňala náleţitosti podľa zákona o 

účtovníctve 

- pracovná zmluva uzatvorená podľa zákonníka práce neobsahovala povinné náleţitosti, konkrétne išlo o vymedzenie dĺţky 

pracovného času podľa ktorého sa vypočítava respektíve kráti výška príspevku pre zamestnávateľa, overovateľ zasahoval do 

dokumentácie neúčtovným spôsobom, kópie uloţené v spise nie sú čitateľné 

Celkový finančný dopad- neoprávnené výdavky zistené overovaním na mieste – 7,81 EUR 

 

Názov projektu: Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 33 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská 
stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky.  Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 
vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udrţateľnému rozvoju prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti 
znevýhodnených skupín na trhu práce. 

Cieľ projektu: Aktivácia uchádzačov o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre 
potreby trhu práce. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorý sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi 
vykonávaním menších obecných sluţieb pre obec 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 01.04.2008  do 31.12.2011 

Rozpočet: ŠF 59 251 145,19 EUR  SR 10 456 084,45 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
98,36%; 1,64% 

ITMS kód projektu: 27110130003 

Registračné číslo ţiadosti:  NP5/2008/V/1.1 

ITMS kód ţiadosti NFP27110130003 

kontaktná osoba: Ivana Klepáčová Černáková, PhDr., Bc. Projektový manaţér, 02 20 455 876 ivana.cernakova@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  Prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

 V rámci schváleného rozpočtu NP nebol rozpočet striktne rozdelený do regiónov z dôvodu priebeţnej úpravy regionálnych 
rozpočtov v súlade s aktuálnymi potrebami regiónov. 

Stav čerpania: suma 34 410 011,48 EUR 49,36  % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

32 647,76 
1 376 588,0

4 
1 308 96

0,97 
11 886 9

78,62 
3 671 02

0,10 
2 444 65

2,41 
6 566 909,75 7 122 253,83 

 BA TT TN BB NR ZA PO KE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Suma   irelevantné % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Suma   irelevantné  % 

 

Podnet na projekt  Zoznam plánovaných národných projektov vypracovaných Riadiacim orgánom 

Aktivity: 1.  Poskytovanie príspevku právnickým a fyzickým osobám organizujúcim dobrovoľnícku sluţbu a uchádzačom o zamestnanie 
vykonávajúcim dobrovoľnícku sluţbu a poskytovanie príspevku obciam a obcou zriadením organizáciám organizujúcim aktivačnú 
činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec a uchádzačom o zamestnanie vykonávajúcim aktivačnú činnosť formou 
menších obecných sluţieb pre obec,  2. Riadenie projektu, 3. Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na 
trhu práce 

100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 
49,36% 

Schéma štátnej pomoci: Neaplikuje sa 

Stav implementácie k 31.12. K 31.12.2009  prebiehala implementácia projektu podľa schváleného časového harmonogramu.  
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2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Obsahové aktivity projektu sú napĺňané v intenciách schváleného projektu a v zmysle podmienok Zmluvy s poskytnutí NFP.  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

K 31.12. 2009 je 49,36%  plnenie obsahu projektu 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Indikátor výsledku: Počet UoZ umiestnených na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti : za celé obdobie realizácie 
projektu bolo 19 817/ v roku 2009 to bolo 3 685 
Počet poskytnutých príspevkov na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti : za celé obdobie realizácie projektu 118 902 / 
v roku 2009 to bolo 22 110 príspevkov 
Počet umiestnených UoZ na aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb pre obec: za celé obdobie realizácie projektu 
92 597 / v roku 2009 to bolo 35 259 UoZ 
Počet poskytnutých príspevkov na aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec: za celé obdobie realizácie 
projektu 555 582 / v roku 2009 to bolo 211 554 
Indikátor dopadu: Počet evidovaných UoZ, ktorí sa projektom zamestnali: za celé obdobie realizácie projektu  6 106  / v roku 2009 
to bolo 2 441  

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Počet umiestnených dlhodobo nezamestnaných UoZ na aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec, za celé 
obdobie realizácie projektu: 91 816 / v roku 2009: 34 957 
Počet umiestnených absolventov na aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec, v novom projekte budú 
zaraďovaní najmä na dobrovoľnícku sluţbu, za celé obdobie realizácie projektu: 1 483 / v roku 2009: 664 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Projekt prispieva k odstráneniu nezamestnanosti predovšetkým tým, ţe účastníci projektu získajú, prípadne si udrţia pracovné 
návyky, ktoré sa v dôsledku dlhodobej nezamestnanosti strácajú. Ďalším prínosom projektu je aj vytváranie PM pre koordinátorov. 
Do 31.12.209 za zamestnalo 6 106  účastníkov projektu  z toho 1 944 koordinátorov na aktivačnej činnosti 

Výsledky vecnej kontroly: Neohlásená monitorovacia návšteva bola vykonaná 24.11.2009 a neboli zistené  nedostatky. 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané kontroly na 41 úradoch práce  - bez finančného dopadu: Zistenia 
-  na poslednej strane dohody uvádzal UPSAVR prílohy k dohode, Špecifikácie osobných ochranných prostriedkov podpisané pred 
začatím aktivít 
- nevyplnený zámer ogranizovania AČ, nedoloţené prac.zmluvy organizátorov AČ 
- chýbala špecifikácia pracov.náradia a nákladov, chyba v pracov výkaze 
- UPSVR Revúca neuvádza v prehlásení o overení oprávnenosti výdavkov dôvod poníţenia poţadovanej sumy, v zozname 
výdavkov v stĺpci č.7 poţadovaná výška FP od KÚ UPSVR Revúca uvádza poníţenú sumu namiesto pôvodnej poţadovanej, 
zamestnanci úradu znehodnocujú účtovné doklady tak ţe do nich zasahujú neúčtovným spôsobom 

 

Názov projektu: Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce    

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 34 

PHSR trenčianskeho samosprávneho kraja, PHSR Ţilinského  samosprávneho kraja, PHSR Prešovského  samosprávneho kraja, 
PHSR Košického  samosprávneho kraja,...  

Cieľ projektu: Modernizácia systému hodnotenia efektívnosti uplatňovania aktívnych opatrení trhu práce 

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.05.2009 do 31.01.2010 

Rozpočet: ŠF 294 129,04 EUR SR 51 905,12 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
85,23%; 14,77% 

ITMS kód projektu: 27110130004 

Registračné číslo ţiadosti:  NPVII/2009/1.1 

ITMS kód ţiadosti NFP27110130009 

kontaktná osoba: Hana Blaţíčková, projektový manaţér  
 

Prioritná os:  1. Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

- 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma 276362,96 79,87% z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

- 39 480,42 39 480,42 39 480,42 39 480
,42 

39 480,42 39 480,42v 39 480,42 

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 
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Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Suma irelevantné % irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

suma  
irelevantné 

% 
irelevantné 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania RO 

Aktivity: Aktivita 1:  Analytická štúdia; Aktivita 2 : Pilotné prieskumy vo vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 
Aktivita 3 : Referenčný manuál a zadanie pre SW a HW riešenie; Aktivita 4 : Školenia 

Hlavné témy: 5* vymenovať    % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 

(podľa potreby vloţte riadok) 66. Vykonávanie aktívnych a preventívnych 
opatrení na trhu práce 

100 % 100 % 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Všetky aktivity prebehli v súlade so schváleným harmonogramom projektu.    

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

v rámci projekt mali byť vytvorené 4 materiály ktoré boli dodané dodávateľom a zároveň schválené Riadiaci výborom. Poslednou 
fázou projektu bolo školenie ktoré sa konalo v dvoch blokoch. Na školeniach sa zúčastnilo 125 osôb predpokladaný počet bol 120.    

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

K 31.12. 2009 je 110 % plnenie obsahu projektu  
Celý projekt bol realizovaný v roku 2009.   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

V:Počet osôb vyškolených v projekte : za celé obdobie realizácie projektu 120 /za rok 2009 : 125 
V:Počet školených osôb : za celé obdobie realizácie projektu 120 / za rok 2009 : 125 
D:Počet úspešne vyškolených osôb : za celé obdobie realizácie projektu100 / za rok 2009 : 125 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

v rámci projektu sa neuplatňuje 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vytvorenie monitorovacieho systému na vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov ako aj efektov a dopadov politík v oblasti 
zamestnanosti na priebeţné hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce a na monitorovanie pohybu na trhu práce 
aspoň počas jedného roka osôb, ktorých vstup na trh práce bol podporený v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. 

Výsledky vecnej kontroly: Neohlásená monitorovacia návšteva bola vykonaná 10.12.2009 a neboli zistené  nedostatky. 

Výsledky finančnej kontroly: Kontrola na mieste nebola realizovaná. 

 

Názov projektu: Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 35 

NSRR, OP ZaSI, Lisabonská stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia 
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem SR 

Cieľ projektu: - Modernizácia sluţieb zamestnanosti zavádzaním samoobsluţných systémov prehliadania voľných pracovných miest 
a rozširovaním moţností nahlasovania voľných pracovných miest 
- Poskytovanie a vyuţívanie sluţieb zamestnanosti zameraných na uľahčenie získania zamestnania pre UoZ, ZoZ a občanov so 
ZP alebo dlhodobo občanov 
- Vzdelávanie zamestnancov verejných sluţieb zamestnanosti a štátnych poskytovateľov sluţieb zamestnanosti 
- Zvýšenie efektivity hľadania zamestnania pre UoZ z pohľadu úspešnosti 

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 21.05.2009 do 30.4.2012 

Rozpočet: ŠF: 9 176 384,95 EUR SR: 1 619 362,05 EUR vlastné zdroje: 0,00 EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

90,38%; 9,62%; 

ITMS kód projektu: 27110130005 

Registračné číslo ţiadosti: 253172 

ITMS kód ţiadosti NFP27110130008 

kontaktná osoba: Lucia Balkovicová, PhDr., projektový manaţér, 02/20455848, lucia.balkovicova@upsvar.sk 
  

Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

 poznámka: v rámci schváleného rozpočtu nebol rozpočet delený podľa regiónov, projekt bude financovaný z úrovne Ústredia 
PSVR 
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Stav čerpania: suma: 9 369,99 EUR 0,09 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

Bratislava 9 369,99 EUR TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

suma: 
irelevantné 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

suma: 
irelevantné  

% 

 

Podnet na projekt kód vyzvania: OP ZaSI NP 2009/1.1/02 

Aktivity: 1. Modernizácia systému riadenia a poskytovanie sluţieb zamestnanosti 
2. Vzdelávanie 

Hlavné témy: 5* 65  100 % skutočný stav k 31.12.20090,09 % 

(podľa potreby vloţte riadok) Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Z dôvodu zdĺhavého priebehu verejného obstarávania na výber dodávateľa hlavných aktivít od začiatku realizácie projektu do 
vyhodnotenia verejného obstarávania, sme poţiadali RO o posun realizácie hlavných aktivít s dátumom od 01/2010. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

V roku 2009 prebiehala realizácia podpornej aktivity – Riadenie projektu a realizácia verejného obstarávania na výber dodávateľa 
hlavných aktivít. 
 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

0,09 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Hodnoty indikátorov sú k 31.12.2009 nulové, nakoľko verejné obstarávanie na dodávateľa k hlavným aktivitám projektu bolo 
ukončené v decembri 2009 a zmluva s dodávateľom bola podpísaná 12.01.2010. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Hodnoty indikátorov sú k 31.12.2009 nulové, nakoľko verejné obstarávanie na dodávateľa k hlavným aktivitám projektu bolo 
ukončené v decembri 2009 a zmluva s dodávateľom bola podpísaná 12.01.2010. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Strategickým cieľom projektu modernizácie Sluţieb zamestnanosti (ďalej len SZ) Z je zvýšiť efektivitu umiestňovania uchádzačov a 
záujemcov o prácu na trhu práce a lepšie identifikovať poţiadavky trhu práce a aktívne na ne odpovedať. Toto je moţné dosiahnuť 
v prípade naplnenia podmienok potrebných pre výkon efektívnych sluţieb zamestnanosti. Modernizácia SZ zvýši kvalitu informácií 
a tým zvýšenie ich hodnoty prostredníctvom štyroch kľúčových prostriedkov. 
- Prostredníctvom centralizácie a konsolidácie informačných zdrojov.  
- Prostredníctvom podpory nových procesov pri poskytovaní SZ.  
- Prostredníctvom nových komunikačných kanálov a spôsobov interaktívnej distribúcie informácií.  
- Prostredníctvom vzdelávania zamestnancov verejných sluţieb zamestnanosti a štátnych poskytovateľov sluţieb zamestnanosti. 
Dynamika základného procesu umiestňovania uchádzačov na voľné pozície nebude obmedzená rýchlosťou toku / výmeny 
informácií medzi subjektmi na trhu. Vyššia miera automatizácie distribúcie informácií vytvorí priestor pre zvýšenie kvality sluţieb 
pre problematické skupiny uchádzačov. 
Poskytovanie a vyuţívanie SZ bude zamerané na uľahčenie zamestnania alebo udrţanie zamestnania  pre dlhodobo 
nezamestnaných občanov, občanov zo zdravotným postihnutím a zefektívnenie spôsobu informovanosti a obsadzovania voľných 
pracovných miest v prihraničných oblastiach susediacich štátov zabezpečením prepojení informačných systémov samospráv atď. 

Výsledky vecnej kontroly: Zatiaľ sa nerealizovala MN. 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané 2 kontroly na Ústredí PSVR – zistenie - neprimerane vysoká odmena, ktorá nezodpovedá stupňu náročnosti práce – 
neoprávnené výdavky neboli zistené. 

 

Názov projektu: Národná sústava povolaní v Slovenskej republike 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 36 

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja ZASK, PSK, BBSK, KSK, NRSK, TNSK, TTSK 

Cieľ projektu: Vybudovanie systému, ktorým sa umoţní prístup k uceleným transparentným informáciám o poţiadavkách trhu práce 

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.07.2009 do 30.6.2012 

Rozpočet: ŠF 9 649 472EUR SR 1 702 848 EUR vlastné zdroje 0EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
93,26%; 6,74% 

ITMS kód projektu: 27110130006 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/1.1/01 
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ITMS kód ţiadosti NFP 27110130012 

kontaktná osoba: Mgr. Katarína Bohunická, projektový manaţér 
 

Prioritná os:  1. Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

- 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma 56 390,86 0,5% z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

- 8 055,84 8 055,84 8 055,84 8 055,84 8 055,84 8 055,84 8 055,84 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné  irelevantné 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania 

Aktivity: 1. Analýza mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho poţiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce vo 
vybraných štátoch EÚ 
2. Analýza aktuálnych mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho poţiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh 
práce v Slovenskej republike  
3. Analýza vybraných sektorov zapojených do projektu s prihliadnutím na regionálnu analýzu trhu práce a vývojové tendencie 
4. Návrh systémového riešenia na zosúladenie potrieb trhu práce z aspektov   zamestnávateľov so systémom vzdelávania 
a prípravy kvalifikovaných pracovníkov pre trh práce a vypracovanie komplexnej metodológie pre vývoj a implementáciu celoštátnej 
viacfunkčnej sústavy pre optimalizáciu dopytu a ponuky na trhu práce 
5. Realizácia modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do mapovania trhu práce, jeho potrieb a poţiadaviek 
6. Návrh a tvorba informačného systému Národnej sústavy povolaní 
7. Akčný plán napĺňania  a napĺňanie informačného systému Národnej sústavy povolaní   
8. Revízia súčasnej a návrh novej  štatistickej klasifikácie zamestnaní KZAM s ohľadom na ISCO 08 a prepojenie s Národnou 
sústavou povolaní  

 

Hlavné témy: 5* Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení 
na trhu práce  

 100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 100 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

v rámci aktivity č.1,2,3,4,6,8 sa k dátumu 31.12.2009 realizuje verejne obstarávanie na dodávku sluţby.    

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

v rámci aktivity č.1,2,3,4,6,8 sa k dátumu 31.12.2009 realizuje verejne obstarávanie na dodávku sluţby.    

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

10% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

k 31.12.2009 je nulový stav ku kaţdému ukazovateľu 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

k 31.12.2009 je nulový stav ku kaţdému ukazovateľu 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vybudovanie systému, ktorým sa umoţní prístup k uceleným transparentným informáciám o poţiadavkách trhu práce a naplnia sa 
ustanovenia § 35a zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov systematicky a aktívne ovplyvňovať prostredníctvom zvyšovania znalostí rast produktivity a zamestnanosti v SR 

Výsledky vecnej kontroly: nebola vykonaná vecná kontrola 

Výsledky finančnej kontroly: Nebola vykonaná finančná kontrola 

 

Názov projektu: Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 37 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská 
stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky.  Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 
vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udrţateľnému rozvoju prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti. 
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Cieľ projektu: Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to najmä podporou vytvárania nových pracovných miest, prostredníctvom §§ 50e, 
50f, 50g zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu:  
od 01.03.2009 do  31.03.2011 

Rozpočet: ŠF: 37 166 573,00 EUR SR: 6 558 807,00 EUR vlastné zdroje: 0,00 EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
 ––- 

ITMS kód projektu: 27110130007 

Registračné číslo ţiadosti:  NP I/2009/1.1 

ITMS kód ţiadosti NFP 27110130013 

kontaktná osoba: Bronislava Podmanická, Mgr., projektový manaţér, tel. 02/20455873, e-mail: bronislava.podmanicka@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

 V rámci schváleného rozpočtu NP nebol rozpočet striktne rozdelený do regiónov z dôvodu priebeţnej úpravy regionálnych 

rozpočtov v súlade s aktuálnymi potrebami regiónov. 

Stav čerpania: Suma: 3 008 204,84 EUR % z celého rozpočtu projektu: 6,88% 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

0,00  181 200,57  269 727,32 477 946,21  437 381,92  394 152,60  681 593,56  566 202,66  

 Ústredie TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

 
irelevantné 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

 
irelevantné 

% 

 

Podnet na projekt  číslo Výzvy: OP ZaSI NP 2009/1.1/03 

Aktivity: 1) Poskytovanie príspevkov, 2) Riadenie projektu, 3) Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* 66 Vykonávanie aktívnych 
a preventívnych opatrení na trhu 
práce  

100% skutočný stav k 31.12. 2009 
čerpanie 6,88% 
záväzkovanie 46% 

Schéma štátnej pomoci: Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, v platnom 
znení 
Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity projektu prebiehajú v súlade so schváleným časovým harmonogramom realizácie aktivít projektu.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

1) Poskytovanie príspevkov v realizácii, 2) Riadenie projektu v realizácii, 3) Publicita a informovanosť v realizácii 
 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Záväzkovanie rozpočtu projektu je na úrovni 46%, čerpanie rozpočtu projektu je na úrovni 6,88%.  

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

 V:pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi - na 28 % 
 V:pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny - na 36 % 
 V:pri počte úspešne umiestnených UoZ  - na 64 % 
 D:pri počte evidovaných UoZ, ktorí sa projektom zamestnali – spolu - na 62 % 
 D:pri počte úspešne umiestnených UoZ  - muţi - na 57 % 
 D:pri počte úspešne umiestnených UoZ  - ţeny - na 71 % 
 V:pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi – 2 736 
 V:pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny – 3 657 
 V:pri počte úspešne umiestnených UoZ   -  6 427 
 D:pri počte evidovaných UoZ, ktorí sa projektom zamestnali – spolu – 6 245 
 D:pri počte úspešne umiestnených UoZ  - muţi – 2 844 
 D:pri počte úspešne umiestnených UoZ  - ţeny – 3 583 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

V rámci horizontálnej priority rovnosť príleţitostí boli dosiahnuté hodnoty ukazovateľov v % na: 
 V:pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi - na 28 % 
 V:pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny - na 36 % 
 D:pri počte úspešne umiestnených UoZ  - ţeny - na 71 % 
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Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Aktívna politika trhu práce je významným činiteľom, ktorý napomáha začleneniu uchádzačov o zamestnanie na trh práce širokým 

spektrom nástrojov. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v úzkej spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci 

celého Slovenska implementovali nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktorých legislatívny rámec je obsiahnutý zákonom č. 5/2004 

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

Nástroje aktívnej politiky trhu práce boli zabezpečované Ústredím PSVR a úradmi PSVR, väčšinou bola realizovaná 

prostredníctvom národných projektov, ktoré sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.  

Od 01.03.2009 nadobudla účinnosť novela zákona o sluţbách zamestnanosti, na základe ktorej boli zavedené nové opatrenia 

aktívnej politiky trhu práce zamerané na zmiernenie dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy na zamestnanosť, podporou 

udrţania existujúcich pracovných miest, tvorby nových pracovných miest, podporou samozamestnania a tieţ príspevkom ku mzde 

zamestnanca. Čo sa týka zníţenia počtu uchádzačov o zamestnanie môţeme konštatovať, ţe sa ich počet zníţil o 6 427 

uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa umiestnili na pracovných miestach v rámci trhu práce (z toho bolo 2 844 muţov a 3 583 ţien). 

Výsledky vecnej kontroly: Monitorovacia návšteva – neohlásená – 10.12.2009 -  bez zistení 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste 

 

Názov projektu: Pripravenosť slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 38 

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja  ZASK 2007-2013; BBSK 2007-2013 ; PSK 2007-2013  ; KSK 2007-2013      

Cieľ projektu: Vytvoriť a uviesť do implementačnej praxe Akčný plán pre tvorbu a pravidelnú aktualizáciu Národného systému flexiistoty ako 
integrovanú stratégiu, ktorá zabezpečí flexibilitu pracovného trhu, pruţné pracovnoprávne vzťahy a pruţnú organizáciu pracovného 
času, zdravé pracovné podmienky súbeţne so zabezpečením istoty zamestnania, vrátane sociálnej istoty pri prechode z jedného 
zamestnania do iného 

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.09.2009 do  28.02.2010 

Rozpočet: ŠF 330 113,65 EUR SR 58 255,35 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
90%;10%; 

ITMS kód projektu: 27110130008 

Registračné číslo ţiadosti:  NP09 2009/1.1/09 

ITMS kód ţiadosti NFP27110130014 

kontaktná osoba: Hana Blaţíčková, projektový manaţér,  
 

Prioritná os:  1. Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

- 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 

 BA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma  41 651,72 10,72 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

- 5950,25 5950,25 5950,25 5950,2
5 

5950,25 5950,25 5950,25 

 BA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

 
irelevantné 

 
 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

 
irelevantné 

 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania 

Aktivity: 1.Vypracovanie Analýzy pracovnoprávnej úpravy SR z pohľadu pruţnosti pracovných podmienok reagujúcich na aktuálnu situáciu 
na trhu práce 
2.Vypracovanie Analýzy súčasného stavu celoţivotného vzdelávania a poradenstva s osobitným zreteľom na ďalšie odborné 
vzdelávanie 
3.Vypracovanie Analýzy aktuálnej sociálno-ekonomickej situácie v SR s osobitným zreteľom na trh práce a aktívne opatrenia trhu 
práce 
4.Vypracovanie Analýzy právnej úpravy sociálneho zabezpečenia ako obsahového prvku systému flexiistoty 
5.Vypracovanie komplexného súboru odporúčaní a záverov z aktivít projektu ako odborný podklad pre vytvorenie návrhu Akčného 
plánu flexiistoty v SR 

Hlavné témy: 5* vymenovať    % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 

(podľa potreby vloţte riadok) Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení 
na trhu práce 

100 100 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 

Všetky aktivity projektu prebiehajú podľa časového harmonogramu projektu. Bolo vykonané VO k piatim aktivitám a zároveň boli 
podpísané zmluvy s dodávateľmi jednotlivých aktivít.   

                                                             
38 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 



 

242 

dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

 
 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Výstupom aktivít je 5 analýz, ktorých dodanie dodávateľmi je podľa harmonogramu naplánované na január aţ február 2010  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

20 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

-počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie   -    
-daný indikátor je moţné sledovať aţ po ukončení projektu.  

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Nie je zazmluvnené 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vytvorenie monitorovacieho systému na vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov ako aj efektov a dopadov politík v oblasti 
zamestnanosti na priebeţné hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce a na monitorovanie pohybu na trhu práce 
aspoň počas jedného roka osôb, ktorých vstup na trh práce bol podporený v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. 

Výsledky vecnej kontroly: Nerealizovala sa 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste 

 

Názov projektu: Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 39 

úlohy a zámery zakotvené v programovom vyhlásení vlády SR a v ďalších právnych predpisoch (napr. v Zákonníku práce, v novele 
zákona o sluţbách zamestnanosti a prijatých opatreniach vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy, v nadväznosti 
na Európskou Komisiou plánované zavedenie „Monitoru Európskeho trhu práce― 

Cieľ projektu: Poskytovanie dôleţitých informácií pre orgány rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a podnikateľské subjekty v SR na zniţovanie 
nezamestnanosti. 
Vytvorenie systému na prognózovanie celkových regionálnych potrieb trhu práce predovšetkým na plánovanie a rozpočtovanie 
štruktúry AOTP potrebných na podporu zlepšenia zamestnateľnosti a zvýšenie zamestnanosti UoZ a ZoZ vzhľadom na vývoj 
pracovných miest a ich kvalifikačnej štruktúry. Systematické poskytovanie aktuálnych informácií pre účastníkov trhu práce v SR, 
pre ŠÚ SR a EURostat. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 01.10.2009 do 30.09.2012 

Rozpočet: ŠF 2 554 884,00 EUR SR 450 861,88 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
92,88%; 7,12% 

ITMS kód projektu: 27110130009 

Registračné číslo ţiadosti:  NP01 2009/1.1 

ITMS kód ţiadosti NFP27110130015 

kontaktná osoba: Ivana Klepáčová Černáková, PhDr., Bc. Projektový manaţér, 02 20 455 876 ivana.cernakova@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  1. Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

Projekt realizuje Ústredie PSVR        

 BLA TT TN BB NR ZA PO KE 

Stav čerpania: Suma 87 505,83 2,91 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

Projekt realizuje Ústredie PSVR 
BLA 

TT TN BB NR ZA PO KE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné  

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné  

 

Podnet na projekt  Výzva OP ZaSI NP01 2009/1.1 

Aktivity: Aktivita 1 – Štatistické zisťovanie u podnikateľov,  
Aktivita 2 – Prieskum vo významných podnikoch,   
Aktivita 3 – Prognózovanie potrieb trhu práce,   

Hlavné témy: 5* Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na trhu práce 100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009  2,91 % 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. K 31.12.2009  prebiehala aktivita č. 1 podľa schváleného časového harmonogramu a aktivity č. 2 a č. 3 boli v sklze v dôsledku 
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2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

prebiehajúceho verejného obstarávania.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa aktivity č. 1, ktorú sa následne začala realizovať. V rámci tejto aktivity bol odovzdaný 
aj výstup č. 1 – komplexný technický projekt. Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na aktivity č. 2 a č. 3, ktoré muselo byť zrušené. 
V súčasnej dobe sa pripravuje nové verejné obstarávanie. Ústredie PSVR pripravuje ţiadosť na RO o úpravu časového 
harmonogramu pre aktivitu č. 2 a č. 3. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

K 31.12. 2009 je 2,91%  plnenie obsahu projektu.  

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie 
k 31.12.2009 je 1 /skutočný stav/, stav plnenia 4,17%.  Ostatné ukazovatele vzhľadom na krátku dobu realizácie projektu sú 
nulové. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Indikátory  v zmysle horizontálnej priority sa nesledujú 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Najdôleţitejším prínosom projektu bude kvalitný súbor aktuálnych a spoľahlivých informácií od zamestnávateľských organizácií 
v SR podľa ich právnej formy, odvetví, pododvetví, regiónov a územných celkov. Na základe získaných údajov o predpokladanom 
stave a vývoji počtu a poţiadavkách na kvalifikáciu pracovníkov významných zamestnávateľských organizácií sa bude môcť 
korigovať nastavenie študijných odborov resp. vzdelávacích kurzov UoZ na úradoch PSVR  v rámci celoţivotného vzdelávania. 
Výsledky projektu sa stanú nedeliteľnou súčasťou rozhodovacej agendy úradov PSVR, pomôţu zefektívniť a skvalitniť vykonávané 
sluţby úradov PSVR, umoţnia zahájiť proces ďalšieho zlepšovania sluţieb úradu PSVR najmä v oblasti správneho nastavenia 
odbornej prípravy UoZ a vyuţívania aktívnych opatrení trhu práce. 

Výsledky vecnej kontroly: Nerealizovala sa 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste 

 

Názov projektu: Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v rámci SR (mimo BSK)  

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 40 

NSRR, OP ZaSI, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, Národný program reforiem Slovenskej republiky 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je modernizácia a skvalitňovanie sluţieb zamestnanosti, ako aj zlepšenie riadiacich a kontrolných procesov 
v pôsobnosti úradov PSVR v rámci BSK.  

Prijímateľ:  ÚPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.09.2009 do  31.08.2011 

Rozpočet: ŠF 1 780 844,37 SR 314 266,65 vlastné zdroje 0 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

88,99%; 11,01% 
 

ITMS kód projektu: 27110130010 

Registračné číslo ţiadosti:   

ITMS kód ţiadosti NFP27110130010 

kontaktná osoba: Lýdia Svetlíková, 02/2045 5943, lydia.svetlikova@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

        

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma 0,- EUR % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

        

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné % 

 

Podnet na projekt  OP ZaSI NP05 2009/1.1 

Aktivity: 1. Implementácia Kapacitného modelu a stanovenie normatívov počtov zamestnancov 
2. Návrh systému manaţmentu kvality 
3. Vytvorenie a nastavenie procesných a funkčných štandardov a indikátorov pre riadenie sluţieb zamestnanosti 
4. Zefektívnenie riadiacich a kontrolných procesov v rámci úradov PSVR 
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Hlavné témy: 5* Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce   100% podiel skutočný stav k 31.12. 2009 = 0 

Schéma štátnej pomoci: Netýka sa projektu 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity prebiehajú v súlade s časovým harmonogramom 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Začalo sa s realizáciou aktivity „Zefektívnenie riadiacich a kontrolných procesov v rámci úradov PSVR― (od 09/2009) a „Vytvorenie 
a nastavenie procesných a funkčných štandardov a indikátorov pre riadenie sluţieb zamestnanosti― (od 11/2009) 
 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

3%   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

K 31.12.2009 vykazuje na všetkých indikátoroch 0 hodnoty 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

K 31.12.2009 vykazuje na všetkých indikátoroch 0 hodnoty 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

 

Výsledky vecnej kontroly: nebola 

Výsledky finančnej kontroly: nebola 

 

Názov projektu: Vzdelávanie a príprava pre trh práce 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 41 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a  aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov:  Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska 
do roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem, Koncepcia celoţivotného vzdelávania v Slovenskej 
republike  

Cieľ projektu: Strategickým cieľom je prispieť k rastu zamestnanosti zaloţenej na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile. Získanie nových 
odborných zručností a praktických skúseností na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie a záujemcu 
o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní.  

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: 01.10.2009 do 30.09.2012  

 01.01.2010 do 31.12.2012 Dodatkom č.1 sa posunulo obdobie realizácie az na : od 1.1.2010 do 31.12.2012, takze podla obdobia 
realizácie by uz nemali patriť do r. 2009. 

Rozpočet: ŠF: 14 401 516,00 EUR SR: 2 541 444,00 EUR vlastné zdroje: 0,00 EUR 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
– 

ITMS kód projektu: 27110130011 

Registračné číslo ţiadosti:  NPIII-2/A/2009/1.1 

ITMS kód ţiadosti NFP27110130011 

kontaktná osoba: Bronislava Podmanická, Mgr., projektový manaţér, tel. 02/20455873, e-mail: bronislava.podmanicka@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

 V rámci schváleného rozpočtu NP nebol rozpočet striktne rozdelený do regiónov z dôvodu priebeţnej úpravy regionálnych 

rozpočtov v súlade s aktuálnymi potrebami regiónov. 

Stav čerpania: Suma: 0,00 EUR 0,00 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

0,00 EUR 
Ústredie 

0,00 EUR 
TRNAVA 

0,00 EUR 
TRENČÍN 

0,00 EUR 
BB 

0,00 EUR 
NITRA 

0,00 EUR 
ŢILINA 

0,00 EUR 
PREŠOV 

0,00 EUR 
KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Neuplatňuje sa  

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Neuplatňuje sa  
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Podnet na projekt  číslo Výzvy: OP ZaSI NP07 2009/1.1 

Aktivity: 1) Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnani 

Hlavné témy: 5* 66 Vykonávanie aktívnych 
a preventívnych opatrení na trhu práce  

100% skutočný stav k 31.12. 2009 
0,00% 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity projektu sa v roku 2009 nezačali realizovať z nasledovných dôvodov:  

- Zmluva o poskytnutí NFP č. 27110130011 bola podpísaná 8.12.2009, 

- realizácia hlavných aktivít projektu je viazaná na zrealizovanie verejného obstarávania.  
V tejto súvislosti sme poţiadali RO o posun časového harmonogramu realizácie aktivít projektu od 1/2010 a o stanovisko 
k realizácii verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Aktivity projektu sa v roku 2009 nerealizovali. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

K 31.12. 2009 je 0%  plnenie obsahu projektu. Ústredie PSVR poţiadalo o úpravu časového harmonogramu. 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Aktivity projektu sa v roku 2009 nerealizovali. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Aktivity projektu sa v roku 2009 nerealizovali. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Aktivity projektu sa v roku 2009 nerealizovali. 

Výsledky vecnej kontroly: Prijímateľ nezačal realizáciu aktivít, pretoţe sa ešte nezrealizovalo verejné obstarávanie na hlavné aktivity a poţiadal RO o úpravu 
termínu realizácie aktivít. RO dodatkom zo dňa 29.1.2010 upravil termín realizácie aktivít projektu a oprávnené obdobie pre 
výdavky. 

Výsledky finančnej kontroly: Overovanie na mieste  sa nerealizovala 

 

Názov projektu: Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v regiónoch Spiš a Gemer 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 42 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, Národný program reforiem na roky 2008 – 2010 (bývalý akčný plán 
zamestnanosti); Akčný plán sociálnej inklúzie 2008-2010, Akčné plány pre boj proti chudobe, násilie páchané na ţenách, akčný 
plán migrácie a antidiskriminácie, v súlade s Lisabonskou stratégiou c cieľom zníţenia nezamestnanosti, podpory SZČO, v súlade 
s Programovým vyhlásením vlády. 

Cieľ projektu: Nájdenie efektívneho mechanizmu na fungovanie sociálnych podnikov pilotné overenie zaloţenia a fungovania sociálnych 
podnikov zameraných na zniţovanie nezamestnanosti a zamedzenia sociálneho vylúčenia najmä formou ďalšieho vzdelávania, 
aktiváciou znevýhodnených osôb, reinvestovaním hospodárskych prebytkov do rozvoja udrţateľného poskytovania sluţieb rozvoja 
komunity. Projekt predpokladá zaloţenie sociálneho podniku ţiadateľom a to systémom – vzdelávanie – aktivácia/zaškolenie – 
poskytovanie výroby a sluţieb – umiestňovanie osôb schopných aktívnej účasti na trhu práce a komunitná spolupráca. Tento 
model si vyţaduje vytvorenie memorand o spolupráci so zamestnávateľmi, obcami v regióne a s úradmi práce 

Prijímateľ:  Spišsko-gemerský sociálny podnik, n.o. 

Obdobie realizácie projektu: od 18.06.2008 do 31.12.2010 

Rozpočet: ŠF    2 743 412,65 ŠR   484 131,65 VZ   169 870,75 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
––- 

  

ITMS kód projektu: 27110230001 

Registračné číslo ţiadosti:  2008/1.2/01/PP7 

ITMS kód ţiadosti NFP27110230003 

kontaktná osoba: Ing. Ondrej Lešták, riaditeľ, sgsprv@gmail.com 0917525167 
 

Prioritná os:  1. Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: 1 271 355,40 36,77% z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 1 044 885,69 30,22% 

                                                             
42 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 

mailto:sgsprv@gmail.com
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suma/% pre projekt: 3* 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

 505 117,68 14,61% /z celkovej sumy projektu/  

 

Podnet na projekt  na základe zadania vyhláseného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kód výzvy : 2008/1.2/01 

Aktivity: Aktivita 1 – Príprava projektu a etablovanie soc. podniku  
Aktivita 2 - Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti  
Aktivita 3 – Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku  
Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz 
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev 

Hlavné témy: 5* 68 Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov 
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 

 % 
podiel 

skutočný stav 
k 31.12. 2010 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Projekt sa aplikuje v rámci moţnosti jeho financovania podľa plánu v aktivite 2,4,5. Aktivita 3 – tvorba pracovných miest je 
realizovaná čiastočne, nakoľko nie sú dodrţané podmienky poskytovania zálohových platieb. Z uvedeného dôvodu nebolo moţné 
realizovať nákup investícii na zriadenie ďalších výrobných prevádzok.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Vzdelávacie aktivity boli organizované pre cieľové skupiny stanovené projektom. Realizovali sa v Spišskej Novej Vsi a v Roţňave. 
Celkovo bolo preškolených 507 uchádzačov o zamestnanie.  
Aktivita 3 – tvorba pracovných miest v sociálnom podniku. V rámci realizácie tejto aktivity bolo priebehu roka 2009 zamestnaných 
v sociálnom podniku cca 50 zamestnancov. Pracovali v prevádzke les – práca v lese, kde vykonávali činnosti pri ťaţbe dreva, 
pestovných prácach a čistení lesných porastov. Ďalší pracovali a pracujú v stredisku les – briketovacia linka. Podieľajú sa na 
výrobe vykurovacích brikiet V stredisku kuchyňa, ktoré bolo uvedené do prevádzky v druhom polroku 2009 sa varia obedy pre 
študentov, zamestnancov firiem a inštitúcii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti strediska. V roku 2009 bola vypracovaná prvá analýza 
fungovania sociálnych podnikov. Partnerstvá sú uzatvorené s tromi inštitúciami.  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

projekt je realizovaný zhruba na 50 % po obsahovej stránke        

Názov aktivity Názov merateľného 
ukazovateľa výsledku 

Merná 
jednotka 

Plánovan
ý stav 

Skutočný 
stav 

Stav realizácie aktivít 
projektu (v %)43 

Príprava projektu a etablovanie 
soc. podniku 

    
100 

Vzdelávanie pracovníkov 
sociálneho podniku 
a znevýhodnených osôb pre 
zvýšenie zamestnanosti 

Počet osôb, ktoré úspešne 
ukončili vzdelávanie 

osoby 998 507 50,8 

Tvorba pracovných miest 
v sociálnom podniku 

Počet vytvorených 
a sprostredkovaných 
pracovných miest 

osoby 300 218 72,66 

Vypracovanie odborných analýz Počet vytvorených analýz počet 3 1 33,33 

Vytvorenie partnerstiev Počet vytvorených 
partnerstiev 

počet 5 3 60 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie bolo vyuţité na financovanie nákupu investícii schválených v projekte. Konkrétne išlo o nákup zariadenia 
kuchyne, briketovacej linky, traktorov a aut.  

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

typ 
Názov merateľného ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Počet jednotiek 
Názov merateľného 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

výsledok Počet vyškolených osôb osoba 998 507 459 

Z toho muţi osoba 638 253 243 

Z toho ţeny osoba 360 254 216 

Z toho MRK osoba 240 191 191 

Počet udrţaných pracovných miest 
celkom 

osoba 240 17 16 

Z toho muţi osoba 153 9 8 

Z toho ţeny osoba 87 2 2 

Z toho MRK osoba 57 6 6 

Priemerný počet mesiacov, počas 
ktorých boli znevýhodnení uchádzači 
zamestnaní v sociálnom podniku 

mesiac 24 15 15 

Z toho muţi mesiac 24 9 9 

Z toho ţeny mesiac 24 2 2 

Z toho MRK mesiac 24 6 6 

Priemerný počet mesiacov, počas mesiac 12 8 8 

                                                             
43 Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateteľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného  
v percentách. 
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ktorých boli znevýhodnení uchádzači 
umiestnení na trhu práce po 
opustení sociálneho podniku 

Z toho muţi mesiac 12 8 8 

Z toho ţeny mesiac 12 8 8 

Z toho MRK mesiac 12 8 8 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Projekt nemá zazmluvnené horizontálne merateľné ukazovatele. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vytvorením pracovných miest v sociálnom podniku došlo k zvýšeniu zamestnanosti. V priebehu roka bolo zamestnaných priamo 
v SGSP cca 50 ľudí. Realizáciou vzdelávacích aktivít došlo k umiestneniu a sprostredkovaniu pracovných miest pre uchádzačov 
o zamestnanie v počte 183. 

Výsledky vecnej kontroly:  Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti prebieha podľa plánu, riadenie 
projektu prebieha v súlade s vytvorenými riadiacimi funkciami, publicita projektu je realizovaná podľa pokynov stanovených 
v manuáli publicity. 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané dve overovania na mieste – zistenia - duplicitne vykonávaná činnosť, činnosť deklarovaná, avašak nevykonávaná 
daným pracovníkom, zmluvy na externé sluţby podpísané neoprávnenou osobou, rozsah prác nešpecifikovaný – celkové 
neoprávnené výdavky vyčíslené v čiastke 12021,68 EUR. 

 

Názov projektu: Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Brezno 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 44 

Predkladaný projekt je v súlade s PHSR BBSK,  v súlade s Lisabonskou stratégiou a Európskou stratégiou zamestnanosti a tieţ je 
v súlade s Národným akčným plánom sociálnej inklúzie. 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je nájdenie efektívneho mechanizmu na fungovanie sociálnych podnikov,  pilotné overenie zaloţenia a fungovania 
sociálnych podnikov zameraných na zniţovanie nezamestnanosti a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, najmä formou ďalšieho 
vzdelávania, aktiváciou osôb, vrátane znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, reinvestovaním hospodárskych prebytkov do 
rozvoja udrţateľného poskytovania sluţieb a rozvoja komunity.  

Prijímateľ:  Horehronský sociálny podnik, n. o. Brezno 

Obdobie realizácie projektu: od 18.06.2008 do 31.12.2010  

Rozpočet: ŠF 2 743 412,66 SR 484 131,65 vlastné zdroje   169 870,75 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
–––- 

  

ITMS kód projektu: 27110230002 

Registračné číslo ţiadosti:  2008/1.2/01/PP10 

ITMS kód ţiadosti NFP27110230007 

kontaktná osoba: Ing. Ivan Murín – výkonný riaditeľ 
Tel. 048/ 618 72 12,  e-mail: murin@h-sp.sk   

 

Prioritná os:  1.Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB 3397415,06 EUR NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: 1.628 904,82 EUR 47,95 % z celého rozpočtu projektu  

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

1.034 211,91 EUR   32,04 % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

833 402,19 EUR   25,82 % 

 

Podnet na projekt  na základe zadania vyhláseného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kód výzvy : 2008/1.2/01 

Aktivity: Aktivita 1 – Príprava projektu a etablovanie soc. podniku 
Aktivita 2 - Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti 
2.1. Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku pre riadenie aktivít 
2.2. Vzdelávanie osôb pre zvýšenie zamestnateľnosti 
2.3. Vzdelávanie v rámci sociálneho inkubátora 
2.4. Vzdelávanie v rámci praktických zručností 
Aktivita 3 –Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku 
3.1. Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku v jednotlivých strediskách 
3.2. Tvorba pracovných miest formou inkubácie/ aktivácie 
Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz 
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev a Podporné aktivity :  Riadenie projektu Publicita a informovanosť 

                                                             
44 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 
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Hlavné témy: 5* 68 Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov 
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 

   

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity prebiehajú v súlade s naplánovaným časovým harmonogramom, okrem : 
Aktivita 2  
Časový nesúlad začiatku realizácie aktivity č. 2 (aktivita 2.4) – bol  zapríčinený oneskorením vyplatením zálohovej platby zo strany 
prijímateľa ( dátum vystavenia ţiadosti – 1.8.2008, dátum pripísania na bank. účet – 30.10.2008 ). Uvedený posun sme riešili 
zaslaním ţiadosti o zmenu v projekte zo dňa 30.9.2008. Po poskytnutí uvedenej platby sme začali realizáciu aktivity projektu 
v súlade s pôvodným harmonogramom. 
Aktivita 2.4. Vzdelávanie v rámci praktických zručností – posun plánovaného začiatku aktivity o 2 mesiace  (z 05/2009 na 07/2009) 
z dôvodu dočasnej platovej neschopnosti voči poskytovateľovi vzdelávacích sluţieb 
Aktivita 3 Vzhľadom na ekonomickú krízu predpokladáme ťaţkosti s naplnením indikátora Počet vytvorených a sprostredkovaných 
pracovných miest. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

 
Merná jednotka 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Aktivita 1 – Príprava projektu a etablovanie soc. podniku  - - 

Aktivita 2 - Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených 
osôb pre zvýšenie zamestnanosti  

osoby 720 315 

Aktivita 3 –Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku  osoby 300 134 

Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz počet 3 1 

Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev počet 3 5 

Aktivita 2- Počet osôb, ktoré úspešne ukončili vzdelávanie – ide o úspešných absolventov školenia, ktorí obdrţali potvrdenia 
o absolvovaní kurzu. 
Aktivita 3- Počet vytvorených a sprostredkovaných pracovných miest – uvedená aktivita zahŕňa: 
Aktuálny počet pracovných miest k 31.12.2009 v SP (bez sociálneho inkubátora) – 48 miest; 
Počet osôb, ktoré sú aktuálne v sociálnom inkubátore– 18 miest; 
Celkový počet osôb k 31.12.2009, ktorí prešli inkubáciou – 30 osôb; 
Počet sprostredkovaných pracovných miest k 26.11.2009 (účastníci školení, ktorým sa podarilo zamestnať sa mimo SP – uvedený 
údaj poskytuje Úrad práce, soc. vecí a rodiny) – 27 osôb.  
Počet osôb, ktorý sa po opustení sociálneho inkubátora umiestnili na trhu práce – aktuálne nedisponujeme daným údajom. 
Aktivita 4- Počet vytvorených analýz – v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo a jej dodatkami č. 1 a 2 bola odovzdaná 31.7.2009  
prvá odborná analýza s pracovným názvom Regionálny trh práce – dopytová časť v písomnej podobe.  
Aktivita 5 – Počet vytvorených partnerstiev  - boli uzatvorené nasledovné partnerstvá – Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Lesy SR 
š.p., mesto Brezno, Ján Rosík, STOLTES plus, s.r.o. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Aktivita 1 – Príprava projektu a etablovanie soc. podniku       100 % 
Aktivita 2 - Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku 
a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti               43,77% 
Aktivita 3 –Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku      44,66 % 
Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz                            39,33 % 
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev                  166,67 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie bolo vyuţité na financovanie nákupu strojov, prístrojov  a zariadení (VZV Hyster H2.0FTS, Automobil Nissan 
NAVARA, Fréza štvorstranná Wenig, Fréza na zrubové drevo, Kosačka BELLON, Hrabačka FIORINI, Pluh/radlica na sneh, 
Automobil Mercedes VITO 120 CD, vlečka JUNKKARI, Nakladač L 752 – UNC, Presuvný podkop, Nákl.aut. AVIA D 75., Traktor 
VALTRA  A 72, Vŕtacie centrum, Hobľovací a profilovací formát, Optimalizačná.skrac.píla, Formátovacie centrum, Brúska 
VOLLMER WERKE) 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

výsledok Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 
Názov merateľného ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

 
 
Projekt nemá 
zazmluvnené 
horizontálne 
merateľné 
ukazovatele. 

 
 Plánovaný 

stav 
 

 

Počet vyškolených osôb osoba 720 Počet vyškolených osôb osoba 

Počet udrţaných pracovných 
miest celkom 

osoba 240 Počet udrţaných pracovných 
miest celkom 

osoba 

Priemerný počet mesiacov, 
počas ktorých boli znevýhodnení 
uchádzači zamestnaní 
v sociálnom podniku 

mesiac 24 Priemerný počet mesiacov, 
počas ktorých boli znevýhodnení 
uchádzači zamestnaní 
v sociálnom podniku 

mesiac 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Vplyv SP na zniţovaní nezamestnanosti v regióne moţno rozdeliť na priamy a nepriamy: 
Priamy vplyv: prostredníctvom vytvárania pracovným miest v rámci sociálneho podniku a vytvoreného sociálneho inkubátora. 
V súčasnosti zamestnávame 41 osôb na trvalý pracovný pomer, sociálnym inkubátorom prešlo 30 osôb. 
Nepriamy vplyv: prostredníctvom zvyšovania zručností obyvateľstva so zvýšeným rizikom sociálneho vylúčenia, a  to  
poskytovaním sluţieb v oblasti ďalšieho vzdelávania a praktických tréningov. Ide o občanov, ktorí aj vzhľadom na svoj vek, 
vzdelanie, nedostatku praxe, zdravotného stavu, ťaţšie nachádzajú uplatnenie na trhu práce, a preto potrebujú zvýšenú 
starostlivosť so strany verejných orgánov. Aktuálne je spolu 315 úspešných absolventov školení. 
HSP zároveň zvyšuje zamestnanosť v regióne prostredníctvom tvorby dodávok, tzn. dodávatelia zamestnávajú dodatočné 



 

249 

pracovné sily v dôsledky dopytu, ktorý vytvoril HSP. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Boli uskutočnené 2 neohlásené monitorovacie návštevy. Výrobné a vzdelávacie aktivity prebiehajú aţ na menšie odchýlky v súlade 
s plánovanou realizáciou. Na neohlásenej MN uskutočnej 30.11.-1.12.2009 boli zistené porušenia Manuálu pre informovanie a 
publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013). 

Výsledky vecnej kontroly: Vykonané jedno overovanie na mieste – zistenia - nedostatočne zdokladovaná časť personálnych výdavkov***nesúlad v časoch 
vykazovania rovnakých aktivít viacerými členmi projektového tímu  - celkové neoprávnené výdavky vyčíslené v čiastke 9 187,72 
EUR. 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané jedno overovanie na mieste – zistenia - nedostatočne zdokladovaná časť personálnych výdavkov***nesúlad v časoch 
vykazovania rovnakých aktivít viacerými členmi projektového tímu  - celkové neoprávnené výdavky vyčíslené v čiastke 9 187,72 
EUR. 

 

Názov projektu: Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Revúca 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 45 

Predkladaný projekt je v súlade s PHSR BBSK, je v súlade s Lisabonskou stratégiou a Európskou stratégiou zamestnanosti a tieţ 
je v súlade s Národným akčným plánom sociálnej inklúzie. 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je nájdenie efektívneho mechanizmu na fungovanie sociálnych podnikov,  pilotné overenie zaloţenia a fungovania 
sociálnych podnikov zameraných na zniţovanie nezamestnanosti a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, najmä formou ďalšieho 
vzdelávania, aktiváciou osôb, vrátane znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, reinvestovaním hospodárskych prebytkov do 
rozvoja udrţateľného poskytovania sluţieb a rozvoja komunity.  

Prijímateľ:  Revúcky sociálny podnik,n.o. 

Obdobie realizácie projektu: Od  18.06.2008 do 30.09.2010 

Rozpočet: ŠF   2 743 412,66 SR  484 131,65 vlastné zdroje 169 870,75 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
–––- 

ITMS kód projektu: 27110230003 

Registračné číslo ţiadosti:  2008/1.2/01/PP11 

ITMS kód ţiadosti NFP27110230005 

kontaktná osoba: Vojtech Paluš, výkonný riaditeľ,  0905359523, r-sp@r-sp.sk 
 

Prioritná os:  1. Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB   3 397 415,06,- NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma:   1 600 524,54- % z celého rozpočtu projektu   47,11 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB 1 600 524,54- NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

1 066 836,23,-EUR 31,40 % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

271 304,98,-EUR 
 

7,98 % 

 

Podnet na projekt  na základe zadania vyhláseného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kód výzvy : 2008/1.2/01 

Aktivity: Aktivita 1   – Príprava projektu a etablovanie soc. podniku 
Aktivita 2 - Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti 
2.1. Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku pre riadenie aktivít 
2.2. Vzdelávanie osôb pre zvýšenie zamestnateľnosti 
2.3. Vzdelávanie v rámci sociálneho inkubátora 
2.4. Vzdelávanie v rámci praktických zručností 
Aktivita 3 –Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku 
3.1. Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku v jednotlivých strediskách 
3.2. Tvorba pracovných miest formou inkubácie/ aktivácie 
Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz 
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev Podporné aktivity :      Riadenie projektu Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* 68 Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov 
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 

 % 
podiel 

skutočný stav 
k 31.12. 2009 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivita 1 - plánovaný začiatok aj ukončenie aktivity v súlade so zmluvou. 
Aktivita 2.3. a 2.4. - sa nezačala realizovať v súlade s plánovaným časovým harmonogramom vzhľadom na nedostatok finančných 
prostriedkov na zabezpečenie školení. 
Aktivita 3.2. - sa nezačala realizovať v súlade s plánovaným časovým harmonogramom vzhľadom na nedostatok finančných 
prostriedkov na zabezpečenie tejto aktivity. 

                                                             
45 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
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Aktivita 4 - prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne.  
Aktivita 5 -prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Aktivita 1 -  Príprava projektu a etablovanie soc. Podniku, Plánovaný začiatok aj ukončenie aktivity v súlade so zmluvou. 
Aktivita 2 - Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti 
K 31.12.2009 boli v rámci tejto aktivity dosiahnuté nasledovné hodnoty: 
 419 účastníkov kurzov, z nich 384 vyškolených osôb – úspešných absolventov (plán 720 osôb, 53,33%); 
 32 odrealizovaných kurzov; 
 18 úspešných absolventov bolo členom rómskej komunity, 2 členovia národnostnej menšiny, 5 občania bolo zdravotne 
postihnutých, 23 občanov starších ako 50 rokov; 
 38  úspešných absolventov bolo v evidencii Úradu práce  najmenej 12 mesiacov (dlhodobo nezamestnaný občan). 
Aktivita 3 - Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku; Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz 
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev; Aktivita prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne. 
Uzatvorené partnerstvá k 31.12.2009: 

Aktivita 1 – Príprava projektu a etablovanie soc. podniku            100 % 
Aktivita 2 - Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku 
a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti         53,33 % 
Aktivita 3 –Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku          21,00 % 
Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz    33,33 % 
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev    266,67 % 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Kríţové financovanie bolo vyuţité na financovanie nákupu strojov a zariadení (VZV Hyster, VZV Hyster 2, Klincovací stroj, Otáčač 
paliet, Kombinovaný stroj, Rozmietacia píla, Optimalizačná skracovačka, vybavenie zámočníckej dielne, Brúska pilových pásov, 
elektrovýbava, pásové píly 140x1,2 R45, Pásová píla MEBOR 1200 Profesional, Nakladač KRAMER 150, Vibrolis SVP 25, 
Štiepkovač LASKI 120D, Štiepkovač FARMI, ZETOR Proxima Plus 105,41, Kompresor, Kompresor 2, TOYOTA) 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 
Typ 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

Výsledok Počet vyškolených osôb osoba 720 384 347 

Počet udrţaných pracovných miest celkom osoba 240 38 24 

Priemerný počet mesiacov, počas ktorých boli 
znevýhodnení uchádzači zamestnaní v sociálnom 
podniku 

mesiac 24 7,36 4,51 

Priemerný počet mesiacov, počas ktorých boli 
znevýhodnení uchádzači umiestnení na trhu práce po 
opustení sociálneho podniku 

mesiac 12 -  - 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

 
 
Projekt nemá zazmluvnené horizontálne merateľné ukazovatele. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Vplyv SP na zniţovaní nezamestnanosti v regióne moţno rozdeliť na priamy a nepriamy: 
Priamy vplyv: prostredníctvom vytvárania pracovným miest v rámci sociálneho podniku a vytvoreného sociálneho inkubátora. 
V súčasnosti zamestnávame 38 osôb v rámci sociálneho podniku, sociálnym inkubátorom prešlo 25 osôb. 
Nepriamy vplyv: prostredníctvom zvýšovania zručností obyvateľstva so zvýšeným rizikom sociálneho vylúčenia, a  to  
poskytovaním sluţieb v oblasti ďalšieho vzdelávania a praktických tréningov. Ide o občanov, ktorí aj vzhľadom na svoj vek, 
vzdelanie, nedostatku praxe, zdravotného stavu, ťaţšie nachádzajú uplatnenie na trhu práce, a preto potrebujú zvýšenú 
starostlivosť so strany verejných orgánov. Aktuáln počet odrealizovaných kurzov je 39, spolu 442 úspešných absolventov školení. 
RSP zároveň zvyšuje zamestnanosť v regióne prostredníctvom tvorby dodávok, tzn. dodávatelia zamestnávajú dodatočné 
pracovné sily v dôsledky dopytu, ktorý vytvoril RSP. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Boli uskutočnené 2 neohlásené monitorovacie návštevy. Výrobné a vzdelávacie aktivity prebiehajú aţ na menšie odchýlky v súlade 
s plánovanou realizáciou. Na neohlásenej MN uskutočnej 30.11.-1.12.2009 boli zistené porušenia Manuálu pre informovanie a 
publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013). 

Výsledky vecnej kontroly: Vykonané jedno overovanie na mieste - nedoloţená podporná dokumentácia k personálnym výdavkom, duplicitné vykonávanie 
činností, výkon činností mimo pracovnej náplne, neukončené VO, nedodrţiavanie pravidiel informovanosti a publicity, porušenie 
zákona o cestovných náhradách, prijímateľ neprijal opatrenia na nápravu  zistených nedostatkov z predchádzajúcich OnM – 
celkové neoprávnené výdavky 1 347,32 EUR. 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané jedno overovanie na mieste - nedoloţená podporná dokumentácia k personálnym výdavkom, duplicitné vykonávanie 
činností, výkon činností mimo pracovnej náplne, neukončené VO, nedodrţiavanie pravidiel informovanosti a publicity, porušenie 
zákona o cestovných náhradách, prijímateľ neprijal opatrenia na nápravu  zistených nedostatkov z predchádzajúcich OnM – 
celkové neoprávnené výdavky 1 347,32 EUR. 

 

Názov projektu: Sociálny podnik – komplexné sluţby pre znevýhodnené skupiny 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 46 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, Národný program reforiem na roky 2008 – 2010 (bývalý akčný plán 
zamestnanosti); Akčný plán sociálnej inklúzie 2008-2010, Akčné plány pre boj proti chudobe, násilie páchané na ţenách, akčný 
plán migrácie a antidiskriminácie, v súlade s Lisabonskou stratégiou c cieľom zníţenia nezamestnanosti, podpory SZČO, v súlade 
s Programovým vyhlásením vlády. 

Cieľ projektu: Nájdenie efektívneho mechanizmu na fungovanie sociálnych podnikov pilotné overenie zaloţenia a fungovania sociálnych 
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podnikov zameraných na zniţovanie nezamestnanosti a zamedzenia sociálneho vylúčenia najmä formou ďalšieho vzdelávania, 
aktiváciou znevýhodnených osôb, reinvestovaním hospodárskych prebytkov do rozvoja udrţateľného poskytovania sluţieb rozvoja 
komunity. Projekt predpokladá zaloţenie sociálneho podniku ţiadateľom a to systémom – vzdelávanie – aktivácia/zaškolenie – 
poskytovanie výroby a sluţieb – umiestňovanie osôb schopných aktívnej účasti na trhu práce a komunitná spolupráca. Tento 
model si vyţaduje vytvorenie memorand o spolupráci so zamestnávateľmi, obcami v regióne a s úradmi práce 

Prijímateľ:  Mesto Krompachy 

Obdobie realizácie projektu: od 18.06.2008 do  28.02.2011 

Rozpočet: ESF 938 093,98 ŠR  110 364,- VZ 55 182,- 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
––––––– 

ITMS kód projektu: 27110230004 

Registračné číslo ţiadosti:  2008/1.2/01/PP3  

ITMS kód ţiadosti NFP27110230006 

kontaktná osoba: Imrich Holečko, Ing., splnomocnená osoba,   
053 4192 213, holecko@krompachy.sk 

 

Prioritná os:  V zmysle Zmluvy o NFP 1. Podpora rastu zamestnanosti 

Opatrenie: V zmysle Zmluvy o NFP 1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov 
podnikov a podpory podnikania 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 100 % 

Stav čerpania: Suma 426 191,97 38,62 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE38,62% 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Suma 418 575,31 37,93% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Suma 414 724,76 37,58 % 

 

Podnet na projekt  na základe zadania vyhláseného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kód výzvy : 2008/1.2/01 

Aktivity: Aktivita 1 Vytvorenie riadiaceho a projektového tímu, pravidelne stretnutia riadiaceho tímu 
Aktivita 2 Výber vhodných občanov z radov cieľových skupín pre vzdelávanie a následnú prevádzku sociálneho podniku 
Aktivita 3 Vzdelávanie cieľových skupín 
Aktivita 4 Príprava priestorov, materiálne a technologické vybavenie sociálneho podniku 
Aktivita 5 Personálne obsadenie a prevádzka sociálneho podniku 

Hlavné témy: 5* vymenovať    % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 

(podľa potreby vloţte riadok) Rozvoj osobitných sluţieb v oblasti zamestnanosti 2,5 1,5 

 Podpora zamestnanosti vytváraním pracovných miest pre znevýhodnených 
občanov so zreteľom na MRK 

97,5 2,5 

Schéma štátnej pomoci: neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Projekt sa aplikuje v rámci moţnosti jeho financovania podľa plánu v aktivite 2,3,4. Aktivita 5 –  Personálne obsadenie a prevádzka 
sociálneho podniku je realizovaná čiastočne, nakoľko nie sú dodrţané podmienky poskytovania zálohových platieb. Z uvedeného 
dôvodu nebolo moţné prijať zamestnancov do výrobných prevádzok a tieţ dokončiť rekonštrukciu budovy. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Aktivita 1 Pravidelne mesačne sa koná stretnutie riadiaceho tímu – mesto, projektový tím, partneri projektu 
Aktivita 2 V spolupráci s ÚPSVaR sa realizoval výber občanov pre vzdelávanie a čiastočne aj výber zamestnancov pre prevádzku 
sociálneho podniku 
Aktivita 3 Postupne sa konalo vzdelávanie cieľových skupín, aktivita sa plní v súlade s harmonogramom 
Aktivita 4Rekonštrukcia budovy bývalého SOU na výrobnú prevádzku.   
Inštalácia strojného a technologického zariadenia dielni sociálneho podniku. Inštalácia bezpečnostného zariadenia. 
Aktivita 5 Do zamestnania boli prijatí dvaja zamestnanci. Pre nedostatok finančných prostriedkov boli zamestnanci prepustení 
počas skúšobnej lehoty.  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Pribliţne na 48 %   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Rekonštrukcia budovy bývalého SOU pre prevádzku sociálneho podniku 
Nákup strojov a technologických zariadení pre dielňu Kovovýroba 
Nákup strojov a technologických zariadení pre dielňu Drevovýroba 
Nákup bezpečnostnej signalizácie 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Zatiaľ sa zúčastnili vzdelávania len perspektívni budúci zamestnanci sociálneho podniku 
Počet osôb, ktorí absolvovali vzdelávanie výlučne v rámci aktivít implementácie projektu „Sociálny podnik – komplexné sluţby pre 
znevýhodnené skupiny. 
Do ukončenia aktivity – 02/10 ukončí vzdelávanie ďalších 16 občanov 
Celkový počet  novovytvorených pracovných miest 
V 2. Polroku 2009 je funkčne pripravených desať pracovných miest. Tieto miesta neboli obsadené pre nedostatok finančných 
prostriedkov. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 

Nedostatočné plnenie niektorých indikátorov je ovplyvnené nedostatkom finančných prostriedkov 
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priorít / stav v príslušnom 
období 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Príspevkom k zníţeniu nezamestnanosti je zatiaľ len príprava – vzdelávanie znevýhodnených občanov. 

Výsledky vecnej kontroly: Vzdelávanie cieľových skupín prebehlo v omeškaní zo 06/2009 na 09/2009 v dôsledku dlhšej časovej realizácie verejného 
obstarávania na dodanie sluţieb vzdelávania. Publicita projektu je realizovaná podľa pokynov stanovených v manuáli publicity. 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané dve overovania na mieste - zistené neoprávnené výdavky z dôvodu hodinových rozdielov medzi záväzkami v 
mandátnych zmluvách a skutočnosťou, projekt stagnuje – celkové neoprávnené výdavky - 2 038,11 EUR. 

 

Názov projektu: Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Rimavská Sobota 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: [1] 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, Národný program reforiem na roky 2008 – 2010 (bývalý akčný plán 
zamestnanosti); Akčný plán sociálnej inklúzie 2008-2010, Akčné plány pre: boj proti chudobe, násilie páchané na ţenách, akčný 
plán migrácie a antidiskriminácie, ...Programové vyhlásenie vlády: 
Predkladaný projekt je v súlade s PHSR BBSK, je v súlade s Lisabonskou stratégiou a Európskou stratégiou zamestnanosti a tieţ 
je v súlade s Národným akčným plánom sociálnej inklúzie. 
V rámci PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja sú definované slabé stránky - najmä Vysoká miera nezamestnanosti, 
problém dlhodobej nezamestnanosti, nízka ţivotná úroveň  obyvateľstva, vysoký stupeň ohrozenia sociálnym vylúčením. Snahou 
BBSK je riešiť podporu partnerstva a spolupráce štátnych a neštátnych organizácií rómsku problematiku. Práve vytváranie 
sociálneho podniku umoţňuje napĺňanie cieľov v rámci týchto priorít rozvoja a to najmä tým, ţe zohľadňuje aj podporu zamestnania 
ohrozených a najviac zastúpených skupín nezamestnaných a podporu programov v oblasti riešenia dlhodobej nezamestnanosti ( 
priorita rozvoja 1.26.1 v PHSR ) ako aj priorite rozvoja 1.27.1.Vytváranie inovatívnych programy pre osoby ohrozené sociálnym 
vylúčením, čo sociálne podniky rozhodne sú. 
Úspešné uskutočnenie Lisabonskej agendy si vyţaduje, aby politika zamestnanosti členských štátov vyváţene napomáhala trom 
vzájomne sa doplňujúcim a podporujúcim cieľom plnej zamestnanosti, kvality a produktivity práce, sociálnej súdrţnosti a 
začleneniu sa do spoločnosti. Projekt sociálneho podniku svojim poslaním napomáha začleneniu sa do spoločnosti najmä cez 
zvyšovanie zamestnateľnosti, rast praktických a teoretických zručností potrebných pre trh práce, ako aj k dosiahnutiu cieľa 
zvýšenia miery zamestnanosti k benchmarkovej hodnote 70% ( pre SR  bol cieľ na úrovni 90% z tejto hodnoty ). 
Z hľadiska Európskej Stratégia zamestnanosti sociálny podnik sleduje ciele tak, aby sa trh práce stal inkluzívnejší a aby sa 
uskutočnili reformy, ktoré by si vynútili aktívne hľadanie práce. To si vyţaduje modernú aktívnu politiku trhu práce, lepší prístup 
nezamestnaných a neaktívnych k odbornej príprave a moderné verejné sluţby zamestnanosti, ktoré by zabezpečili širšie pokrytie 
populácie. Viac pozornosti si vyţadujú aj ohrozené skupiny (dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia, osoby so zdravotným 
postihnutím, starší pracovníci) a znevýhodnené regióny. Nová priorita venovaná integrácii rómskeho obyvateľstva 

Cieľ projektu: Cieľom projektu nájdenia efektívneho mechanizmu na fungovanie sociálnych podnikov,  pilotné overenie zaloţenia a fungovania 
sociálnych podnikov zameraných na zniţovanie nezamestnanosti a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, najmä formou ďalšieho 
vzdelávania, aktiváciou osôb, vrátane znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, reinvestovaním hospodárskych prebytkov do 
rozvoja udrţateľného poskytovania sluţieb a rozvoja komunity. Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane vytvárania 
nových podnikov a podnikateľov; podpora vzdelávania v podnikoch s cieľom zvýšenia zručností a udrţania zamestnateľnosti 
zamestnancov a manaţérov: vytváranie pracovných miest aumiestňovanie účastníkov projektu na otvorený trh práce. 

Prijímateľ:  Gemerský sociálny podnik,n.o. 

Obdobie realizácie projektu: od 18.06.2008 do 31.12.2010 

Rozpočet: ŠF  2 743 412,65 SR   484 131,65 vlastné zdroje  169 870,75 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
–––––– 

ITMS kód projektu: 27110230005 

Registračné číslo ţiadosti:  2008/1.2/01/PP12 

ITMS kód ţiadosti NFP27110230001 

kontaktná osoba: Stieranka Milan, výkonný riaditeľ,  0914 321 270, stieranka@allcom.sk 
 

Prioritná os:  1. Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB 3 397 415,05 EUR NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma:  1 742 580 EUR % z celého rozpočtu projektu  51,29 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB  1 742 580 EUR NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Suma 
1 251 742,69 EUR 
 

% 
36,84 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Suma 
875 295,80  EUR 

% 
25,76 

 

                                                             
[1] Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 

mailto:stieranka@allcom.sk
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Podnet na projekt  na základe zadania  vyhláseného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Aktivity: Aktivita 1 -  Príprava projektu a etablovanie soc. podniku 
Aktivita 2 - Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti 
Aktivita 3 - Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku 
Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz 
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev 

Hlavné témy: 5* Názov    % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 

(podľa potreby vloţte riadok) 68 Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov Prijímateľ 
nevie uviesť. 

Prijímateľ 
nevie uviesť. 

 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 

Prijímateľ 
nevie uviesť. 

Prijímateľ 
nevie uviesť. 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Názov aktivity  

Aktivita 1 -  Príprava projektu a 
etablovanie soc. podniku 

Plánovaný začiatok aj ukončenie aktivity v súlade so zmluvou. 

Aktivita 2 - Vzdelávanie 
pracovníkov sociálneho 
podniku a znevýhodnených 
osôb pre zvýšenie 
zamestnanosti 

Aktivita 2.3. Vzdelávanie v rámci sociálneho inkubátora - bolo spustené o 1 mesiac skôr (v marci 
2009 oproti plánovanému aprílu 2009) z dôvodu získania dostatočného počtu záujemcov zo 
strany nezamestnaných evidovaných na Úrade práce. 
Aktivita 2.4. Vzdelávanie v rámci praktických zručností – posun plánovaného začiatku aktivity 
o 2 mesiace  (z 05/2009 na 07/2009) z dôvodu dočasnej platovej neschopnosti voči 
poskytovateľovi vzdelávacích sluţieb. 

Aktivita 3 - Tvorba pracovných 
miest v sociálnom podniku 

Aktivita - 3.2. Tvorba pracovných miest formou inkubácie/ aktivácie –posun realizácie o 1 
mesiac - aktivita je prepojená s aktivitou 2.3. Vzdelávanie v rámci sociálneho inkubátora, ktorá 
sa rozbehla od 03/09, záujemci o prácu v rámci sociálneho inkubátora boli od marca 2009  
preškoľovaní, aţ následne s nimi  boli uzatvorené DoVP 

Aktivita 4 – Vypracovanie 
odborných analýz 

Aktivita - 3.2. Tvorba pracovných miest formou inkubácie/ aktivácie –posun realizácie o 1 
mesiac - aktivita je prepojená s aktivitou 2.3. Vzdelávanie v rámci sociálneho inkubátora, ktorá 
sa rozbehla od 03/09, záujemci o prácu v rámci sociálneho inkubátora boli od marca 2009  
preškoľovaní, aţ následne s nimi  boli uzatvorené DoVP.  

Aktivita 5 – Vytvorenie 
partnerstiev 

Aktivita prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Názov aktivity  

Aktivita 1 -  Príprava projektu a 
etablovanie soc. podniku 

Skončila v r. 2008 

Aktivita 2 - Vzdelávanie 
pracovníkov sociálneho 
podniku a znevýhodnených 
osôb pre zvýšenie 
zamestnanosti 

K 31.12.2009 boli v rámci tejto aktivity dosiahnuté nasledovné hodnoty: 
470 účastníkov kurzov, z nich 442 vyškolených osôb – úspešných absolventov (plán 720 osôb, 
61,39%); 
39 odrealizovaných kurzov; 
53 úspešných absolventov bolo členom rómskej komunity, 63 členom národnostnej menšiny, 15 
občanom bolo zdravotne postihnutých, 68 občanov starších ako 50 rokov; 
163  úspešných absolventov bolo v evidencii Úradu práce  najmenej 12 mesiacov (dlhodobo 
nezamestnaný občan). 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu 

Aktivita 3 - Tvorba pracovných 
miest v sociálnom podniku 

Aktuálny počet pracovných miest  v SP (bez sociálneho inkubátora) 57 

Aktivita 4 – Vypracovanie 
odborných analýz 

Aktivita prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne.  Zmluva k 
vypracovaniu odborných analýz uzatvorená v mesiaci november 2008,  1. čiastkový výstup 
prevzatý v júli 2009 v súlade s Dodatkom 2 tejto zmluvy (Regionálny trh práce – dopytová časť). 

Aktivita 5 – Vytvorenie 
partnerstiev 

Aktivita prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne. 
Uzatvorené partnerstvá k 31.12.2009: 

Aktivita 1 -  Príprava projektu a 
etablovanie soc. podniku 

Aktivita ukončená – 100% 
 

Aktivita 2 - Vzdelávanie 
pracovníkov sociálneho 
podniku a znevýhodnených 
osôb pre zvýšenie 
zamestnanosti 

Počet osôb, ktoré úspešne ukončili vzdelávanie: 442 zo 720 = 61,39%. 
 

Aktivita 3 - Tvorba pracovných 
miest v sociálnom podniku 

Počet vytvorených a sprostredkovaných pracovných miest: 191 z 300 = 63,66%. 
 

Aktivita 4 – Vypracovanie 
odborných analýz 

Počet vytvorených analýz: 1 z 3 = 33,33 % 
 

Aktivita 5 – Vytvorenie 
partnerstiev 

Počet vytvorených partnerstiev: 2 z 3= 66,67 %. 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 

Nákup strojov, prístrojov a zariadení na účel poskytovania sluţieb sociálneho  podniku.  
Stredisko inkubátor  – štiepkovač Farmi 
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vzhľadom k obsahu projektu Stredisko stavebné  - univerzálny nakladač 
Stredisko štiepka   - štiepkovač Bobr 7; traktor Class s hydraulickou rukou; vývozná súprava Valmet; manipulátor JCB; terénne 
auto Nisan 1 kus; motorové píly;  
Stredisko ľudová výroba - drevoobrábacie stroje 

 Názov Kum.stav/stav za r.2009 

Počet vyškolených osôb 442/376 

Obsah indikátora:  Počet vyškolených osôb  = ide o úspešných absolventov školenia, ktorí obdrţali potvrdenia 
o absolvovaní kurzu. 

Počet udrţaných pracovných 
miest celkom 

190/184  

Obsah indikátora: Spôsob výpočtu:  
Počet udrţaných pracovných miest celkom:   
aktuálny počet zamestnancov v SP (57); 
počet osôb, ktorí sa zamestnali po opustení sociálneho inkubátora (0); 
počet osôb, ktorí sa zamestnali po absolvovaní školenia (133). 

Priemerný počet mesiacov, 
počas ktorých boli 
znevýhodnení uchádzači 
zamestnaní v sociálnom 
podniku 

9,19/9,19 

Obsah indikátora: = celkový počet odpracovaných mesiacov za všetkých zamestnancov (znevýhodnení uchádzači) 
sumárne/počet zamestnancov. 
Z toho muţi = celkový počet odpracovaných mesiacov muţov (znevýhodnení uchádzači)  
sumárne/počet muţov. 
Z toho ţeny = celkový počet odpracovaných mesiacov ţeny (znevýhodnení uchádzači)  
sumárne/počet ţien. 

Priemerný počet mesiacov, 
počas ktorých boli 
znevýhodnení uchádzači 
umiestnení na trhu práce po 
opustení sociálneho podniku 

aktuálne prijímateľ nedisponujeme presnými údajmi 
 

Obsah indikátora: = celkový počet mesiacov, počas ktorých boli znevýhodnení uchádzači umiestnení na trhu práce 
po opustení sociálneho podniku sumárne/počet znevýhodnených uchádzačov (indikátor je 
zameraný na zamestnancov sociálneho inkubátora) (aktuálne nedisponujeme presnými údajmi). 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Horizontálne priority sa v rámci projektu neuplatňujú.  Projekt nemá zazmluvnené horizontálne merateľné ukazovatele. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vplyv SP na zniţovaní nezamestnanosti v regióne moţno rozdeliť na priamy a nepriamy: 
Priamy vplyv: prostredníctvom vytvárania pracovným miest v rámci sociálneho podniku a vytvoreného sociálneho inkubátora. 
V súčasnosti zamestnávame 57 osôb v rámci sociálneho podniku, sociálnym inkubátorom prešlo 9 osôb. 
Nepriamy vplyv: prostredníctvom zvýšovania zručností obyvateľstva so zvýšeným rizikom sociálneho vylúčenia, a  to  
poskytovaním sluţieb v oblasti ďalšieho vzdelávania a praktických tréningov. Ide o občanov, ktorí aj vzhľadom na svoj vek, 
vzdelanie, nedostatku praxe, zdravotného stavu, ťaţšie nachádzajú uplatnenie na trhu práce, a preto potrebujú zvýšenú 
starostlivosť so strany verejných orgánov. Aktuáln počet odralizovaných kurzov je 39, spolu 442 úspešných absolventov školení. 
GSP zároveň zvyšuje zamestnanosť v regióne prostredníctvom tvorby dodávok, tzn. dodávatelia zamestnávajú dodatočné 
pracovné sily v dôsledky dopytu, ktorý C RSP. 

Výsledky vecnej kontroly: Zistenia z mon.návštev: 
RO ţiada dôsledne dokumentovať všetky aktivity a činnosti projektového tímu a odbornej rady.  Je potrebné mať uvedenú 
dokumentáciu uloţenú v samotnom sociálnom podniku, nakoľko pri neohlásených monitorovacích návštevách je málo 
pravdepodobné, ţe zamestnanci RO sa stretnú s členmi projektového tímu, ktorí pracujú na dohodu o pracovnej činnosti. 
RO poţaduje zefektívniť spoluprácu projektového tímu so zamestnancami sociálneho podniku v oblasti riadenia projektu 
a predkladania projektovej dokumentácie. Výsledkom lepšej spolupráce by mali byť bezchybne spracované podklady pre verejné 
obstarávanie, ţiadosti o platbu, projektové rozpočty a iné dokumenty vzhľadom na počet a odbornosť členov projektového tímu.  
RO navrhuje zváţiť potrebu zachovania počtu členov projektového tímu a odbornej rady na súčasnej úrovni. 
Materiály k školeniam, ktoré zostávajú účastníkom školenia, neboli označené v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre 
prijímateľov v rámci ESF (2007- 2013).   
Vstupné dvere Obchodnej akadémie boli označené informačným plagátom vo formáte A4, na ktorom heslo „Priestor pre Vašu 
príleţitosť― nebolo v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007- 2013). 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané jedno overovania na mieste - nesúlad v pracovných výkazoch u členov projektového tímu, nedostatočné a 
nejednoznačne vyplnené pracovné výkazy, duplicitné vykazovanie činnosti, nedoloţená podporná   k personal. výdavkom, 
neplnenie si povinností z Dohôd, nedostatočná komunikácia medzi členmi proj. tímu, výdavky za vedenie externého účtovníctva- 
duplicitné a neoprávnené, externé monitorovanie projektu-vysoké a neefektivne  - celkové neoprávnené výdavky - 5 012,20 EUR. 

 

Názov projektu: Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Veľký Krtíš 

Východisko Predkladaný projekt je v súlade s PHSR BBSK, je v súlade s Lisabonskou stratégiou a Európskou stratégiou zamestnanosti a tieţ 
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z národnej/regionálnej 
politiky: 47 

je v súlade s Národným akčným plánom sociálnej inklúzie.V rámci PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja sú definované 
slabé stránky - najmä Vysoká miera nezamestnanosti, problém dlhodobej nezamestnanosti, nízka ţivotná úroveň  obyvateľstva, 
vysoký stupeň ohrozenia sociálnym vylúčením. Snahou BBSK je riešiť podporu partnerstva a spolupráce štátnych a neštátnych 
organizácií rómsku problematiku. Práve vytváranie sociálneho podniku umoţňuje napĺňanie cieľov v rámci týchto priorít rozvoja 
a to najmä tým, ţe zohľadňuje aj podporu zamestnania ohrozených a najviac zastúpených skupín nezamestnaných a podporu 
programov v oblasti riešenia dlhodobej nezamestnanosti ( priorita rozvoja 1.26.1 v PHSR ) ako aj priorite rozvoja 1.27.1.Vytváranie 
inovatívnych programy pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením, čo sociálne podniky rozhodne sú. 
Úspešné uskutočnenie Lisabonskej agendy si vyţaduje, aby politika zamestnanosti členských štátov vyváţene napomáhala trom 
vzájomne sa doplňujúcim a podporujúcim cieľom plnej zamestnanosti, kvality a produktivity práce, sociálnej súdrţnosti a 
začleneniu sa do spoločnosti. Projekt sociálneho podniku svojim poslaním napomáha začleneniu sa do spoločnosti najmä cez 
zvyšovanie zamestnateľnosti, rast praktických a teoretických zručností potrebných pre trh práce, ako aj k dosiahnutiu cieľa 
zvýšenia miery zamestnanosti k benchmarkovej hodnote 70% ( pre SR  bol cieľ na úrovni 90% z tejto hodnoty ). 
Z hľadiska Európskej Stratégia zamestnanosti sociálny podnik sleduje ciele tak, aby sa trh práce stal inkluzívnejší a aby sa 
uskutočnili reformy, ktoré by si vynútili aktívne hľadanie práce. To si vyţaduje modernú aktívnu politiku trhu práce, lepší prístup 
nezamestnaných a neaktívnych k odbornej príprave a moderné verejné sluţby zamestnanosti, ktoré by zabezpečili širšie pokrytie 
populácie. Viac pozornosti si vyţadujú aj ohrozené skupiny (dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia, osoby so zdravotným 
postihnutím, starší pracovníci) a znevýhodnené regióny. Nová priorita venovaná integrácii rómskeho obyvateľstva 

Cieľ projektu: Cieľom projektu nájdenia efektívneho mechanizmu na fungovanie sociálnych podnikov,  pilotné overenie zaloţenia a fungovania 
sociálnych podnikov zameraných na zniţovanie nezamestnanosti a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, najmä formou ďalšieho 
vzdelávania, aktiváciou osôb, vrátane znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, reinvestovaním hospodárskych prebytkov do 
rozvoja udrţateľného poskytovania sluţieb a rozvoja komunity. 
Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane vytvárania nových podnikov a podnikateľov; podpora vzdelávania v podnikoch 
s cieľom zvýšenia zručností a udrţania zamestnateľnosti zamestnancov a manaţérov. 
- vytváranie pracovných miest, 
- umiestňovanie účastníkov projektu na otvorený trh práce. 

Prijímateľ:  Veľkokrtíšsky sociálny podnik,n.o. 

Obdobie realizácie projektu: od 18.06.2008 do 31.12.2010 

Rozpočet: ŠF 2 743 412,66 SR 484 131,65 vlastné zdroje 169 870,75 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
––––- 

ITMS kód projektu: 27110230006 

Registračné číslo ţiadosti:  2008/1.2/01/PP9 

ITMS kód ţiadosti NFP27110230004 

kontaktná osoba: Oľga Bullová, ekonóm, 0904 354 372, o.bullova@vk-sp.sk 
 

Prioritná os:  1. Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB  3 397 415,06 EUR NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma:  1 538 994,87 EUR % z celého rozpočtu projektu  45,30 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB  1 538 994,87 EUR NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Suma 
1 259 371,03 EUR 

% 
37,07 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Suma 
461 265,56 EUR 

% 
29,97 

 

Podnet na projekt  na základe zadania vyhláseného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Aktivity: Aktivita 1 -  Príprava projektu a etablovanie soc. podniku 
Aktivita 2 - Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti 
Aktivita 3 - Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku 
Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz 
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev 

Hlavné témy: 5* názov  % podiel k 31.12. 2009 

(podľa potreby vloţte riadok) 68 Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov Prijímateľ 
nevie uviesť. 

Prijímateľ nevie 
uviesť. 

 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 

Prijímateľ 
nevie uviesť. 

Prijímateľ nevie 
uviesť. 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 

Názov aktivity  

Aktivita 1 -  Príprava projektu a 
etablovanie soc. podniku 

Plánovaný začiatok aj ukončenie aktivity v súlade so zmluvou. 

                                                             
47 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 
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harmonogramu: Aktivita 2 - Vzdelávanie 
pracovníkov sociálneho 
podniku a znevýhodnených 
osôb pre zvýšenie 
zamestnanosti 

Aktivita - 2.4. Vzdelávanie v rámci praktických zručností – posun realizácie o 1 mesiac (05/09 
oproti plánu 04/09) -  vzdelávacie moduly v rámci aktivity 2.4. sa rozbehli s mesačným posunom 
z kapacitných a finančných dôvodov. 
Oznámené RO listom z 22.10.2009. 

Aktivita 3 - Tvorba pracovných 
miest v sociálnom podniku 

Aktivita - 3.2. Tvorba pracovných miest formou inkubácie/ aktivácie –posun realizácie o 2 
mesiace- aktivita je prepojená s aktivitou 2.3. Vzdelávanie v rámci sociálneho inkubátora, ktorá 
sa rozbehla od 02/09, zamestnanci sociálneho inkubátora boli najskôr preškolení, aţ následne 
boli s nimi uzatvorené DoVP.  
Oznámené RO listom z 22.10.2009. 

Aktivita 4 – Vypracovanie 
odborných analýz 

Aktivita prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne.  

Aktivita 5 – Vytvorenie 
partnerstiev 

Aktivita prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne. 

Riadenie projektu Aktivita prebieha v súlade so zmluvou 

Publicita a informovanosť Aktivita prebieha v súlade so zmluvou 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Názov aktivity  

Aktivita 2 - Vzdelávanie 
pracovníkov sociálneho 
podniku a znevýhodnených 
osôb pre zvýšenie 
zamestnanosti 

K 31.12.2009 boli v rámci tejto aktivity dosiahnuté nasledovné hodnoty: 
 424 účastníkov kurzov, z nich 395 vyškolených osôb – úspešných absolventov (plán 
720 osôb, 54,86%); 
 36 zrealizovaných kurzov; 
 60 úspešných absolventov bolo členom rómskej komunity, 11-ti členovia 
národnostnej menšiny, 19 osôb bolo zdravotne postihnutých, 63 občanov starších ako 50 rokov; 
 169  úspešných absolventov bolo v evidencii Úradu práce  najmenej 12 mesiacov 
(dlhodobo nezamestnaný občan) 

Aktivita 3 - Tvorba pracovných 
miest v sociálnom podniku 

K 31.12.2009 boli uzatvorené pracovné pomery v SP  
Počet vytvorených a sprostredkovaných 178  pracovných miest 

Aktivita 4 – Vypracovanie 
odborných analýz 

Aktivita prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne.  Zmluva k 
vypracovaniu odborných analýz uzatvorená v mesiaci november 2008,  1. čiastkový výstup 
prevzatý v júli 2009 v súlade s Dodatkom 2 tejto zmluvy (Regionálny trh práce – dopytová časť). 

Aktivita 5 – Vytvorenie 
partnerstiev 

Aktivita prebieha v súlade so zmluvou, čiastkové výstupy napĺňané priebeţne. Dňa 18.9.2008 
bola uzavretá Zmluva o partnerstve pri podpore sociálneho podniku s Úradom práce, soc. vecí 
a rodiny. 

Riadenie projektu Aktivita prebieha v súlade so zmluvou 

Publicita a informovanosť Aktivita prebieha v súlade so zmluvou 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Názov aktivity  

Aktivita 1 -  Príprava projektu a 
etablovanie soc. podniku 

Aktivita ukončená – 100% 
 

Aktivita 2 - Vzdelávanie 
pracovníkov sociálneho 
podniku a znevýhodnených 
osôb pre zvýšenie 
zamestnanosti 

Počet osôb, ktoré úspešne ukončili vzdelávanie: 395 zo 720 = 54,86%. 
 

Aktivita 3 - Tvorba pracovných 
miest v sociálnom podniku 

Počet vytvorených a sprostredkovaných pracovných miest: 142 z 300 = 47,33%. 

Aktivita 4 – Vypracovanie 
odborných analýz 

Počet vytvorených analýz: 1 z 3 = 33,33 % 

Aktivita 5 – Vytvorenie 
partnerstiev 

Počet vytvorených partnerstiev: 1 z 3= 33,33%. 

Riadenie projektu 50,28% 

Publicita a informovanosť 11,05% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Nákup strojov, prístrojov a zariadení na účel poskytovania sluţieb sociálneho  podniku.  

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Názov Kum.stav/stav za r.2009 MJ 

Počet vyškolených osôb 395/ 376  osoba 

Obsah indikátora:  Počet vyškolených osôb  = ide o úspešných absolventov školenia, ktorí obdrţali potvrdenia 
o absolvovaní kurzu. 

Počet udrţaných pracovných 
miest celkom 

88/63  osoba 

Obsah indikátora:  Počet udrţaných pracovných miest celkom:   
aktuálny počet zamestnancov v SP (77); 
počet osôb, ktorí sa zamestnali po opustení sociálneho inkubátora (4); 
počet osôb, ktorí sa zamestnali po absolvovaní školenia (7). 
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Priemerný počet mesiacov, 
počas ktorých boli 
znevýhodnení uchádzači 
zamestnaní v sociálnom 
podniku 

6,48/3,96 mesiac 

Obsah indikátora: = celkový počet odpracovaných mesiacov za všetkých zamestnancov (znevýhodnení uchádzači) 
sumárne/počet zamestnancov. 
Z toho muţi = celkový počet odpracovaných mesiacov muţov (znevýhodnení uchádzači)  
sumárne/počet muţov. 
Z toho ţeny = celkový počet odpracovaných mesiacov ţeny (znevýhodnení uchádzači)  
sumárne/počet ţien. 

Priemerný počet mesiacov, 
počas ktorých boli 
znevýhodnení uchádzači 
umiestnení na trhu práce po 
opustení sociálneho podniku 

aktuálne prijímateľ nedisponuje presnými údajmi  mesiac 

Opis plnenia indikátora: = celkový počet mesiacov, počas ktorých boli znevýhodnení uchádzači umiestnení na trhu práce 
po opustení sociálneho podniku sumárne/počet znevýhodnených uchádzačov (indikátor je 
zameraný na zamestnancov sociálneho inkubátora) ( 

 Údaje za rok 2009 boli vypočítané: kum.stav k 31.12.2009 – kum.stav k 30.11.2008.  
Monitorovacia správa č. 1 obsahovala údaje od podpisu zmluvy (18.6.2008) do 30.11.2008. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Horizontálne priority sa v rámci projektu neuplatňujú.  Projekt nemá zazmluvnené horizontálne merateľné ukazovatele. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vplyv SP na zniţovaní nezamestnanosti v regióne moţno rozdeliť na priamy a nepriamy: 
Priamy vplyv: prostredníctvom vytvárania pracovným miest v rámci sociálneho podniku a vytvoreného sociálneho inkubátora. 
V súčasnosti zamestnávame 38 osôb v rámci sociálneho podniku, sociálnym inkubátorom prešlo 25 osôb. 
Nepriamy vplyv: prostredníctvom zvýšovania zručností obyvateľstva so zvýšeným rizikom sociálneho vylúčenia, a  to  
poskytovaním sluţieb v oblasti ďalšieho vzdelávania a praktických tréningov. Ide o občanov, ktorí aj vzhľadom na svoj vek, 
vzdelanie, nedostatku praxe, zdravotného stavu, ťaţšie nachádzajú uplatnenie na trhu práce, a preto potrebujú zvýšenú 
starostlivosť so strany verejných orgánov. Aktuáln počet odralizovaných kurzov je 39, spolu 442 úspešných absolventov školení. 
RSP zároveň zvyšuje zamestnanosť v regióne prostredníctvom tvorby dodávok, tzn. dodávatelia zamestnávajú dodatočné 
pracovné sily v dôsledky dopytu, ktorý vytvoril RSP. 

Výsledky vecnej kontroly: Zistenia z mon.návštev: 
Predstavitelia sociálneho podniku neboli schopní predloţiť dokumentáciu o práci projektového tímu a odbornej rady. RO ţiada 
uvedenú dokumentáciu doplniť a dôsledne dokumentovať všetky aktivity a činnosti projektového tímu.  Je potrebné mať uvedenú 
dokumentáciu uloţenú v samotnom sociálnom podniku, nakoľko pri neohlásených monitorovacích návštevách je málo 
pravdepodobné, ţe zamestnanci RO sa stretnú s členmi projektového tímu, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce. 
RO poţaduje zefektívniť spoluprácu projektového tímu so zamestnancami sociálneho podniku v oblasti riadenia projektu 
a predkladania projektovej dokumentácie. Výsledkom lepšej spolupráce by mali byť bezchybne spracované podklady pre verejné 
obstarávanie, ţiadosti o platbu, projektové rozpočty a iné dokumenty vzhľadom na počet a odbornosť členov projektového tímu.  
RO navrhuje zváţiť potrebu zachovania počtu členov projektového tímu a odbornej rady na súčasnej úrovni. 
Na prezenčnej listine k školeniu Získanie zručností pre zamestnanosť, pre remeslá a podnikanie modul 1.2c zabezpečované 
spoločnosťou TM Consulting, s.r.o. bolo chybne uvedené logo a označenie web stránky Sociálnej implementačnej agentúry, ktorá 
v súčasnosti neimplementuje projekt (implementovala ho do 31.3.2009).   
Školiace materiály zabezpečované spoločnosťou TM Consulting, s.r.o. neboli označené v súlade s Manuálom pre informovanie a 
publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007- 2013).   

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané jedno overovanie na mieste - v pracovných výkazoch uvádzané duplicitné činnosti/ rovnaká činnosť je zabezpečovaná 
interným a súčasne externým dodávateľom / nepreukazné výdavky, nereálne výdavky   - celkové neoprávnené výdavky 24 094,11 
EUR. 

 

Názov projektu: Vznik, rozvoj a sieťovanie sociálneho podniku v okrese Humenné 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 48 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Národný akčný plán sociálnej inklúzie, OP ZaSI 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je príprava, zriadenie a nájdenie efektívneho mechanizmu na fungovanie sociálnych podnikov,  pilotné overenie 
zaloţenia a fungovania sociálneho podniku zameraného na zniţovanie nezamestnanosti a zamedzenie sociálneho vylúčenia 
najmä formou aktivácie znevýhodnených osôb, ich ďalšieho vzdelávania,  praktického tréningu a následne reinvestovaním 
hospodárskych prebytkov do rozvoja udrţateľného poskytovania sluţieb a ich rozvoja.  
Projekt predpokladá zaloţenie sociálneho podniku ţiadateľom a to na systémom aktivácia – vzdelávanie - zaškolenie – 
poskytovanie výroby a sluţieb – umiestňovanie osôb schopných aktívnej účasti na trhu práce a komunitná spolupráca. Tento 
model si vyţaduje vytvorenie memoránd o spolupráci so zamestnávateľmi, obcami v regióne a s úradom práce – viď. priloţené 

                                                             
48 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 
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Prehlásenia o partnerstvách. 

Prijímateľ:  Agentúra rozvoja Slovensko – Východ   

Obdobie realizácie projektu: Od 01.07.2008  do 31.12.2010 

Rozpočet: EŠF 2 598 240,47 SR 458 513,03 vlastné zdroje 160 881,76 

Prioritná  os 1 
Prioritná  os 3 

 
––– 

ITMS kód projektu: 27110230007 

Registračné číslo ţiadosti:  2008/1.2/01 PP1 

ITMS kód ţiadosti NFP27110230008 

kontaktná osoba: Ing. Slavomír Rusinko, 0917 279 860, riaditel@sp-arsvhe.sk 
 

Prioritná os:  1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV  100% KOŠICE 

Stav čerpania: - 604 736,74EUR /došlé zálohové platby/  
- 562 250,28EUR /reálne/ 

- 18,79% z celého rozpočtu projektu 
-    17,47% /reálne/ 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV18,79
% 

KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

1 285 503,79EUR 39,95% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

324 509,95EUR 10,09% 

 

Podnet na projekt  Výzva 2008/1.2/01 

Aktivity: 1. Aktivita 1 Etablovanie soc. podniku a prípravné práce  
2. Aktivita 2 - 1.1.Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku pre riadenie aktivít 
3. Aktivita 3 - 1.2.Vzdelávanie znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnateľnosti  
4. Aktivita 4 – 1.3. Vzdelávanie formou in – company training v rámci sociálneho podniku  
5. Aktivita 5 – 1.4. Školenia praktických zručností     pre cieľové skupiny a to v  segmentoch aktivít sociálneho podniku a najmä 
v segmente cieľových zamestnávateľov 
6. Aktivita 6 – 2.1. Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku 
7. Aktivita 7 – 2.2. Tvorba pracovných miest formou aktivácie 
8. Aktivita 8 – 2.3. Tvorba pracovných miest v spoločnostiach/ organizačných zloţkách zakladaných sociálnym podnikom 
9. Aktivita 9 - 3.3.  Vytváranie partnerstiev 

Hlavné témy: 5* 68 Podpora samostatne zárobkovej činnosti 
a zakladanie podnikov  

 100% podiel skutočný stav k 31.12. 2009 
100% 

Schéma štátnej pomoci: Netýka sa projektu 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity projektu A1 aţ A9, Riadenie projektu, Publicita a informovanosť prebiehali v súlade s časovým harmonogramom a v zmysle 
schválených zmien.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Bolo pripravených, zrealizovaných a odkontrolovaných 7 obchodných verejných súťaţí, 6 podprahových verejných súťaţí a 
niekoľko prieskumov trhu za účelom obstarania tovarov, sluţieb a stavebných prác potrebných k realizácii projektu. Na tomto 
základe bol doplnený projektový tím a odborný personál projektu.  Bolo pripravených niekoľko zmien v projekte, ktoré boli 
schválené či uţ akceptačnými listami alebo dodatkami k Zmluve. Išlo o zmeny, ktoré vyplynuli z rôznych faktorov ovplyvňujúcich 
prostredie projektu. V rámci vzdelávacích aktivít sa za aktívnej účasti úradu práce pri výbere znevýhodnených UoZ, zrealizovalo 7 
kurzov, z nich 3 kurzy trojtýţdňové a 4 kurzy 6 týţdňové, do ktorých nastúpilo 192 znevýhodnených UoZ. Bola zrealizovaná 
konferencia  na tému „Sociálne podniky ako nástroj zvyšovania zamestnanosti― za účasti ministerky MPSVaR.  S partnerskými 
obcami boli podpísané rámcové partnerské zmluvy. Pracovalo sa na príprave projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu stredísk  
Obnoviteľné zdroje energie, Ekofarma a výstavby strediska Zariadenia sociálnych sluţieb. Po výbere dodávateľov sa začalo so 
stavebnými prácami. Na obciach boli zriadené pracoviská Centra pre seniorov, na ktorých sme zamestnali 10 ţien. Bola zakúpená 
technologická linka na výrobu brikiet pre stredisko OZE.   

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

30% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Bola zakúpená technologická linka na výrobu drevených brikiet, zaplatené vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebný dozor 
a stavebné faktúry. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

A1- indikátor aktivita nemá 
A2 – aktivita sa bude realizovať aţ v roku 2010 
A3 – 192 nastúpilo do vzdelávacích kurzov 
A4 – 12 zúčastnených v rámci in-company trainingu 
A5 – 14 zúčastnených si našlo uplatnenie na trhu práce mimo SP 
A6 – 13 zamestnancov v SP 
A7 – tento indikátor nie je moţné teraz sledovať 
A8 – tento indikátor nie je moţné teraz sledovať 
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A9 – 7 partnerských zmlúv 
V:Počet zamestnancov, ktorí ukončili rôzne formy ďalšieho vzdelávania - 13 
V:Počet osôb ktoré ukončili vzdelávanie v programoch – 157 
D:Počet udrţaných pracovných miest v cieľovej skupine 6 mesiacov po ukončení projektu v soc. podniku 
D:Počet udrţaných pracovných miest v cieľovej skupine 6 mesiacov po ukončení projektu u zamestnávateľov 
D:Počet vytvorených partnerstiev zamestnanosti 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Počet osôb ktoré ukončili vzdelávanie v programoch – 157 
Počet osôb ktoré ukončili vzdelávanie v programoch – 9 
Podiel ţien na vytvorených pracovných miestach v sociálnom podniku 
Pri počte vytvorených miest 13 / súčasný stav/ je to 12 ţien: 92% 
Pri počte plánovaných miest 47 je to 25,5% 
Dopad sa sleduje 6 mesiacov po skončení projektu 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Projekt bol postavený od začiatku tak, ţe najprv bude potrebné jednotlivé strediská výroby a poskytovania sluţieb vybudovať. Na 
týchto strediskách by sa následne zamestnávali ľudia – z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, umoţňovalo by sa 
im získavať praktické zručnosti a obnovovať pracovné návyky, a potom ich umiestňovať na trhu práce. Pri tomto pohľade ide 
o dlhodobú záleţitosť – „beh na dlhé trate― a príspevok projektu k zniţovaniu nezamestnanosti moţno správne a naplno zhodnotiť 
aţ po uplynutí niekoľkých rokov, kedy sa bude dať vypočítať jednak ekonomický prínos sociálneho podniku pre štát, ale aj 
zhodnotiť psychologické, sociologické a ekonomické pozitíva na znevýhodnené skupiny. Momentálne je projekt vo fáze budovania 
stredísk, bolo vytvorených 13 pracovných miest. Do vzdelávacích aktivít bolo zapojených 192 znevýhodnených UoZ, z ktorých si 
našlo prácu mimo SP 14 a v SP 8 

Výsledky vecnej kontroly: Spomalená výstavba jednotlivých stredísk a pozastavené vzdelávanie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.   

Výsledky finančnej kontroly:  

 

Názov projektu: Vytvorenie sociálneho podniku v okrese Bardejov  

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: [1] 

Národný program reforiem na roky 2006 – 2008; Akčný plán sociálnej inklúzie 2008 - 2010;  Operačný program Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia; Európsky stratégia zamestnanosti 

Cieľ projektu: Nájdenie efektívneho mechanizmu fungovania sociálneho podniku, zameraného na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti, 
na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, na vzdelávanie, na vytváranie pracovných miest a umiestňovanie účastníkov projektu na 
otvorenom trhu práce a pilotné overovanie zaloţenia a fungovania sociálneho podniku  

Prijímateľ:  ARVIK – rozvojové zdruţenie  

Rozpočet: EŠF 2 743 565,81 SR 483 978,49 vlastné zdroje 175 961,24 

Prioritná  os 1  k Prioritnej  
osi 3 

 
––––– 

ITMS kód projektu: 27110230008 

Registračné číslo ţiadosti:   

ITMS kód ţiadosti NFP27110230002 

kontaktná osoba: Ing. JUDr. Jozef Sendek, 0917 535 400, jozef.sendek@arvik.sk 
 

Prioritná os:  1 Podpora rastu zamestnanosti 

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

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV 100% KOŠICE 

Stav čerpania: Suma 2.098.905,86 EUR 61,69% z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

suma: 1.019.053,31 EUR 29,94 % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

suma: 1.017.327,23 EUR 29,89 % 

 

Podnet na projekt  VÝZVA „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov― 

Aktivity: Aktivita 1: Príprava projektu a etablovanie sociálneho podniku 
V rámci tejto aktivity sú zahrnuté všetky prípravné práce, ktoré majú priamy súvis s úspešnou realizáciou projektu. Aktivita uţ bola 
ukončená. 
Aktivita 2: Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a nezamestnaných (znevýhodnených UoZ a UoZ) za účelom zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti 
V rámci tejto aktivity bolo z plánovaných 24 kurzov doposiaľ zrealizovaných 13 kurzov teoretického a praktického vzdelávania pre 
uchádzačov o zamestnanie, pričom teoretické vzdelávanie absolvovalo 327 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých 158 sa 
zúčastnilo aj praktického vzdelávania. 
Aktivita 3 –Tvorba pracovných miest 
V rámci sociálneho podniku je plánované vytvorenie 49 pracovných miest (10 manaţment, 24 výrobní zamestnanci sociálneho 

                                                             
[1] Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 



 

260 

inkubátora s ročným intervalom fluktuácie, 15 výrobní zamestnanci sociálneho inkubátora s mesačným intervalom fluktuácie). Ďalší 
úspešní absolventi vzdelávania sú umiestňovaní k podnikateľským subjektom, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. 
Mnohí nezamestnaní k nám prídu len kvôli praktickému vzdelávaniu, konkrétne kvôli absolvovaniu kurzu viazača bremien resp. 
školenia VZV a následne odmietajú podpísať pracovnú zmluvu v sociálnom inkubátore a vracajú sa do evidencie ÚPSVaR 
Bardejov, resp. nachádzajú uplatnenie v personálnych agentúrach.  
Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz 
Ţiadna z predpokladaných analýz nebola doposiaľ vypracovaná a ani predloţená. Z uvedeného dôvodu nebolo zo schválených 
finančných prostriedkov na túto aktivitu doposiaľ ţiadne čerpanie.  
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev 
V rámci tejto aktivity bola podpísaná Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu s ÚPSVaR Bardejov a Obcou Kruţlov, ale aj 
memorandové zmluvy s podnikateľskými subjektmi z okresu Bardejov, ktoré sú prílohou Ţiadosti o NFP. 
Podporné aktivity projektu:  
Riadenie projektu 
Uvedená podporná aktivita sa realizuje počas realizácie všetkých vyššie uvedených aktivít. Na riadení projektu sa podieľa 6 – 
členný Projektový tím a 2 - členná Rada garantov (pôvodne 3 – členná).  
Publicita projektu 
V rámci publicity boli finančné prostriedky doposiaľ pouţité jedine na web stránku, ostatné plánované aktivity neboli doposiaľ 
zrealizované. 

Hlavné témy: 5* Vzdelávanie a príprava pre trh práce – 24 kurzov   50% podiel zrealizovaných 13 kurzov  
(54,17 %) 

 Tvorba pracovných miest:  
10 manaţment, 24 výroba,  
15 fluktuanti čo je spolu 49 pracovných miest 

50% podiel 9 manaţment, 24 výroba,  
7 fluktuanti čo je spolu 40 pracovných miest 
(81,63 %) 

Schéma štátnej pomoci: Nevzťahuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity prebiehali v súlade s časovým harmonogramom a v zmysle schválených zmien. 11.12.2009 bolo odstúpené od zmluvy.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Aktivita 1: Príprava projektu a etablovanie sociálneho podniku 
Aktivita uţ bola ukončená. 
Aktivita 2: Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a nezamestnaných (znevýhodnených UoZ a UoZ) za účelom zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti 
V rámci tejto aktivity bolo z plánovaných 24 kurzov doposiaľ zrealizovaných 13 kurzov teoretického a praktického vzdelávania pre 
uchádzačov o zamestnanie, pričom teoretické vzdelávanie absolvovalo 327 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých 158 sa 
zúčastnilo aj praktického vzdelávania. 
Aktivita 3 –Tvorba pracovných miest 
V rámci sociálneho podniku je plánované vytvorenie 49 pracovných miest (10 manaţment, 24 výrobní zamestnanci sociálneho 
inkubátora s ročným intervalom fluktuácie, 15 výrobní zamestnanci sociálneho inkubátora s mesačným intervalom fluktuácie). Ďalší 
úspešní absolventi vzdelávania sú umiestňovaní k podnikateľským subjektom, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. 
Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz 
Ţiadna z predpokladaných analýz nebola doposiaľ vypracovaná a ani predloţená.  
Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev 
V rámci tejto aktivity bola podpísaná Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu s ÚPSVaR Bardejov a Obcou Kruţlov, ale aj 
memorandové zmluvy s podnikateľskými subjektmi z okresu Bardejov, ktoré sú prílohou Ţiadosti o NFP. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

60% 
 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Na základe výsledkov verejného obstarávania boli finančné prostriedky pouţité na nákup strojov a technologických zariadení, ktoré 
sú vyuţívané v rámci praktického vzdelávania. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Počet školených osôb:    334  
Počet absolventov školenia:   327 

 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Z plánovaných 24 kurzov bolo doposiaľ zrealizovaných 13 kurzov teoretického a praktického vzdelávania pre uchádzačov 
o zamestnanie, pričom teoretické vzdelávanie absolvovalo 327 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých 158 sa zúčastnilo aj 
praktického vzdelávania.V rámci sociálneho podniku je plánované vytvorenie 49 pracovných miest (10 manaţment, 24 výrobní 
zamestnanci sociálneho inkubátora s ročným intervalom fluktuácie, 15 výrobní zamestnanci sociálneho inkubátora s mesačným 
intervalom fluktuácie). Ďalší úspešní absolventi vzdelávania sú umiestňovaní k podnikateľským subjektom, s ktorými máme 
podpísané zmluvy o spolupráci. Práve s naplnením 15 pracovných miest v sociálnom inkubátore s mesačným intervalom fluktuácie 
je najväčší problém. Mnohí nezamestnaní k nám prídu len kvôli praktickému vzdelávaniu, konkrétne kvôli absolvovaniu kurzu 
viazača bremien resp. školenia VZV a následne odmietajú podpísať pracovnú zmluvu v sociálnom inkubátore a vracajú sa do 
evidencie ÚPSVaR Bardejov, resp. nachádzajú uplatnenie v personálnych agentúrach. 

Výsledky vecnej kontroly: V čase konania sa monitorovacej návštevy bol v celom areáli ţiadateľa výpadok elektrického prúdu – neprebiehali ţiadne 
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vzdelávacie ani pracovné aktivity. Pracovné zariadenia neboli označené logom ESF, nebolo moţné posúdiť, ktoré sa pouţívajú na 
účely projektu.  

Výsledky finančnej kontroly:  

           

Prioritná os 2 

 
Názov projektu: Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov  

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 49 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

Cieľ projektu: Rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: Od 12/2008 do 03/2011, upravené na od 12/2008 do 11/2011 

Rozpočet: ŠF 1 978 770,66 EUR  SR 349 194,82 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 2  k Prioritnej  
osi 3 

 
87,76%; 12,24% 

ITMS kód projektu: 27120130217 

Registračné číslo ţiadosti:  NP8/2008/XXIV/2.1. 

ITMS kód ţiadosti NFP 27120130217 

kontaktná osoba: Mgr. Martin Maďar, projektový koordinátor, martin.madar@upsvar.sk, 02/20 455 997 
 

Prioritná os:  2 Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb 
starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

  2 327 965,48 EUR 

Stav čerpania: Suma  49 917,51 EUR 2,14 %  

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

  49 917,51 EUR 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné  

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné  

 

Podnet na projekt  priame zadanie – OP ZaSI NP2008/2.1/01 

Aktivity: - Propagácia profesionálneho rodičovstva 
- Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 
- Vzdelávanie zamestnancov detských domovov 
- Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov 
- Empirický sociologický výskum ústavnej starostlivosti v profesionálnych rodinách 
- Medzinárodná spolupráca 
- Riadenie projektu 
- Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* 66 Vykonávanie aktívnych a preventívnych 
opatrení na trhu práce 

100 % skutočný stav k 31.12. 2009 – 2,14 % 

 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Z dôvodu posunutia časového harmonogramu realizácie jednotlivých aktivít z dôvodu zrušenia verejného obstarávania pri aktivite 
č. 2 Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, pri ktorej víťaz VO nekomunikoval s 
objednávateľom a nepodpísal zmluvu a taktieţ z dôvodu zrušenia verejného obstarávania pri aktivite 4 Odborné vzdelávanie 
a starostlivosť o profesionálnych rodičov, nakoľko nebolo moţné splniť podmienky verejného obstarávania ohľadom akreditácie na 
dodávateľa poţiadal prijímateľ  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o povolenie vykonania zmeny v projekte   Zvyšovanie 
zamestnateľnosti profesionálnych rodičov, v rámci ktorej bolo poţiadané o predĺţenie doby realizácie projektu na 36 mesiacov 
Zmeny textu ţiadosti pri aktivite 2, aktivite 4 a aktivite 5 zohľadňujú posun realizácie uvedených kľúčových aktivít projektu, ktoré 
majú zásadný význam pre naplnenie cieľov projektu. Pri ostatných aktivitách projektu počas doterajšej realizácie projektu nenastal 
nesúlad v skutočnom a v plánovanom stave z hľadiska časovej,  vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

- Propagácia profesionálneho rodičovstva – bola v roku 2009 realizovaná 
- Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti – bola v roku 2009 realizovaná 
- Vzdelávanie zamestnancov detských domovov – bola v roku 2009 realizovaná 
- Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov – bola v roku 2009 realizovaná 
- Empirický sociologický výskum ústavnej starostlivosti v profesionálnych rodinách – bola v roku 2009 realizovaná 
- Medzinárodná spolupráca - bola v roku 2009 realizovaná 

                                                             
49 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 

mailto:martin.madar@upsvar.sk
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Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

2,14 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Všetky indikátory sa vyvíjali v zmysle časového harmonogramu a v zmysle plánovaných hodnôt. 
Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 30.11.2009 boli splnené  očakávané hodnoty indikátorov nasledovne: 
 pri počte novovytvorených pracovných miest na 40,45 % / 178 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených ţenami na 37,12 % / 147 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených muţmi na 70,45 % / 31 
 pri počte školených osôb na 143,82 % / 407. 
Pozn.: uvádza sa % (pomer skutočného stavu k plánovanému stavu hodnoty merateľného ukazovateľa) / počet. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
Horizontálna priorita trvalo udrţateľný rozvoj: Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 30.11.2009 boli splnené  očakávané hodnoty 
ukazovateľov nasledovne: 
 pri počte novovytvorených pracovných miest na 40,45 % / 178 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených ţenami na 37,12 % / 147 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených muţmi na 70,45 % / 31. 
Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí: 
Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 30.11.2009 boli splnené  očakávané hodnoty ukazovateľov nasledovne: 
 pri počte novovytvorených pracovných miest na 40,45 % / 178 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených ţenami na 37,12 % / 147 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených muţmi na 70,45 % / 31 
 pri počte školených osôb na 143,82 % / 407. 
Pozn.: uvádza sa % (pomer skutočného stavu k plánovanému stavu hodnoty merateľného ukazovateľa) / počet. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

V  roku 2009 bolo v rámci NP Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov, opatrenie 2.1. vytvorených 178 nových 
pracovných miest, čo predstavuje 40,45 % v porovnaní s plánovaným stavom. Z celkového počtu novovytvorených pracovných 
miest sa na trh práce zaradilo 147 ţien a 31 muţov. 

Výsledky vecnej kontroly: NP 24 SR sa v zmysle časového harmonogramu realizoval úspešne s výnimkou - Pri aktivitách č.2 Zabezpečenie prípravy na 
profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a č.4 Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov bolo 
zrušené verejné obstarávanie, čím nastal posun v harmonograme realizácie aktivít a predĺţila sa dodatkom realizácia projektu z 28 
mesiacov na 36 mesiacov. V priebehu realizácie sa ďalej nevyskytli ţiadne problémy, ktoré by mali negatívny dopad na stanovené 
ciele projektu. 

Výsledky finančnej kontroly: Este sa nerealizovala 

 

Názov projektu: Podpora a uplatnenie občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej krízy 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 50 

Národný projekt je vypracovaný v súlade s nariadeniami k štrukturálnym fondom a so zameraním Národného strategického 
referenčného rámca na roky 2007 – 2013 (ďalej NSRR). Pri formovaní jeho obsahu vychádzali tvorcovia z potreby zharmonizovať 
nastavenie operačného programu s ostatnými strategickými dokumentmi zameranými na oblasť zamestnanosti a sociálnej inklúzie. 
Medzi tieto kľúčové dokumenty patria: 

 Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány  

 Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 

 Národný akčný plán zamestnanosti na roky 2004 – 2006 

 Koncepcia celoţivotného vzdelávania v Slovenskej republike  

 Národný akčný plán dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 

 Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 - 2006  

 Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006-2008 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách 

 Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota v roku 2006 s výhľadom do roku 2010 

Cieľ projektu: Pomoc pri prekonávaní krízového obdobia zamestnancov, vyvolaného hrozbou zo straty zamestnania v dôsledku globálnej 
finančnej krízy v oblasti ekonomického vývoja. 
Pomoc pri prekonávaní krízového obdobia uchádzačov o zamestnanie pri strate zamestnania v dôsledku globálnej finančnej krízy 
a ich opätovný návrat na trh práce. Tento cieľ nadväzuje na príslušný cieľ opatrenia zvyšovaním moţností prístupu na trh práce pre 
všetky skupiny obyvateľstva. Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t. j. 
nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto 
osobám. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 30.01.2009  do 31.01.2011  

Rozpočet: ŠF 85% =2 821 483,11 EUR SR  15% =497 908,78 EUR vlastné zdroje  0% 

Prioritná  os 2  k Prioritnej  
osi 3 

 
––––––– 

  

Plnenie indikátorov: Do 31.12.2009 sa projektu zúčastnilo 157 zamestnancov, ktorým boli poskytnuté informačno-poradenské sluţby, z toho  85 
zamestnancom bola poskytnutá odborná poradenská pomoc a podpora (projekt realizovaný Úradom PSVR Lučenec 

                                                             
50 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 

http://www.employment.gov.sk/mpsvrsr/internet/home/page_pdf.php?id=580&sID=76becd7f197f5830c047cd06deac3461
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a dodávateľským subjektom) 

ITMS kód projektu: 27120230001 

Registračné číslo ţiadosti:  354030 

ITMS kód ţiadosti NFP27120230001 

kontaktná osoba: meno, titul, funkcia, telefón, e-mail 
Kristína Baťová, Mgr., projektová manaţérka, 02-20455977, kristina.batova@upsvar.sk 

 

Prioritná os:  2. Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie: 2.1 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce 
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 

B T TN BB N Ţ P K 

Stav čerpania: Suma 13 575,68  % z celého rozpočtu projektu 0,41 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

B T TN BB N Ţ P K 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 

Suma 
Neuplatňuje sa 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 

Suma 
Neuplatňuje sa 

% 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania 

Aktivity: Aktivita 1: Odborná poradenská pomoc a podpora zamestnancov, ktorým v dôsledku globálnej finančnej krízy hrozí strata 
zamestnania alebo zamestnanie stratili 
Aktivita 2: Vzdelávanie občanov, ktorým v dôsledku globálnej finančnej krízy hrozí strata zamestnania alebo zamestnanie stratili 
Aktivita 3: Analýza dopadov globálnej finančnej krízy 
Aktivita 4: Riadenie projektu 
Aktivita 5: Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: vymenovať    % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 

(podľa potreby vloţte riadok) 71 100 0,41 % 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Z hľadiska časového plnenia aktivít projektu došlo k posunu vo všetkých plánovaných aktivitách. Začiatok realizácie aktivity 1 sa 
posunul na december 2009, kedy bol realizovaný projekt v okrese Lučenec. Posun realizácie aktivity bol v dôsledku predĺţenia 
verejného obstarávania, čím sa posunul aj dátum vyhotovenia Internej normy, na základe ktorej úrady PSVR predkladajú projekty 
schvaľované Hodnotiacou komisiou ústredia PSVR.  V súčasnosti bolo úradmi predloţených a schválených  9 projektov. 
Aktivita  2 zatiaľ nebola  realizovaná z dôvodu zrušenia výberového konania na dodávateľa aktivity a začiatok jej plnenia sa 
presúva na mesiac marec 2010. V súčasnosti sa pripravuje Ţiadosť o povolenie vykonania zmeny, v ktorej budeme  ţiadať 
zrušenie aktivity 3 v dôsledku jej neefektívnosti a presunutie finančných prostriedkov do aktivity 2.Aktivita 4 a 5 prebiehajú v súlade 
s časovým harmonogramom.  

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
napĺňania obsahu aktivít: 

Vecné plnenie aktivít projektu je v súlade s Internou normou a schváleným projektom.  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

10 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Do 31.12.2009 sa projektu zúčastnilo 157 zamestnancov, ktorým boli poskytnuté informačno-poradenské sluţby, z toho  85 
zamestnancom bola poskytnutá odborná poradenská pomoc a podpora (projekt realizovaný Úradom PSVR Lučenec 
a dodávateľským subjektom) 
Zdôvodnenie: 
V oblasti vecného plnenia projektu došlo k časovému posunu v začatí realizácie aktivít č. 1, 2 a 3, čo však nebude mať negatívny 
dopad na plnenie očakávaného stavu v oblasti merateľných ukazovateľov. 
Aktivita č.1 - Z dôvodu predĺţenia výberového konania sa začiatok plnenia aktivity  presúva na mesiac december 2009 
Aktivita č.2 -  Aktivita nebola realizovaná z dôvodu zrušenia výberového konania na dodávateľa aktivity a začiatok jej plnenia sa 
presúva na mesiac marec 2010. 
Aktivita č.3 -  Z dôvodu  nehospodárnosti a neefektivity sa prijímateľ rozhodol aktivitu nerealizovať a poţiada RO o transfer 
finančných prostriedkov do aktivít č. 2. 

Stav plnenia indikátorov 
horizontálnych priorít 

Aktivita č.1 – Podporné dokumenty projektu realizované v rámci schváleného projektu úradom PSVR zatiaľ neboli dodané, preto 
nie je moţné poskytnúť stav plnenia horizontálnych priorít do 31.12.2009. 
Aktivita č.2 -  Aktivita nebola realizovaná z dôvodu zrušenia výberového konania na dodávateľa aktivity a začiatok jej plnenia sa 
presúva na mesiac marec 2010. 
Aktivita č.3 -  Z dôvodu  nehospodárnosti a neefektivity sa prijímateľ rozhodol aktivitu nerealizovať a poţiada RO o transfer 
finančných prostriedkov do aktivít č. 2. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Poskytovanie odbornej poradenskej pomoci, podpory a vzdelávania občanov ktorým v dôsledku globálnej finančnej krízy hrozí 
strata zamestnania alebo zamestnanie stratili. 

Výsledky vecnej kontroly: Prijímateľ nezačal s realizáciou hlavných aktivít projektu, v dôsledku čoho RO zistil nesúlad skutočného a plánovaného stavu 
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časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonané 4 overovania na mieste - bez zistení a finančného dopadu. 

 

Názov projektu: Národný projekt – Inštitút rodovej rovnosti 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 51 

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja ZASK 2007 - 2013 
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja PSK 2007 - 2013 
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja BBSK 2007 - 2013 
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja KSK 2007 - 2013 
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja NRSK 2007 - 2013 
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TNSK 2007 - 2013 
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TTSK 2007 - 2013 

Cieľ projektu: Vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a eliminácia rodovej nerovnosti na 
trhu práce   

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 09.10.2009 do  08.10.2012  

Rozpočet: ŠF 4 420 000EUR SR 780 000EUR vlastné zdroje 0EUR 

Prioritná  os 2 
Prioritná  os 3 

 
87,27%; 12,73% 

ITMS kód projektu: 27120230002 

Registračné číslo ţiadosti:  904320 

ITMS kód ţiadosti NFP 27120230002 

kontaktná osoba: Hana Blaţíčková, projektový manaţér  
 

Prioritná os:  2: Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie: 2.2: Podpora vytvárania rovnosti príleţitosti v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce 
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske skupiny  

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA - TRNAVA 14,29 14,29 TRENČÍN 14,29 BB 14,29 NITRA 14,29 ŢIL 14,29 PREŠ 14,29 KOŠICE 

Stav čerpania: Suma  91 060,13 1,75% z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

- 13 008,59 13 008,59 13 008,5
9 

13 008,59 13 008,5
9 

13 008,59 13 008,59 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

suma 
irelevantné 

% 
irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

suma  
irelevantné 

% 
irelevantné 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania 

Aktivity: 1.monitor podmienok v oblasti uplatňovania rodovej rovnosti v SR, 2.zriadenie koordinačnej jednotky Inštitút rodovej rovnosti a jeho 
prevádzka, 3. zriadenie krajských kontaktných miest a ich prevádzka, 4.vytvorenie metodiky komplexného systému vzdelávania 
a pilotné testovanie v praxi so zameraním aj na odbornú prípravu aktérov, 5.získanie Európskeho auditu pre auditovanie 
zamestnávateľských organizácií v oblasti rodovej rovnosti, rovností príleţitostí v prístupe a uplatnení sa na trhu práce 
a zosúlaďovania pracovného a rodinného ţivota na Slovensku, jeho implementácia a overovanie v praxi, vyškolenie špecialistov 
pre prípravu zamestnávateľských organizácií na proces auditu, 6.vytvorenie a prevádzka portálu koordinačnej jednotky Inštitút 
rodovej rovnosti a následne informačné aktivity zvyšujúce povedomie o problematike rodovej rovnosti, 7.zavedenie klasického 
a dištančného vzdelávania aj s vyuţitím e-learningu, podporné aktivity: riadenie projektu, publicita a informovanosť. 

Hlavné témy: 5* Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti 
diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na 
pracovisku 

100 %  skutočný stav k 31.12. 
2009 je 100% 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

v rámci projektu sa momentálne realizujú Verejné obstarávania na dodávku jednotlivých aktivít    

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

v rámci projektu sa momentálne realizujú Verejné obstarávania na dodávku jednotlivých aktivít    

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

10% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

k 31.12.2009 je nulový stav ku kaţdému ukazovateľu 
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Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

k 31.12.2009 je nulový stav ku kaţdému ukazovateľu 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti  a eliminácia rodovej nerovnosti na 
trhu práce 

Výsledky vecnej kontroly: Nekonala sa. 

Výsledky finančnej kontroly: Nekonala sa. 

 

Názov projektu: Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 52 

Národný program reforiem na roky 2008 – 2010, Akčný plán sociálnej inklúzie 2008-2010, Akčné plány pre boj proti chudobe, 
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách 2009 – 2012, Stratégia celoţivotného vzdelávania 
a celoţivotného poradenstva, Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota v roku 2006  s výhľadom do roku 
2010, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány  

Cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti poskytovaním odborných poradenských sluţieb a vzdelávania a prípravy pre trh práce  
pre znevýhodnených UoZ 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 01.10.2009 do 30.9 .2012 

 Dodatkom č.1 sa posunulo obdobie realizácie aţ na : od 01.01.2010 do 31.12.2012, takţe podľa obdobia realizácie by uţ nemali 
patriť do r. 2009. 

Rozpočet: ŠF 16 145 818,85 EUR SR 2 849 262,15 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 2  k Prioritnej  
osi 3 

 
––––––– 

ITMS kód projektu: 27120230003 

Registračné číslo ţiadosti:  NP III-2/B/2009/2.2 

ITMS kód ţiadosti NFP27120230003 

kontaktná osoba: Ivana Klepáčová Černáková, PhDr., Bc. Projektový manaţér, 02 20 455 876 ivana.cernakova@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  2 Podpora sociálnej inklúzie 

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 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2*   

        

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

 V rámci schváleného rozpočtu NP nebol rozpočet striktne rozdelený do regiónov z dôvodu priebeţnej úpravy regionálnych 
rozpočtov v súlade s aktuálnymi potrebami regiónov. 
 

Stav čerpania: Suma  0,- EUR 0 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Neuplatňuje sa  

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Neuplatňuje sa   

 

Podnet na projekt  Výzva OP ZaSI NP07 2009/2.2 

Aktivity: Aktivita 1 Podpora poskytovania odborných poradenských sluţieb,  Aktivita 2 Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, Podporné aktivity – riadenie projektu, Publicita a informačná  

Hlavné témy: 5* Spôsoby integrácie a opätovného 
zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj 
proti diskriminácii pri prístupe a postupe na 
trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na 
pracovisku 

100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 
0 % 

(podľa potreby vloţte riadok)    

Schéma štátnej pomoci: Neaplikuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Ústredie PSVR poţiadalo RO o úpravu časového harmonogramu z dôvodu nezačatia vykonávania hlavných a podporných aktivít 
do 3 mesiacov od stanoveného termínu. Dodatok upravujúci poţadovanú skutočnosť nám ešte nebol doručený.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

K 31.12.2009 sa hlavné a podporné aktivity projektu nezačali vykonávať. 
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Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

K 31.12. 2009 je 0%  plnenie obsahu projektu. Ústredie PSVR poţiadalo o úpravu časového harmonogramu. 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

V roku 2009 sa hlavné a podporné aktivity projektu nezačali vykonávať. Z tohto dôvodu nedošlo ani k napĺňaniu stanovených 
indikátorov.  

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

V roku 2009 sa hlavné a podporné aktivity projektu nezačali vykonávať. Z tohto dôvodu nedošlo ani k napĺňaniu vymedzených 
horizontálnych priorít. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti poskytovaním odborných poradenských sluţieb a vzdelávania a 
prípravy pre trh práce  pre znevýhodnených UoZ. Zlepšením osobnostných predpokladov a zvyšovaním/rozširovaním vedomostí, 
zručností a schopností sa zvyšujú šance znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie uplatniť sa na existujúcom trhu práce.  
Počet osôb z cieľových skupín zaradených na trh práce: 7 200  

Výsledky vecnej kontroly: Prijímateľ nezačal realizáciu aktivít, pretoţe sa ešte nezrealizovalo verejné obstarávanie na hlavné aktivity a poţiadal RO o úpravu 
termínu realizácie aktivít. RO dodatkom zo dňa 21.01.2010 upravil termín realizácie aktivít projektu a oprávnené obdobie pre 
výdavky. 

Výsledky finančnej kontroly: Ešte sa nerealizovala 

 

Názov projektu: Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa - SR 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 53 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a  Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská 
stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 a s ňou súvisiace Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky, Návrh opatrení na zosúladenie 
rodinného a pracovného ţivota na rok 2006 s výhľadom do roku 2010. Projekt nadväzuje na implementáciu barcelonských cieľov 
týkajúcich sa zariadení pre deti predškolského veku a zároveň prispieva k vytvoreniu podmienok na zosúladenie pracovného, 
osobného a rodinného ţivota rodičov starajúcich sa o maloleté deti. 

Cieľ projektu: Podpora zosúladenia rodinného, osobného a pracovného ţivota pre poberateľa príspevku na starostlivosť o dieťa, zvýšením 
a udrţaním zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté deti. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu:  
od 01/.2009 do 12/.2013 

Rozpočet: ŠF:38 391 502,90 SR:6 774 971,10 vlastné zdroje: 0 

Prioritná  os 2  k Prioritnej  
osi 3 

 
92,99% ;7,01% 
 

ITMS kód projektu: 27120330001  

Registračné číslo ţiadosti:  NP III. 2009/2.3 

ITMS kód ţiadosti NFP27120330001 

kontaktná osoba: Lýdia Svetíková, man.proj.,02/20455843, lydia.svetikova@upsvar.sk 
 

 

Prioritná os:  2. Podpora sociálnej inklúzie  

Opatrenie: 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITR
A 

ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma  437 775,11 EUR % z celého rozpočtu projektu  0,97 % 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

73 573,45 44 263,56 32 669,60 
 

57 361,37 32 296,64 73 504,58 63 248,24 60 857,67 

 Ústredie TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Suma 
Neuplatňuje sa 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Suma 
Neuplatňuje sa 

% 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania OP ZaSI NP2009/2.3/1  

Aktivity: A1. Poskytovanie príspevku, A2.Vypracovanie analýzy,A3. Riadenie projektu, 
A4. Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* 66 Vykonávanie aktívnych 
a preventívnych opatrení na trhu práce  

100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 
0,97 % 
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(podľa potreby vloţte riadok)    

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

A 1. Poskytovanie príspevku,  A 3. Riadenie projektu,  
A 4.Publicita a informovanosť, aktivity  prebiehajú podľa časového rámca realizácie projektu 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Realizácia aktivít NP prebiehala v zmysle schváleného časového harmonogramu.  (A 1. Poskytovanie príspevku, A 3. Riadenie 
projektu, A 4.Publicita a informovanosť) 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

 % z celého rozpočtu projektu : 0,97 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Všetky indikátory sa vyvíjali v zmysle časového harmonogramu a v zmysle plánovaných hodnôt. 
Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 31.08.2009 boli splnené  očakávané hodnoty indikátorov nasledovne: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu na 13,79 % / 1 323 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi na 3,13 % / 30 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny na 14,98 % / 1 293. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám:  Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí: 
Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 31.08.2009 boli splnené  očakávané hodnoty ukazovateľov nasledovne: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu na 13,79 % / 1 323 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi na 3,13 % / 30 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny na 14,98 % / 1 293. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Cieľom príspevku je podporiť zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami a zníţenie rizika, ţe tieto 
osoby budú vystavené dileme práca verzus rodina, alebo sa stanú objektom diskriminácie na trhu práce a v zamestnaní z dôvodu 
starostlivosti o rodinu. 

Výsledky vecnej kontroly: Počas realizácie projektu nenastal nesúlad v skutočnom a v plánovanom stave z hľadiska časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu, nevyskytli sa ţiadne problémy, ktoré by mali negatívny dopad na stanovené ciele projektu. Národný projekt sa 
realizuje úspešne. 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonaných 5 overovaní na  mieste -  bez zistení a finančného dopadu 

 

Prioritná os 3 
 

Názov projektu: Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie v BSK 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 54 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská 
stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky.  Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 
vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udrţateľnému rozvoju prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti 
znevýhodnených skupín na trhu práce. 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
formou poskytovania príspevkov na: vytváranie nových pracovných miest, podporu udrţania pracovných miest, zvyšovanie 
zamestnanosti UoZ so zameraním najmä na znevýhodnených UoZ, dochádzku za prácou, presťahovanie za prácou, dopravu do 
zamestnania. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 01.05.2009 do 31.12.2010 

Rozpočet: ŠF: 1 128 593,24 EUR SR: 199 163,51 EUR vlastné zdroje: 0,00 EUR 

Prioritná  os 3  k Prioritnej  
osi 1 

1,56%; 98,44% 
 

ITMS kód projektu: 27130130001 

Registračné číslo ţiadosti:  NP17/2008/I/3.1. 

ITMS kód ţiadosti NFP27130130001 

kontaktná osoba: Bronislava Podmanická, Mgr., projektový manaţér, tel. 02/20455873, e-mail: bronislava.podmanicka@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti  s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma: 1 145 223,24 EUR % z celého rozpočtu projektu: 86,25% 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA 1 145 223,24  TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie Irelevantné % 
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suma/% pre projekt: 3*  

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Irelevantné 
 

% 

 

Podnet na projekt  Zoznam plánovaných národných projektov, vypracovaný RO 

Aktivity: 1) Poskytovanie príspevkov v rámci AOTP,  
2) Riadenie projektu,  
3) Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* 66 Vykonávanie aktívnych a preventívnych 
opatrení na trhu práce  

100% skutočný stav k 31.12. 2009 
86,25% 

Schéma štátnej pomoci: e) Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP002/04, v platnom znení 
f) Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení 
g) Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, 
v platnom znení 
h) Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity projektu prebiehajú v súlade so schváleným časovým harmonogramom realizácie aktivít projektu.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

1) Poskytovanie príspevkov v rámci AOTP v realizácii, 2) Riadenie projektu v realizácii, 3) Publicita a informovanosť v realizácii 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

86,25% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie sa nerealizuje 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Očakávané hodnoty ukazovateľov sa v rámci sledovaného obdobie spĺňajú v % na: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu - na 132 % 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi - na 116 % 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny - na 146 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest - na 119 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi - na 121 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami - na 117 % 
Čo sa týka hodnôt niektorých ukazovateľov môţeme konštatovať, ţe boli splnené na viac ako 100 %, čo povaţujeme za pozitívne. 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu -  824 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi - 345 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny - 479 
 pri počte novovytvorených pracovných miest -  443 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi - 242 
pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami - 201 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

V rámci horizontálnej priority rovnosť príleţitostí boli dosiahnuté hodnoty ukazovateľov v % na: 
pri počte úspešne umiestnených osôb – znevýhodnených UoZ - na 117 % 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Aktívna politika trhu práce je významným činiteľom, ktorý napomáha začleneniu uchádzačov o zamestnanie na trh práce širokým 

spektrom nástrojov. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v úzkej spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci 

celého Slovenska implementovali nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktorých legislatívny rámec je obsiahnutý zákonom č. 5/2004 

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

Nástroje aktívnej politiky trhu práce boli zabezpečované Ústredím PSVR a úradmi PSVR, väčšinou bola realizovaná 

prostredníctvom národných projektov, ktoré sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.  

Čo sa týka zníţenia počtu uchádzačov o zamestnanie môţeme konštatovať, ţe sa ich počet v roku 2009 zníţil o 455 uchádzačov 

o zamestnanie, ktorí sa umiestnili na pracovných miestach v rámci trhu práce (z toho bolo 250 muţov a 205 ţien). 

Výsledky vecnej kontroly: Počas neohlásenej monitorovacej návštevy neboli zistené ţiadne nedostatky v kontrolovaných aktivitách projektu. Prijímateľ 
spolupracoval pri monitorovacej návšteve. 

Výsledky finančnej kontroly: Bolo vykonaných 5 overovaní na mieste – bez zistení a finančného dopadu. 

 

Názov projektu: Podpora zamestnanosti  občanov so zdravotným postihnutím 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 55 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská 
stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky.  Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 
vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udrţateľnému rozvoju prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti 
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znevýhodnených skupín na trhu práce 

Cieľ projektu: Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov na podporu vytvárania nových 
pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách, na udrţanie pracovných miest pre túto skupinu občanov a na 
prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou zaškolenia a prípravy na prácu. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: Od 01.05.2008 do  31.12.2013 

Rozpočet: ŠF: :  
959 304,26 EUR       

SR:  
169 288,99 EUR 

vlastné zdroje: 0 EUR 

Prioritná  os 3  k Prioritnej  
osi 1 

3,39%; 96,61% 
 

ITMS kód projektu: 27130130002 

Registračné číslo ţiadosti:  NP7/2008/II/3.1 

ITMS kód ţiadosti NFP 27130130003 

kontaktná osoba: Ing. Daniela Šajmírová, projektový manaţér, T: 02 204 55 844, daniela.sajmirova@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.1 Podpora rastu a zlepšenia zamestnanosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA  1 128 593,24EUR TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma    828 093,18 EUR           %  73,37  z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

 BLA    828 093,18 EUR           TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Irelevantné 
 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Irelevantné 
 

% 

 

Podnet na projekt  Zoznam plánovaných národných projektov vypracovaný RO 

Aktivity: 1.Poskytovanie príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím 
2. Riadenie projektu 
3. Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* 66 Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na trhu 
práce 

 % podiel 100% stav k 31.12. 2009 828 093,18 EUR           

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP002/04, v platnom znení 

Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení 

Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, v platnom 

znení 

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity prebiehajú v súlade s časovým harmonogramom 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

1.Poskytovanie príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím 
2. Riadenie projektu 
3. Publicita a informovanosť 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

73,37% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Nerealizuje sa kríţové financovanie 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Očakávané hodnoty ukazovateľov sa v rámci sledovaného obdobie spĺňajú v % na: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu - na 163 % 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi - na 164 % 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny - na 162 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest - na 106 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi - na 99 % 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami - na 113 % 
 pri počte úspešne umiestnených UoZ - muţi - na 180 % 
 pri počte úspešne umiestnených UoZ – ţeny - na 155 % 
Čo sa týka hodnôt niektorých ukazovateľov môţeme konštatovať, ţe boli splnené na viac ako 100 %, čo povaţujeme za pozitívne. 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu -  783 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muţi -  416 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny - 367 
 pri počte novovytvorených pracovných miest -  48 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi - 21 
 pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami – 27 
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 pri počte úspešne umiestnených UoZ - muţi - 431 
 pri počte úspešne umiestnených UoZ – ţeny - 353 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

V rámci horizontálnej priority rovnosť príleţitostí boli dosiahnuté hodnoty ukazovateľov v % na: 
 pri počte úspešne umiestnených osôb – znevýhodnených UoZ - na 117 % 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Aktívna politika trhu práce je významným činiteľom, ktorý napomáha začleneniu uchádzačov o zamestnanie na trh práce širokým 

spektrom nástrojov. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v úzkej spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci 

celého Slovenska implementovali nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktorých legislatívny rámec je obsiahnutý zákonom č. 5/2004 

Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nástroje aktívnej politiky 

trhu práce boli zabezpečované Ústredím PSVR a úradmi PSVR, väčšinou bola realizovaná prostredníctvom národných projektov, 

ktoré sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu. Čo sa týka zníţenia počtu uchádzačov o zamestnanie môţeme 

konštatovať, ţe sa ich počet v roku 2009 zníţil o 784 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa umiestnili na pracovných miestach 

v rámci trhu práce (z toho bolo 431 muţov a 353 ţien). 

Výsledky vecnej kontroly: Počas neohlásenej monitorovacej návštevy neboli zistené ţiadne nedostatky v kontrolovaných aktivitách projektu. Prijímateľ 

spolupracoval pri monitorovacej návšteve. 

Výsledky finančnej kontroly: Bolo vykonaných 8 overovaní na miesta – bez zistení a finančného dopadu 

 

Názov projektu: Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 56 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská 
stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky.  Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 
vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udrţateľnému rozvoju prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti 
znevýhodnených skupín na trhu práce. 

Cieľ projektu: Aktivácia uchádzačov o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre 
potreby trhu práce. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorý sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi 
vykonávaním menších obecných sluţieb pre obec 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: Od 01.05.2008 do  31.12.2011  

Rozpočet: ŠF 987 519,09 EUR  SR 174 268,07 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 3  k Prioritnej  
osi 1 

1,64%; 98,36% 
 

ITMS kód projektu: 27130130003 

Registračné číslo ţiadosti:  NP06 2008/V/3.1 

ITMS kód ţiadosti NFP27130130002 

kontaktná osoba: Ivana Klepáčová Černáková, PhDr., Bc. Projektový manaţér, 02 20 455 876 ivana.cernakova@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BA TT TN BB NR ZA PO KE 

 V rámci schváleného rozpočtu NP nebol rozpočet striktne rozdelený do regiónov z dôvodu priebeţnej úpravy regionálnych 
rozpočtov v súlade s aktuálnymi potrebami regiónov. 

Stav čerpania: suma 
278 303,69 EUR 

 23,95 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BA 278 303,69 TT TN BB NR ZA PO KE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Suma irelevantné % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Suma irelevantné % 

 

Podnet na projekt  Zoznam plánovaných národných projektov vypracovaných Riadiacim orgánom 

Aktivity: 1. Poskytovanie príspevku právnickým a fyzickým osobám organizujúcim dobrovoľnícku sluţbu a uchádzačom o zamestnanie 
vykonávajúcim dobrovoľnícku sluţbu a poskytovanie príspevku obciam a obcou zriadením organizáciám organizujúcim aktivačnú 
činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec a uchádzačom o zamestnanie vykonávajúcim aktivačnú činnosť formou 
menších obecných sluţieb pre obec,   2. Riadenie projektu, 3.  Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na 
trhu práce 

100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 
23,95 % 

Schéma štátnej pomoci: Neaplikuje sa 

Stav implementácie k 31.12. K 31.12.2009  prebiehala implementácia projektu podľa schváleného časového harmonogramu.  
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2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Obsahové aktivity projektu sú napĺňané v intenciách schváleného projektu a v zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

K 31.12. 2009 je 23,95%  plnenie obsahu projektu 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Počet UoZ umiestnených na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti : za celé obdobie realizácie projektu 578 / v roku 
2009 to bolo 101UoZ 
Počet poskytnutých príspevkov na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti : za celé obdobie realizácie projektu 6 936 / 
v roku 2009 to bolo 606 príspevkov 
Počet umiestnených UoZ na aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb pre obec: za celé obdobie realizácie projektu 
606/ v roku 2009 to bolo 118 UoZ 
Počet poskytnutých príspevkov na aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec: za celé obdobie realizácie 
projektu 3 636 / v roku 2009:  
Počet evidovaných UoZ, ktorí sa projektom zamestnali: za celé obdobie realizácie projektu 119 / v roku 2009: 28 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Počet umiestnených dlhodobo nezamestnaných UoZ na aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec, za celé 
obdobie realizácie projektu: 606 / v roku 2009: 125 Počet umiestnených absolventov na aktivačnú činnosť formou menších 
obecných sluţieb pre obec, v novom projekte budú zaraďovaní najmä na dobrovoľnícku sluţbu, za celé obdobie realizácie 
projektu: 200 / v roku 2009: 7 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Projekt prispieva k odstráneniu nezamestnanosti predovšetkým tým, ţe účastníci projektu získajú, prípadne si udrţia pracovné 
návyky, ktoré sa v dôsledku dlhodobej nezamestnanosti strácajú. Ďalším prínosom projektu je aj vytváranie PM pre koordinátorov. 
Do 31.12.209 sa zamestnalo 33 účastníkov projektu.   

Výsledky vecnej kontroly: Neohlásená monitorovacia návšteva bola vykonaná 24.11.2009 a neboli zistené  nedostatky.  

Výsledky finančnej kontroly: Vykonaných 17 overovaní na  mieste  - zistenie bez finančného dopadu - rozdiel medzi zmluvnou cenou a fakturovanou, 
neodôvodnené halierové vyrovnanie, Dohody o vykonaní práce boli uzatvorené v deň začatia výkonu práce, chýbali pečiatky 
súhlasí s originálom bez finančného dopadu. 

 

Názov projektu: Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce    

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 57 

Projekt svojim zameraním korešponduje s cieľmi  týchto kľúčových dokumentov: Obnovená Lisabonská stratégia, Európsky 
stratégia zamestnanosti, Všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky, Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov, 
Národný program reforiem Slovenskej republiky.  

Cieľ projektu: Modernizácia systému hodnotenia efektívnosti uplatňovania aktívnych opatrení trhu práce  

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od  01.05.2009 do 01.01.2010 

Rozpočet: ŠF 50 963,20 EUR SR 8 993,51 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 3 k 
Prioritnej  osi 1 

14,77%; 85,23% 
 

ITMS kód projektu: 27130130019 

Registračné číslo ţiadosti:  NPVII/2009/3.1 

ITMS kód ţiadosti NFP27130130065 

kontaktná osoba: Hana Blaţíčková, projektový manaţér,  
 

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

Opatrenie: 3.1.Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA   100 TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma 40 946,67 68,29 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

40 946,67 TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Suma irelevantné % irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

suma irelevantné % irelevantné 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania 

Aktivity: Aktivita 1:  Analytická štúdia; Aktivita 2 : Pilotné prieskumy vo vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 
Aktivita 3 : Referenčný manuál a zadanie pre SW a HW riešenie; Aktivita 4 : Školenia 

Hlavné témy: 5* vymenovať    % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 

(podľa potreby vloţte riadok) Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení 100 100 
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na trhu práce 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Všetky aktivity prebehli v súlade so schváleným harmonogramom  projektu.    

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

v rámci projekt mali byť vytvorené 4 materiály ktoré boli dodané dodávateľom a zároveň schválené Riadiaci výborom. Poslednou 
fázou projektu bolo školenie ktoré sa konalo v dvoch blokoch. Na školeniach sa zúčastnilo 28 osôb predpokladaný počet bol 30.    

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

K 31.12. 2009 je 98 % plnenie obsahu projektu  
Celý projekt bol realizovaný v roku 2009.   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Počet osôb vyškolených v projekte : za celé obdobie realizácie projektu 30 /za rok 2009 : 28 
Počet školených osôb : za celé obdobie realizácie projektu 35 / za rok 2009 : 28 
Počet úspešne vyškolených osôb : za celé obdobie realizácie projektu 30 / za rok 2009 : 28 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

v rámci projektu sa neuplatňuje 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vytvorenie monitorovacieho systému na vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov ako aj efektov a dopadov politík v oblasti 
zamestnanosti na priebeţné hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce a na monitorovanie pohybu na trhu práce 
aspoň počas jedného roka osôb, ktorých vstup na trh práce bol podporený v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. 

Výsledky vecnej kontroly: Neohlásená monitorovacia návšteva bola vykonaná 10.12.2009 a neboli zistené  nedostatky. 

Výsledky finančnej kontroly: Kontrola na mieste nebola realizovaná. 

 

Názov projektu: Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti sluţieb zamestnanosti 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 58 

NSRR, OP ZaSI, Lisabonská stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia 
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem SR 

Cieľ projektu: - Modernizácia sluţieb zamestnanosti zavádzaním samoobsluţných systémov prehliadania voľných pracovných miest 
a rozširovaním moţností nahlasovania voľných pracovných miest 
- Poskytovanie a vyuţívanie sluţieb zamestnanosti zameraných na uľahčenie získania zamestnania pre UoZ, ZoZ a občanov so 
ZP alebo dlhodobo občanov 
-  Vzdelávanie zamestnancov verejných sluţieb zamestnanosti a štátnych poskytovateľov sluţieb zamestnanosti 
-  Zvýšenie efektivity hľadania zamestnania pre UoZ z pohľadu úspešnosti 

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 21.05.2009 do 30.04.2012 

Rozpočet: ŠF: 976 469,90 EUR SR: 172 318,22 EUR vlastné zdroje: 0,00 EUR 

Prioritná  os 3 k Prioritnej osi 
1 

9,62%; 90,38% 
 

ITMS kód projektu: 27130130020 

Registračné číslo ţiadosti: 140676 

ITMS kód ţiadosti NFP 27130130064 

kontaktná osoba: Lucia Balkovicová, PhDr., projektový manaţér, 02/20455848, lucia.balkovicova@upsvar.sk 
 

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

Opatrenie: 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: suma: 1 919,10 EUR 0,00 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

Ústredie BA  1 919,10 EUR TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

suma: irelevantné 
 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

suma: 
irelevantné 

% 

 

Podnet na projekt kód vyzvania: OP ZaSI NP 2009/3.1/02 

Aktivity: Hlavné aktivity: Modernizácia systému riadenia a poskytovanie sluţieb zamestnanosti, Vzdelávanie 

Hlavné témy: 5* 65    100 % skutočný stav k 31.12.2009 
0,00 % 
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(podľa potreby vloţte riadok) Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Z dôvodu zdĺhavého priebehu verejného obstarávania na výber dodávateľa hlavných aktivít od začiatku realizácie projektu do 
vyhodnotenia verejného obstarávania, sme poţiadali RO o posun realizácie hlavných aktivít s dátumom od 01/2010. 
 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

V roku 2009 prebiehala realizácia podpornej aktivity – Riadenie projektu a realizácia verejného obstarávania na výber dodávateľa 
hlavných aktivít. 
 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

0,00 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Hodnoty indikátorov sú k 31.12.2009 nulové, nakoľko verejné obstarávanie na dodávateľa k hlavným aktivitám projektu bolo 
ukončené v decembri 2009 a zmluva s dodávateľom bola podpísaná 12.01.2010. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Hodnoty indikátorov sú k 31.12.2009 nulové, nakoľko verejné obstarávanie na dodávateľa k hlavným aktivitám projektu bolo 
ukončené v decembri 2009 a zmluva s dodávateľom bola podpísaná 12.01.2010. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Strategickým cieľom projektu modernizácie Sluţieb zamestnanosti (ďalej len SZ) Z je zvýšiť efektivitu umiestňovania uchádzačov a 
záujemcov o prácu na trhu práce a lepšie identifikovať poţiadavky trhu práce a aktívne na ne odpovedať. Toto je moţné dosiahnuť 
v prípade naplnenia podmienok potrebných pre výkon efektívnych sluţieb zamestnanosti. Modernizácia SZ zvýši kvalitu informácií 
a tým zvýšenie ich hodnoty prostredníctvom štyroch kľúčových prostriedkov. 
- Prostredníctvom centralizácie a konsolidácie informačných zdrojov.  
- Prostredníctvom podpory nových procesov pri poskytovaní SZ.  
- Prostredníctvom nových komunikačných kanálov a spôsobov interaktívnej distribúcie informácií.  
- Prostredníctvom vzdelávania zamestnancov verejných sluţieb zamestnanosti a štátnych poskytovateľov sluţieb zamestnanosti. 
.Poskytovanie a vyuţívanie SZ bude zamerané na uľahčenie zamestnania alebo udrţanie zamestnania  pre dlhodobo 
nezamestnaných občanov, občanov zo zdravotným postihnutím a zefektívnenie spôsobu informovanosti a obsadzovania voľných 
pracovných miest v prihraničných oblastiach susediacich štátov zabezpečením prepojení informačných systémov samospráv atď. 

Výsledky vecnej kontroly: Zatiaľ sa nerealizovala MN. 

Výsledky finančnej kontroly: Nerealizovala sa. 

 

Názov projektu: Národná sústava povolaní v Slovenskej republike 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 59 

Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva, Európsky kvalifikačný rámec pre celoţivotné vzdelávanie 
(EKR)Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja BSK 2007 - 2013 
 

Cieľ projektu: Vybudovanie systému, ktorým sa umoţní prístup k uceleným transparentným informáciám o poţiadavkách trhu práce 

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.07.2009  do 30.06.2012 

Rozpočet: ŠF 696 906,50 EUR SR 122 983,50EUR vlastné zdroje 0EUR 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  
osi 1 

6,74%; 93,26% 
 

ITMS kód projektu: 27130130022 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/3.1/01 

ITMS kód ţiadosti NFP 27130130068 

kontaktná osoba: Mgr. Katarína Bohunická, projektový manaţér 
 

Prioritná os:  3.Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít BSK 

Opatrenie: 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšovania zamestnateľnosti s  
osobitým zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA   100 TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma 23 152,40 2,82% z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA   23 152,40 TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné irelevantné 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania 
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Aktivity: Analýza mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho poţiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce vo 
vybraných štátoch EÚ 
Analýza aktuálnych mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho poţiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh 
práce v Slovenskej republike  
Analýza vybraných sektorov zapojených do projektu s prihliadnutím na regionálnu analýzu trhu práce a vývojové tendencie 
Návrh systémového riešenia na zosúladenie potrieb trhu práce z aspektov   zamestnávateľov so systémom vzdelávania a prípravy 
kvalifikovaných pracovníkov pre trh práce a vypracovanie komplexnej metodológie pre vývoj a implementáciu celoštátnej 
viacfunkčnej sústavy pre optimalizáciu dopytu a ponuky na trhu práce 
Realizácia modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do mapovania trhu práce, jeho potrieb a poţiadaviek 
Návrh a tvorba informačného systému Národnej sústavy povolaní 
Akčný plán napĺňania  a napĺňanie informačného systému Národnej sústavy povolaní   
Revízia súčasnej a návrh novej  štatistickej klasifikácie zamestnaní KZAM s ohľadom na ISCO 08 a prepojenie s Národnou sústavou 
povolaní  

 

Hlavné témy: 5* Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení 
na trhu práce 

100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009  100 % 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

v rámci aktivity č.1,2,3,4,6,8 sa k dátumu 31.12.2009 realizuje verejne obstarávanie na dodávku sluţby.    

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

v rámci aktivity č.1,2,3,4,6,8 sa k dátumu 31.12.2009 realizuje verejne obstarávanie na dodávku sluţby.    

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

10% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

k 31.12.2009 je nulový stav ku kaţdému ukazovateľu 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

k 31.12.2009 je nulový stav ku kaţdému ukazovateľu 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vybudovanie systému, ktorým sa umoţní prístup k uceleným transparentným informáciám o poţiadavkách trhu práce a naplnia sa 
ustanovenia § 35a zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov systematicky a aktívne ovplyvňovať prostredníctvom zvyšovania znalostí rast produktivity a zamestnanosti v SR 

Výsledky vecnej kontroly: nebola vykonaná vecná kontrola 

Výsledky finančnej kontroly: Nebola vykonaná finančná kontrola 

 

Názov projektu: Pripravenosť slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 60 

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja BSK 2007-2013, Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného 
poradenstva  

Cieľ projektu: Vytvoriť a uviesť do implementačnej praxe Akčný plán pre tvorbu a pravidelnú aktualizáciu Národného systému flexiistoty ako 
integrovanú stratégiu, ktorá zabezpečí flexibilitu pracovného trhu, pruţné pracovnoprávne vzťahy a pruţnú organizáciu pracovného 
času, zdravé pracovné podmienky súbeţne so zabezpečením istoty zamestnania, vrátane sociálnej istoty pri prechode z jedného 
zamestnania do iného 

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.09.2009 do  28.2.2010 

Rozpočet: ŠF  36 679,20 EUR SR 6 472,80EUR vlastné zdroje 0EUR 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  os 
i 1 

 
10% ; 90% 

ITMS kód projektu: 27130130024 

Registračné číslo ţiadosti:  NP03 2009/3.1/09 

ITMS kód ţiadosti NFP 27130130069 

kontaktná osoba: Hana Blaţíčková, projektový manaţér,  
 

Prioritná os:  3 – podpora zamestnanosti a SI a budovanie kapacít v Bratislavskom samosprávom kraji  

Opatrenie: 3.1 – Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA  100 TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 
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Stav čerpania: Suma     5 182,38  12,03 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA   5 182,38 TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

 
irelevantné 

 
 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

 
irelevantné 

 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania 

Aktivity: 1.Vypracovanie Analýzy pracovnoprávnej úpravy SR z pohľadu pruţnosti pracovných podmienok reagujúcich na aktuálnu situáciu 
na trhu práce 
2.Vypracovanie Analýzy súčasného stavu celoţivotného vzdelávania a poradenstva s osobitným zreteľom na ďalšie odborné 
vzdelávanie 
3.Vypracovanie Analýzy aktuálnej sociálno-ekonomickej situácie v SR s osobitným zreteľom na trh práce a aktívne opatrenia trhu 
práce 
4.Vypracovanie Analýzy právnej úpravy sociálneho zabezpečenia ako obsahového prvku systému flexiistoty 
5.Vypracovanie komplexného súboru odporúčaní a záverov z aktivít projektu ako odborný podklad pre vytvorenie návrhu Akčného 
plánu flexiistoty v SR 

Hlavné témy: 5* v Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na trhu práce  100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009   100% 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Všetky aktivity projektu prebiehajú podľa časového harmonogramu projektu. Bolo vykonané VO k piatim aktivitám a zároveň boli 
podpísané zmluvy s dodávateľmi jednotlivých aktivít.   
 
 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Výstupom aktivít je 5 analýz ktorých dodanie dodávateľmi je podľa harmonogramu naplánované na január aţ február 2010  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

20 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

 - počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie   -    
- daný indikátor je moţné sledovať aţ po ukončení projektu.  

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Nie je zazmluvnené 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vytvorenie monitorovacieho systému na vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov ako aj efektov a dopadov politík v oblasti 
zamestnanosti na priebeţné hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce a na monitorovanie pohybu na trhu práce 
aspoň počas jedného roka osôb, ktorých vstup na trh práce bol podporený v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. 

Výsledky vecnej kontroly: Nerealizovala sa 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste 

 

Názov projektu: Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 61 

úlohy a zámery zakotvené v programovom vyhlásení vlády SR a v ďalších právnych predpisoch (napr. v Zákonníku práce, v novele 
zákona o sluţbách zamestnanosti a prijatých opatreniach vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy, v nadväznosti 
na Európskou Komisiou plánované zavedenie „Monitoru Európskeho trhu práce― 

Cieľ projektu: Poskytovanie dôleţitých informácií pre orgány rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a podnikateľské subjekty v SR na zniţovanie 
nezamestnanosti. 
Vytvorenie systému na prognózovanie celkových regionálnych potrieb trhu práce predovšetkým na plánovanie a rozpočtovanie 
štruktúry AOTP potrebných na podporu zlepšenia zamestnateľnosti a zvýšenie zamestnanosti UoZ a ZoZ vzhľadom na vývoj 
pracovných miest a ich kvalifikačnej štruktúry. Systematické poskytovanie aktuálnych informácií pre účastníkov trhu práce v SR, 
pre ŠÚ SR a EURostat. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 01.10.2009  do  30.09.2012 

Rozpočet: ŠF 195 932,79 EUR  SR 34 576,37 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  
osi 1 

7,12%:92,88% 
 

ITMS kód projektu: 27130130025 

Registračné číslo ţiadosti:  NP01 2009/3.1 

ITMS kód ţiadosti NFP27130130070 
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kontaktná osoba: Ivana Klepáčová Černáková, PhDr., Bc. Projektový manaţér, 02 20 455 876 ivana.cernakova@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

Projekt realizuje Ústredie PSVR 
BLA 

TT TN BB NR ZA PO KE 

Stav čerpania: Suma  6 150,45 EUR 2,67 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

Projekt realizuje Ústredie PSVR 
BLA 

TT TN BB NR ZA PO KE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné  

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné  

 

Podnet na projekt  Výzva OP ZaSI NP01 2009/3.1 

Aktivity: Aktivita 1 – Štatistické zisťovanie u podnikateľov,  Aktivita 2 – Prieskum vo významných podnikoch,  Aktivita 3 – Prognózovanie 
potrieb trhu práce,  Riadenie projektu,  Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na trhu práce 100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009     2,67 % 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

K 31.12.2009  prebiehala aktivita č. 1 podľa schváleného časového harmonogramu a aktivity č. 2 a č. 3 boli v sklze v dôsledku 
prebiehajúceho verejného obstarávania. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa aktivity č. 1, ktorú sa následne začala realizovať. V rámci tejto aktivity bol odovzdaný 
aj výstup č. 1 – komplexný technický projekt. Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na aktivity č. 2 a č. 3, ktoré muselo byť zrušené. 
V súčasnej dobe sa pripravuje nové verejné obstarávanie. Ústredie PSVR pripravuje ţiadosť na RO o úpravu časového 
harmonogramu pre aktivitu č. 2 a č. 3. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

K 31.12. 2009 je 2,67%  plnenie obsahu projektu 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie 
k 31.12.2009 je 1 /skutočný stav/,stav plnenia na 4,17%. Ostatné ukazovatele vzhľadom na krátku dobu realizácie projektu sú 
nulové. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Indikátory  v zmysle horizontálnej priority sa nesledujú. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Najdôleţitejším prínosom projektu bude kvalitný súbor aktuálnych a spoľahlivých informácií od zamestnávateľských organizácií 
v SR podľa ich právnej formy, odvetví, pododvetví, regiónov a územných celkov. Na základe získaných údajov o predpokladanom 
stave a vývoji počtu a poţiadavkách na kvalifikáciu pracovníkov významných zamestnávateľských organizácií sa bude môcť 
korigovať nastavenie študijných odborov resp. vzdelávacích kurzov UoZ na úradoch PSVR  v rámci celoţivotného vzdelávania. 
Výsledky projektu sa stanú nedeliteľnou súčasťou rozhodovacej agendy úradov PSVR, pomôţu zefektívniť a skvalitniť vykonávané 
sluţby úradov PSVR, umoţnia zahájiť proces ďalšieho zlepšovania sluţieb úradu PSVR najmä v oblasti správneho nastavenia 
odbornej prípravy UoZ a vyuţívania aktívnych opatrení trhu práce. 

Výsledky vecnej kontroly: Nerealizovala sa 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste 

 

Názov projektu: Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v BSK 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 62 

NSRR, OP ZaSI, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, Národný program reforiem Slovenskej republiky 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je modernizácia a skvalitňovanie sluţieb zamestnanosti, ako aj zlepšenie riadiacich a kontrolných procesov 
v pôsobnosti úradov PSVR v rámci BSK.  

Prijímateľ:  ÚPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.09.2009 do 31.08.2011 

Rozpočet: ŠF 220 321,17 SR 38 880,21 vlastné zdroje 0 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  
osi 1 

11,01%; 88,99% 
 

ITMS kód projektu: 27130130026 

Registračné číslo ţiadosti:   

ITMS kód ţiadosti 27130130026 

kontaktná osoba: Lýdia Svetlíková, 02/2045 5943, lydia.svetlikova@upsvar.sk 
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Prioritná os:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitým zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA  100% TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma 0,- EUR % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA  0,- EUR        

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné  % 

 

Podnet na projekt  OP ZaSI NP05 2009/3.1 

Aktivity: Implementácia Kapacitného modelu a stanovenie normatívov počtov zamestnancov 
Návrh systému manaţmentu kvality 
Vytvorenie a nastavenie procesných a funkčných štandardov a indikátorov pre riadenie sluţieb zamestnanosti 
Zefektívnenie riadiacich a kontrolných procesov v rámci úradov PSVR 

Hlavné témy: 5* Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce   100% podiel skutočný stav k 31.12. 2009 
0 

Schéma štátnej pomoci: Netýka sa projektu 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity prebiehajú v súlade s časovým harmonogramom 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Začalo sa s realizáciou aktivity „Zefektívnenie riadiacich a kontrolných procesov v rámci úradov PSVR― (od 09/2009) a „Vytvorenie 
a nastavenie procesných a funkčných štandardov a indikátorov pre riadenie sluţieb zamestnanosti― (od 11/2009) 
 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

3%   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

K 31.12.2009 vykazuje na všetkých indikátoroch 0 hodnoty 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

K 31.12.2009 vykazuje na všetkých indikátoroch 0 hodnoty 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

 

Výsledky vecnej kontroly: nebola 

Výsledky finančnej kontroly: nebola 

 

Názov projektu: Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov  

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 63 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

Cieľ projektu: Rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od  12/.2008 do 3./2011 upravené na od  12/.2008 do 11/2011 

Rozpočet: ESF  275976,49 EUR SR 48701,73 EUR vlastné zdroje 0 EUR 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  
osi  2 

12,24%; 87,76%; 
 

ITMS kód projektu: 27130230001 

Registračné číslo ţiadosti:  NP9/2008/XXIV/3.2. 

ITMS kód ţiadosti NFP 2713023001 

kontaktná osoba: Mgr. Martin Maďar, projektový koordinátor, martin.madar@upsvar.sk, 02/20 455 997 
 

Prioritná os:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v BSK 

Indikatívne rozdelenie BLA  324678,22 EUR TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 
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alokácie podľa regiónov: 2* 

Stav čerpania: Suma  7 337,49 EUR 2,26 %  

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA  7 337,49 EUR TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné  

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné  

 

Podnet na projekt  Priame zadanie – OP ZaSI NP2008/3.2./01 

Aktivity: - Propagácia profesionálneho rodičovstva 
- Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 
- Vzdelávanie zamestnancov detských domovov 
- Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov 
- Empirický sociologický výskum ústavnej starostlivosti v profesionálnych rodinách 
- Riadenie projektu 
- Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* 66 Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení 
na trhu práce 

100 %  skutočný stav k 31.12. 2009 – 2,26 % 

 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Z dôvodu posunutia časového harmonogramu realizácie jednotlivých aktivít z dôvodu zrušenia verejného obstarávania pri aktivite 
č. 2 Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, pri ktorej víťaz VO nekomunikoval s 
objednávateľom a nepodpísal zmluvu a taktieţ z dôvodu zrušenia verejného obstarávania pri aktivite 4 Odborné vzdelávanie 
a starostlivosť o profesionálnych rodičov, nakoľko nebolo moţné splniť podmienky verejného obstarávania ohľadom akreditácie na 
dodávateľa poţiadal prijímateľ  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o povolenie vykonania zmeny v projekte   Zvyšovanie 
zamestnateľnosti profesionálnych rodičov, v rámci ktorej bolo poţiadané o predĺţenie doby realizácie projektu na 36 mesiacov 
Zmeny textu ţiadosti pri aktivite 2, aktivite 4 a aktivite 5 zohľadňujú posun realizácie uvedených kľúčových aktivít projektu, ktoré 
majú zásadný význam pre naplnenie cieľov projektu. Pri ostatných aktivitách projektu počas doterajšej realizácie projektu nenastal 
nesúlad v skutočnom a v plánovanom stave z hľadiska časovej,  vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

- Propagácia profesionálneho rodičovstva – bola v roku 2009 realizovaná 
- Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti – bola v roku 2009 realizovaná 
- Vzdelávanie zamestnancov detských domovov – bola v roku 2009 realizovaná 
- Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov – bola v roku 2009 realizovaná 
- Empirický sociologický výskum ústavnej starostlivosti v profesionálnych rodinách – bola v roku 2009 realizovaná 
- Riadenie projektu – bola v roku 2009 realizovaná 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

2,26 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Všetky indikátory sa vyvíjali v zmysle časového harmonogramu a v zmysle plánovaných hodnôt. 
Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 30.11.2009 boli splnené  očakávané hodnoty indikátorov nasledovne: 
 pri počte novovytvorených pracovných miest na 47,54 % / 29 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených ţenami na 45,45 % / 25 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených muţmi na 66,67 % / 4 
 pri počte školených osôb na 172,22 % / 62. 
Pozn.: uvádza sa % (pomer skutočného stavu k plánovanému stavu hodnoty merateľného ukazovateľa) / počet. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám. Horizontálna priorita trvalo udrţateľný rozvoj: 
Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 30.11.2009 boli splnené  očakávané hodnoty ukazovateľov nasledovne: 
 pri počte novovytvorených pracovných miest na 47,54 % / 29 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených ţenami na 45,45 % / 25 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených muţmi na 66,67 % / 4 
Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí: 
Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 30.11.2009 boli splnené  očakávané hodnoty ukazovateľov nasledovne: 
 pri počte novovytvorených pracovných miest na 47,54 % / 29 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených ţenami na 45,45 % / 25 
 pri počte novovytvorených pracovných miest  obsadených muţmi na 66,67 % / 4 
 pri počte školených osôb na 172,22 % / 62. 
Pozn.: uvádza sa % (pomer skutočného stavu k plánovanému stavu hodnoty merateľného ukazovateľa) / počet. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

V  roku 2009 bolo v rámci NP  Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov , opatrenie 3.2. vytvorených 29 nových 
pracovných miest, čo predstavuje 47,54 % v porovnaní s plánovaným stavom. Z celkového počtu novovytvorených pracovných 
miest sa na trh práce zaradilo 25 ţien a 4 muţi. 

Výsledky vecnej kontroly: NP 24 BSK sa v zmysle časového harmonogramu realizoval úspešne s výnimkou - Pri aktivitách č.2 Zabezpečenie prípravy na 
profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a č.4 Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov bolo 
zrušené verejné obstarávanie, čím nastal posun v harmonograme realizácie aktivít a predĺţila sa dodatkom realizácia projektu z 28 
mesiacov na 36 mesiacov. V priebehu realizácie sa ďalej nevyskytli ţiadne problémy, ktoré by mali negatívny dopad na stanovené 
ciele projektu. 
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Výsledky finančnej kontroly: Este nebola realizovaná 

 

Názov projektu: Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa - BSK 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 64 

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a  Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská 
stratégia, Európsky stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 a s ňou súvisiace Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky, Návrh opatrení na zosúladenie 
rodinného a pracovného ţivota na rok 2006 s výhľadom do roku 2010. Projekt nadväzuje na implementáciu barcelonských cieľov 
týkajúcich sa zariadení pre deti predškolského veku a zároveň prispieva k vytvoreniu podmienok na zosúladenie pracovného, 
osobného a rodinného ţivota rodičov starajúcich sa o maloleté deti.  

Cieľ projektu: Podpora zosúladenia rodinného, osobného a pracovného ţivota pre poberateľa príspevku na starostlivosť o dieťa, zvýšením 
a udrţaním zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté deti. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 01/2009 do 12/2013 

Rozpočet: ŠF: 2 895 704,35 SR:511006,65 vlastné zdroje 0 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  os 
2 

7,01%;  92,99% 
 

ITMS kód projektu: 27130230002 

Registračné číslo ţiadosti:  NP III.2009/3.2 

ITMS kód ţiadosti NFP27130230002 

kontaktná osoba: Lýdia Svetíková, man.proj.,02/20455843, lydia.svetikova@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  3.Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v BSK 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma  104 871,73 EUR % z celého rozpočtu projektu  3,078 % 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA  104 871,73        

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Neuplatňuje sa % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Neuplatňuje sa % 

 

Podnet na projekt  Na základe vyzvania OP ZaSI NP2009/3.2/1  

Aktivity: A1. Poskytovanie príspevku, A2.Vypracovanie analýzy,A3. Riadenie projektu, 
A4. Publicita a informovanosť 

Hlavné témy: 5* 66 - Vykonávanie aktívnych a preventívnych 
opatrení na trhu práce 

100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 3,078 % 

(podľa potreby vloţte riadok)    

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

A 1. Poskytovanie príspevku,  A 3. Riadenie projektu,  
A 4.Publicita a informovanosť, aktivity  prebiehajú podľa časového rámca realizácie projektu 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Realizácia aktivít NP prebiehala v zmysle schváleného časového harmonogramu.  (A 1. Poskytovanie príspevku, A 3. Riadenie 
projektu, A 4.Publicita a informovanosť) 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

% z celého rozpočtu projektu  3,078 % 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Všetky indikátory sa vyvíjali v zmysle časového harmonogramu a v zmysle plánovaných hodnôt. 
Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 31.08.2009 boli splnené  očakávané hodnoty indikátorov nasledovne: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu na 23,55 % / 171 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi na 8,22 % / 6 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny na 25,27 % / 165. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí: 
Ku koncu sledovaného obdobia t.j. k 31.08.2009 boli splnené  očakávané hodnoty ukazovateľov nasledovne: 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu na 23,55 % / 171 
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 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi na 8,22 % / 6 
 pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny na 25,27 % / 165. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Cieľom príspevku je podporiť zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami a zníţenie rizika, ţe tieto 
osoby budú vystavené dileme práca verzus rodina, alebo sa stanú objektom diskriminácie na trhu práce a v zamestnaní z dôvodu 
starostlivosti o rodinu. 

Výsledky vecnej kontroly: Počas realizácie projektu nenastal nesúlad v skutočnom a v plánovanom stave z hľadiska časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu, nevyskytli sa ţiadne problémy, ktoré by mali negatívny dopad na stanovené ciele projektu. Národný projekt sa 
realizuje úspešne. 

Výsledky finančnej kontroly: Vykonaných 5 overovaní na  mieste  - bez zistení a finančného dopadu 

 

Názov projektu: Národný projekt – Inštitút rodovej rovnosti 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 65 

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja BSK 2007 - 2013 

Cieľ projektu: Vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a eliminácia rodovej nerovnosti na 
trhu práce   

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: Od 9.10.2009  do 8.10.2012 

Rozpočet: ŠF 644 719,90EUR SR 113 774,10EUR vlastné zdroje 0EUR 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  os 
2 

 
12,73%;87,27 
 

ITMS kód projektu: 27130230003 

Registračné číslo ţiadosti:  687424 

ITMS kód ţiadosti NFP 27130230014 

kontaktná osoba: Hana Blaţíčková, projektový manaţér  
 

Prioritná os:  3. Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.2. Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti  a zosúladenie pracovného a rodinného ţivote v BSK  

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma  16 545,60 2,18% z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA  16 545,60 TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné %  irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné % irelevantné 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania 

Aktivity: 1.monitor podmienik v oblasti uplatňovania rodovej rovnosti v SR, 2.zriadenie koordinačnej jednotky Inštitút rodovej rovnosti a jeho 
prevádzka, 3.vytvorenie metodiky komplexného systému vzdelávania a pilotné testovanie v praxi so zameraním aj na odbornú 
prípravu aktérov, 4.získanie Európskeho auditu pre auditovanie zamestnávateľských organizácií v oblasto rodovej rovnosti, 
rovností príleţitostí v prístupe a uplatnení sa na trhu práce a zosúlaďovania pracovného a rodinného ţivota na Slovensku, jeho 
implementácia a overovanie v praxi, vyškolenie špecialistov pre prípravu zamestnávateľských organizácií na proces auditu, 
5.vytvorenie a prevádzka portálu koordinačnej jednotky Inštitút rodovej rovnosti a následne informačné aktivity zvyšujúce 
povedomie o problematike rodovej rovnosti, 6.zavedenie klasického a dištančného vzdelávania aj s vyuţitím e-learningu, podporné 
aktivity: riadenie projektu, publicita a informovanosť. 

Hlavné témy: 5* Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby;boj proti 
diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti 
na pracovisku 

 podiel 100 % stav k 31.12. 2009 100%  

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

v rámci projektu sa momentálne realizujú Verejné obstarávania na dodávku jednotlivých aktivít    

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

v rámci projektu sa momentálne realizujú Verejné obstarávania na dodávku jednotlivých aktivít    

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

10% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 
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Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

k 31.12.2009 je nulový stav ku kaţdému ukazovateľu 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

k 31.12.2009 je nulový stav ku kaţdému ukazovateľu 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti  a eliminácia rodovej nerovnosti na 
trhu práce 

Výsledky vecnej kontroly: Neohlásená monitorovacia návšteva sa konala 10.12.2009, bez zistení. Realizuje sa VO. 

Výsledky finančnej kontroly: Nekonala sa. 

 

Názov projektu: Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti – podpora zlepšenia sluţieb občanom súdmi  

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 66 

NSRR, Koncepcia rozvoja infomačných systémov v rezorte spravodlivosti – KRIS, Koncepcia rozvoja informatizácie v rezorte 
spravodlivosti, OP Informatizácia spoločnosti. 

Cieľ projektu: Zlepšenie sluţieb občanovi prostredníctvom modernizácie súdnictva a vzdelávania zamestnancov v oblasti elektronických sluţieb. 

Prijímateľ:  Ministerstvo spravodlivosti SR 

Obdobie realizácie projektu:  
od 03.08.2009 do  30.6.2011, poznámka – oprávnenosť výdavkov od 01.07.2009 

Rozpočet: ŠF  53 432,39 SR  9 429,24 vlastné zdroje  62 861,63 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  os 
4 

11,14%; 88,86% 

ITMS kód projektu: 27130330001 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/3.3/02/01 

ITMS kód ţiadosti NFP27130330002 

kontaktná osoba: Juraj Karovič, sekretár,  0903 402 319, juraj.karovic@apa.sk 
 

Prioritná os:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA   125 723,26 EUR 
 

TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma:  0 EUR 0% z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné irelevantné 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Aktivity: Vypracovanie analýzy – modernizácia súdnictva a jeho vzdelávacie potreby - zlepšenie sluţieb občanom 

 Vypracovanie vzdelávacích modulov a vzdelávanie eLearningovou formou 

 Školenie školiteľov pre zvýšenie kapacity ľudských zdrojov sluţieb v rezorte spravodlivosti 

Hlavné témy: 5* Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na 
štátnej regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a 
programov 

 100 % podiel k 31.12. 2009  0 
EUR 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu 

Aktivita 1: Vypracovanie analýzy – modernizácia súdnictva a jeho 
vzdelávacie potreby – zlepšenie sluţby občanom 

Posun medzi skutočným zahájením  aktivity a plánovaným 
začiatkom aktivity bol posunutý z dôvodu časovo dlhšej 
realizácie verejného obstarávania na október 2009 (o 1 
mes.).  

Aktivita 2: Vypracovanie vzdelávacích modulov a vzdelávanie e-
learningovou formou 

Ešte nezačala.: 

Aktivita 3: Školenie školiteľov pre zvýšenie kapacity ľudských zdrojov 
sluţieb v rezorte spravodlivosti 

Ešte nezačala.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Aktivita 1: Vypracovanie analýzy – modernizácia súdnictva a jeho 
vzdelávacie potreby – zlepšenie sluţby občanom 

V súčasnosti je aktivita  realizovaná externým 
dodávateľom IMS, s.r.o. Ţilina na základe V.O. na dodanie 
odbornej analýzy. Zmluva bola podpísaná 16. októbra 
a od tohto termínu sa daná aktivita realizuje. 

Aktivita 2: Vypracovanie vzdelávacích modulov a vzdelávanie e-
learningovou formou 

Ešte nezačala. 
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Aktivita 3: Školenie školiteľov pre zvýšenie kapacity ľudských zdrojov 
sluţieb v rezorte spravodlivosti 

Ešte nezačala.  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Aktivita 1: Vypracovanie analýzy – modernizácia súdnictva a jeho 
vzdelávacie potreby – zlepšenie sluţby občanom 

Aktivita len začala. 
0% 

Aktivita 2: Vypracovanie vzdelávacích modulov a vzdelávanie e-
learningovou formou 

Ešte nezačala. 
0% 

Aktivita 3: Školenie školiteľov pre zvýšenie kapacity ľudských zdrojov 
sluţieb v rezorte spravodlivosti 

Ešte nezačala. 
0% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 
 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Typ Názov indikátora MJ Plánovaná 
hodnota 

Skutočná 
hodnota 

Výsledok 

Počet e-learningových projektov počet 3 0/0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - 
spolu 

počet 56 0/0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - 
muţi 

počet 13 0/0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - 
ţeny 

počet 43 0/0 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 56 0/0 

Počet vyškolených zamestnancov ţiadateľa počet 56 0/0 

Počet školených zamestnancov ţiadateľa počet 56 0/0 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 
počet 56 0/0 

Dopad 

Počet vyškolených zamestnancov ţiadateľa, ktorí po ukončení 
projektu zotrvali v pracovnom pomere u ţiadateľa 

počet 56 0/0 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach 
počet 56 0/0 

Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program 
počet 56 0/0 

Počet úspešne vyškolených osôb počet 56 0/0 

Počet úspešne vyškolených osôb - muţi počet 13 0/0 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Keďţe aktivity naviazané na horizontálne priority sa zatiaľ nerealizujú, stav plnenia je rovný „0/0―. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

irelevantné 

Výsledky vecnej kontroly: Ešte sa nerealizovala 

Výsledky finančnej kontroly: Ešte sa nerealizovala 

 

Názov projektu: Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy- prínos pre celú spoločnosť 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 67 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, Programové vyhlásenie vlády, Strategické ciele daňovej správy na roky 2009-
2010. 

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov za účelom transformácie daňovej správy na proklientsky orientovanú inštitúciu a poskytovanie  
kvalitatívne vyšších sluţieb. 

Prijímateľ:  Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Obdobie realizácie projektu: od 01.06.2009 do  31.05.2011 

Rozpočet: ŠF 
213 732,50 

SR 
37 717,50 

vlastné zdroje 
251 450 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  os 
4 

11,14%; 88,86% 
 

ITMS kód projektu: 27130330002 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/3.3/02/02 

ITMS kód ţiadosti NFP27130330003 

kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Kolesárová, poverená zastupovaním hlavného manaţéra, 048/4369159, magdalena.kolesarova@drsr.sk 
 

Prioritná os:  3.  Podpora zamestnanosti a SI a bud. kap v BK 
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Opatrenie: 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BRATISLAVA   502 900  TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania:  7 924,42 1,6 %   

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BRATISLAVA   7 924,42 TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné irelevantné 

 

Podnet na projekt  výzva OP ZaSI NP 2009/3.3 /02 

Aktivity: Aktivita č. 1 Medzinárodné účtovné štandardy 
Aktivita č.2 Transferové oceňovanie 
Aktivita č.3 Riadenie ľudských zdrojov 
Aktivita č. 4 Jazykové vzdelávanie 
Aktivita č. 5 Ekonomika a právo 

Hlavné témy: 5* Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie 
a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri 
prekladaní a stratégií a programov. 

 % podiel - 100 % k 31.12. 2009 – 7 924,42 
EUR 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivita č.1 Medzinárodné účtovné štandardy: Začiatok aktivity bol naplánovaný na október 2009. Skutočný začiatok aktivity bol 
v mesiaci november 2009. Z dôvodu neukončeného auditu procesu verejného obstarávania sa termíny konania aktivity č.1 
odsunuli na mesiac november. 
Aktivita č. 2 Transferové oceňovanie. Začiatok aktivity bol naplánovaný na mesiac október 2009. Z dôvodu  neukončeného auditu 
procesu verejného obstarávania a prispôsobenie sa časovým moţnostiam zahraničného lektora sa   termín začatia aktivity odsunul 
na mesiac február 2010. Ţiadosť o vykonanie zmeny v zmluve k projektu bola zaslaná na MPSVaR dňa 21.1.2010. 
Aktivita č. 3 Riadenie ľudských zdrojov. Začiatok aktivity bol naplánovaný na mesiac október 2009. Termín začatia aktivity bol 
posunutý na mesiac január 2010. Posun v aktivite je z dôvodu  neukončeného auditu procesu verejného obstarávania. 
Aktivita č.  4  vzdelávanie v anglickom jazyku.  Začiatok aktivity bol naplánovaný na október 2009. Skutočný začiatok aktivity bol 
v mesiaci november 2009. Z dôvodu neukončeného auditu procesu verejného obstarávania sa termín konania aktivity č.4 odsunul 
na mesiac november 2009. 
Aktivita číslo 5 Ekonomika a právo. Začiatok aktivity bol plánovaný na mesiac október. Z dôvodu neukončeného auditu procesu 
verejného obstarávania  a dotlače súvisiacej literatúry sa termín začatia aktivity  posunul na január 2010.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Začiatok aktivity č. 1 IFRS  bol v mesiaci november 2009. K 31.12.2009 sa v predmetnej aktivite začalo vzdelávať 80 
zamestnancov. Aktivita č. 4 vzdelávanie v anglickom jazyku sa začala v mesiaci november 2009. Do aktivity sa v roku 2009 
zapojilo 50 zamestnancov. Aktivita č. 2 Transferové oceňovanie, č. 3 Riadenie ľudských zdrojov a č. 5 Ekonomika a právo sa 
nezačali v roku 2009. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Aktivita č. 1 počet školených zamestnancov 66,66 % 
Aktivita č. 2 počet školených zamestnancov 0 % 
Aktivita č. 3 počet školených zamestnancov 0 % 
Aktivita č. 4 počet školených zamestnancov 100 % 
Aktivita č. 5 počet školených zamestnancov  0 %. 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

x 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Počet osôb zapojených do podporených projektov – muţi  20. 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov spolu  115. 
Počet osôb zapojených do podporených projektov – ţeny 95. 
Počet vyškolených zamestnancov ţiadateľa   0. 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu  115. 
Počet školených zamestnancov ţiadateľa 115. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť: Horizontálna priorita trvalo udrţateľný rozvoj 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu. – K 31.12.2009 bolo zapojených 115 zamestnancov do 
vzdelávacích aktivít projektu 
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity X 
Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi  20. 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny   95. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

X 

Výsledky vecnej kontroly: Aktivity prebiehajú s miernym oneskorením, ale v súlade so zmluvou; nebola vykonaná MN 

Výsledky finančnej kontroly:  

 

Názov projektu: Efektívna verejná správa v Bratislavskom kraji 

Východisko Projekt je vypracovaný v súlade  s vecne príslušnými strategickými  a plánovacími dokumentmi ( PHSR kraja a regiónu, ÚP VÚC, 
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z národnej/regionálnej 
politiky: 68 

ÚP obce, Národné stratégie – rezortné) 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom investícií do vzdelávania dosiahnuť zvyšovanie efektivity pracovného výkonu 
zamestnancov Úradu vlády SR 

Prijímateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 

Obdobie realizácie projektu: od 30.07.2009 do  30.06.2012 

Rozpočet: ŠF 157.151, 26 SR 27.732, 58 vlastné zdroje 0 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  os 
4 

11,14%; 88,86% 
 

ITMS kód projektu: 27130330003 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/3.3/02 

ITMS kód ţiadosti NFP 27130330005 

kontaktná osoba: Mgr. Vlasta Roháčová, štátny radca, tel.:02/57295268, mail.:vlasta.rohacova@vlada.gov.sk 
 

Prioritná os:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.3  Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: 0 0 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Irelevantné 
 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Irelevantné 
 

% 

 

Podnet na projekt  Priame zadanie OP ZaSI NP 2009/3.3/02 

Aktivity: Jazykové kurzy; Rozvojový program pre zamestnancov; IT školenia ; Zahraničné vzdelávacie aktivity 

Hlavné témy: 5* Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov  

100  % k 31.12. 2009  0 
EUR 
 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Podporné aktivity - Riadenie projektu a Publicita a informovanosť prebiehajú  v súlade s časovým harmonogramom. V hlavných 
aktivitách – Jazykové kurzy, Rozvojový program pre zamestnancov a IT školenia došlo k posunu začiatku realizácie aktivít od 
4/2010  kvôli  predĺţeniu prebiehajúcich procesov verejného obstarávania. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

V roku 2009 sa realizovali len podporné aktivity- Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

0 %   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie sa nerealizuje 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

0 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

0 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Irelevantné 
 

Výsledky vecnej kontroly: Nebola  

Výsledky finančnej kontroly: Nebola 
 

 

Názov projektu: Moderný a flexibilný úrad  -  budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR- časť 1 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 69 

Národný strategický referenčný rámec 
Stratégia informatizácie verejnej správy 
Koncepcia rozvoja NKÚ SR na roky 2007- 2012 

                                                             
68 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 
69 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 
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Stratégia konkurencieschopnosti SR do r. 2010 

Cieľ projektu: Zvýšenie výkonnosti, zodpovednosti a motivácie zamestnancov NKÚ SR posilnením ich vedomostí, zručností a výmeny skúsenosti 

Prijímateľ:  Najvyšší kontrolný úrad SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.09.2009 do 31.08.2012  Rozpočet: 

Rozpočet: ŠF 269 914,95EUR SR 47 632,05EUR vlastné zdroje  0,00EUR 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  os 
4 

11,14%; 88,86% 
 

ITMS kód projektu: 27130330004 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/4.1/02/05 

ITMS kód ţiadosti NFP27130330004 

kontaktná osoba: Mgr. Andrea Korenková,  
asistent projektového manaţéra,  
02/50114107, Andrea.Korenkova@nku.gov.sk 

 

Prioritná os:  3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 

BRATISLAVA:  317547 EUR T TN BB N Ţ P K 

Stav čerpania: 0,00EUR 0,00% 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BRATISLAVA:  0,00EUR T TN BB N Ţ P K 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 

Irelevantné 0,00% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 

Irelevantné 0,00% 

 

Podnet na projekt  Priame zadanie (kód výzvy OP ZaSI NP 2009/3.3/02) 

Aktivity: Aktivita 1 – Prípravná etapa ; Aktivita 2 – ETAPA I. Vzdelávanie pre rok 2009; Aktivita 3 – EPATA II. Vzdelávanie pre rok 2010; 
Aktivita 4 – ETAPA III. pre rok 2011; Aktivita 5 – IT kurzy; Aktivita 6 – E-learningové vzdelávanie počas celého trvania projektu; 
Aktivita 7 – Jazykové vzdelávanie ; Aktivita 8 – Odborné stáţe  

Hlavné témy: 81 – Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií 
a programov. 

 100 % podiel  k 31.12. 2009 100% 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Oproti schválenému harmonogramu sa posunuli aktivity Aktivita 1 – ETAPA I. Vzdelávanie 1., Aktivita 4 – Vzdelávanie IT 
špecialistov, Aktivita 6 – Jazykové vzdelávania. Proces verejného obstarávania na poskytnutie vzdelávacích sluţieb pre projekt 
vrátane uzatvorenej zmluvy s dodávateľom trval dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, čo malo za následok preplánovanie 
vzdelávacích aktivít. Táto zmena nebude mať dopad na celkové naplnenie cieľov projektu a na finančné riadenie. 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
napĺňania obsahu aktivít: 

Od 09/2009 so začatím projektu začali aktivity Aktivita 1 – ETAPA I. Vzdelávanie 1., Aktivita 4 – Vzdelávanie IT špecialistov, 
Aktivita 5 – E-learningové vzdelávanie, Aktivita 7 – Odborné stáţe. Aktivity priebeţne zasahujú aj do roku 2010. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Projekt je odhadom zrealizovaný na 8,3% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

V projekte sa neuplatňuje kríţové financovanie 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Všetky indikátory sa naplnili za rok 2009 na 11,76%. 
Počet školených zamestnancov ţiadateľa (plánovaný stav – 34 osôb, skutočný stav 4 osoby) 
Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (plánovaný stav – 34 osôb, skutočný stav 4 osoby) 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (plánovaný stav – 34 osôb, skutočný stav 4 osoby) 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi (plánovaný stav – 17 osôb, skutočný stav 2 osoby) 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny (plánovaný stav – 17 osôb, skutočný stav 2 osoby) 

Stav plnenia indikátorov 
horizontálnych priorít 

Všetky indikátory sa naplnili za rok 2009 na 11,76%. 
Horizontálna priorita informačná spoločnosť 
Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (plánovaný stav – 273 osôb, skutočný stav 32 osôb) 
Horizontálna priorita trvalo udrţateľný rozvoj 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (plánovaný stav – 273 osôb, skutočný stav 32 osôb) 
Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi (plánovaný stav – 137 osôb, skutočný stav 19 osôb) 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny (plánovaný stav – 136 osôb, skutočný stav 13 osôb) 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Obsah projektu nebol na to zameraný. 

Výsledky vecnej kontroly: Monitorovacia návšteva sa ešte neuskutočnila. 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste. 

 

Názov projektu: Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, analýzy, vyhodnocovania a prezentovania informácií na MV SR. 
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Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 70 

V predošlom období bolo vzdelávanie zamestnancov riadené podľa Koncepcie vzdelávania zamestnancov MV SR na príslušný 
rok. Mimo dlhodobo plánovaných vzdelávacích aktivít boli realizované aj operatívne poţiadavky na vzdelávanie, ktoré súviseli s 
aktuálnymi zmenami legislatívnych predpisov. 

Cieľ projektu: Zvýšenie komunikačných zručností zamestnancov a zapracovanie nových progresívnych analytických metód, v oblasti IT a 
zvyšovanie efektivity  verejnej správy. 

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Obdobie realizácie projektu: od 23.04.2009 do 01.06.2009 

Rozpočet: ŠF  133583,02 EUR SR  23573,48 vlastné zdroje 157 156,50 EUR 

Prioritná  os 3 k Priorit.os 4 11,14%; 88,86%   

ITMS kód projektu: 27130330005  

Registračné číslo ţiadosti:   

ITMS kód ţiadosti NFP27130330006 

kontaktná osoba: Ondrej Varačka, Ing.,generálny riaditeľ - sekcie riadenia ľudských zdrojov, 02 5094 4111, varackao@minv.sk 
 

Prioritná os:  Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK(3) 

Opatrenie: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK (3.3) 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 

BRATISLAVA 100% T TN BB N Ţ P K 

Stav čerpania: 0,00 EUR 
doposiaľ nečerpané 

0 % 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BRATISLAVA 100% T TN BB N Ţ P K 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 

 irelevantné  0 % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 

 irelevantné  0 % 

 

Podnet na projekt  OP ZaSI NP 2009/3.3/02  Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou - BSK; Spoločné písomné vyzvanie 

Aktivity: Aktivita 3: Komunikačné tréningy 
Aktivita 6: Školenie školiteľov pre aktivitu 3 

Hlavné témy: Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a 
hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri 
predkladaní stratégií a programov. 

100 % stav k 31.12. 2009   0% projekt nezačal 

(podľa potreby vloţte riadok) Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a 
hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri 
predkladaní stratégií a programov. 

100 % 0% - doposiaľ sa projekt nezačal 
realizovať 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Na základe Ţiadosti o moţnosť vykonania zmeny v projekte pod č.p.: SRLZ-367-4/CV-PV-2009 zo dňa 25. 11. 2009 sme ţiadali 
o posunutie začatia realizácie vzdelávacích aktivít. 
Doposiaľ nebola realizovaná ţiadna aktivita. 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
napĺňania obsahu aktivít: 

Nakoľko projekt sa ešte nezačal realizovať, nie je moţné vykázať ţiadne naplnenie obsahu aktivít. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

0 %   -   v rámci projektu sa doposiaľ nezačalo s realizáciou vzdelávacích aktivít, nie je moţné vykázať percentuálne plnenie 
obsahu projektu. 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Nakoľko projekt sa ešte nezačal realizovať, nie je moţné vykázať ţiadne naplnenie indikátorov. 

Stav plnenia indikátorov 
horizontálnych priorít 

Nakoľko projekt sa ešte nezačal realizovať, nie je moţné vykázať ţiadne naplnenie indikátorov. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Skvalitnením komunikačných zručností u zamestnancov MV SR sa zvýši ich profesionálny prístup k občanom na úrovni 
interpersonálnej komunikácie. Zvýšením odolnosti pri riešení záťaţových situácií im táto schopnosť umoţní efektívnejšie 
komunikovať a byť odolnejší voči neţiaducim faktorom, s ktorými sa počas výkonu povolania stretávajú. Zvýšenie psychickej 
odolnosti pri riešení záťaţových situácií, spôsobilosť efektívne komunikovať ako aj asertívne pôsobiť prispeje k odolnosti pred 
nepriaznivým vplyvom pracovného prostredia na jednotlivca. Po absolvovaní vzdelávania v oblasti komunikačných zručností sa 
zamestnanec stane perspektívnejší v oblasti svojho pracovného zaradenia. 

Výsledky vecnej kontroly: Monitorovacia návšteva ešte nebola 

Výsledky finančnej kontroly: vyplní RO 

 

Názov projektu: Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 

                                                             
70 Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 
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Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 71 

Národný projekt je vypracovaný v súlade s nariadeniami k štrukturálnym fondom a so zameraním Národného strategického 
referenčného rámca na roky 2007 – 2013 (ďalej NSRR). Medzi tieto kľúčové dokumenty patria: 

 Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány  

 Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 

 Koncepcia celoţivotného vzdelávania v Slovenskej republike  

 Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006-2008 

Cieľ projektu: Celkovým cieľom projektu je zabezpečiť inovatívne vzdelávanie zamestnancov v štátnej a verejnej správe ústredia a úradov práce 
s výnimkou Bratislavského kraja a zamestnancov detských domovov za účelom zvyšovania ich kvality, efektivity a profesionality. 
Vzdelávanie je jedným z nástrojov napomáhajúcim rozvoju ľudských zdrojov, ako hlavnej záruky zvyšovania kvality a 
konkurencieschopnosti pracovnej sily v nadväznosti na zabezpečenie pokračovania reforiem v rezorte práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Tento cieľ nadväzuje na príslušný cieľ opatrenia riešením problémov súvisiacich s plnením úloh poskytovaných verejnou 
správou a neziskovými organizáciami. Plnením tohto cieľa sa plánuje postupné zlepšovanie poskytovaných verejných sluţieb. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: Od 01.06.2009 do 31.05.2010 

Rozpočet: EŠF 85 % - 353 521,49 SR 15 % - 62 386,14 vlastné zdroje 0% 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  os 
4 

4,82; 95,18   

ITMS kód projektu: 27130330006 

Registračné číslo ţiadosti:   

ITMS kód ţiadosti NFP27130330009 

kontaktná osoba: meno, titul, funkcia, telefón, e-mail 
Marcel Kačák, Mgr., projektový manaţér, 02-20455839, kacak.marcel@upsvar.sk 

 

Prioritná os:  3. Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 

BRATISLAVA  415 907,63 T TN BB N Ţ P K 

Stav čerpania: suma    1 642,03  0,39 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BRATISLAVA  1 642,03 TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 

Suma 
Neuplatňuje sa 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 

Suma 
Neuplatňuje sa 

% 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania  

Aktivity: Aktivita 1: Vzdelávanie 
Aktivita 2: Stratégia 

Hlavné témy: 81 - Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, 
monitorovanie a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií 
a programov. 

 % podiel 100% skutočný stav k 31.12. 2009 0,39 % 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivita 1: Vzdelávanie 
Aktivita sa začala realizovať v súlade so zmluvou v auguste 2009. V  mesiacoch august, september 2009 prebiehali prípravné 
činnosti, v októbri sa začala realizácia vzdelávacích aktivít, ktoré beţia v súlade s časovým harmonogramom.  
Aktivita 2: Stratégia 
Aktivita sa začala realizovať v mesiaci september 2009, v súlade so zmluvou, prípravou základného rámca aktivity. V období 
október 2009 – február 2010 prebieha príprava na zber údajov – určenie priorít vzdelávania a rozvoja zamestnancov, informovanie 
zamestnancov a realizácia prieskumu a tvorba web aplikácie na prieskum názorov zamestnancov.  

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
napĺňania obsahu aktivít: 

Aktivity (a ich podaktivity) prebiehajú v súlade s plánovaním v Ţiadosti o NFP. V súčasnosti prebieha realizácia jednotlivých 
podaktivít aktivity 1 a prípravná fáza (príprava na zber údajov) v rámci aktivity 2. Aktivity 3. a 4. prebiehajú kontinuálne počas celej 
realizácie projektu.  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

30%  k 31.12.2009 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie sa neuplatňuje 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

I. priebeţná monitorovacia správa doposiaľ vypracovaná nebola, nakoľko prvé šesťmesačné monitorovacie obdobie (obdobie od 
podpisu zmluvy o NFP), t.j. od 09/2009 do 28.2.2010, uplynie 28.2.2010. 
Monitorovanie príslušných indikátorov prebiehalo v roku 2009 v spolupráci s jednotlivými vzdelávacími spoločnosťami 
zazmluvnenými na národnom projekte.  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu 
Stav k 31.12.2009   ....dosiahnutých 311, plánovaných 420 
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Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 311, plánovaných 420 
Počet úspešne vyškolených osôb 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 284 , plánovaných 399 

Stav plnenia indikátorov 
horizontálnych priorít 

Monitorovanie príslušných indikátorov horizontálnych priorít prebiehalo v roku 2009 v spolupráci s jednotlivými vzdelávacími 
spoločnosťami zazmluvnenými na národnom projekte.  
Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT 
Stav k 31.12.2009   ....   vzdelávanie zamestnancov v IKT zručnostiach sa dosiaľ nerealizovalo 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 311, plánovaných 420 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi 
Stav k 31.12.2009   ....  dosiahnutých 62, plánovaných 63 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 249, plánovaných 357 
:Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach 
Stav k 31.12.2009   ....   vzdelávanie zamestnancov v IKT zručnostiach sa dosiaľ nerealizovalo  
Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 284, plánovaných 399 
Počet úspešne vyškolených osôb – muţi 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 57, plánovaných 60 
Počet úspešne vyškolených osôb - ţeny 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 227, plánovaných 339 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Obsah projektu nebol na to zameraný. 

Výsledky vecnej kontroly: Realizácia aktivít projektu bola potvrdená neohlásenou monitorovacou návštevou. – zistenia: nedostatok v oblasti publicity 
a informovanosti – osvedčenie o absolvovaní kurzu nemalo všetky náleţitosti. 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste. 

 

Názov projektu: Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej správy pre 
Bratislavský kraj 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 72 

Projekt je vypracovaný v súlade  s vecne príslušnými strategickými  a plánovacími dokumentmi ( PHSR kraja a regiónu, ÚP VÚC, 
ÚP obce, Národné stratégie – rezortné) 
 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora ďalšieho celoţivotného vzdelávania colníkov a zamestnancov colnej správy kombinovanou 
formou vzdelávania 

Prijímateľ:  Colné riaditeľstvo SR 

Obdobie realizácie projektu: od 22.10.2009  do 30.09.2012 

Rozpočet: ŠF 251 450,40 SR 44.373,60 vlastné zdroje 0 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  
osi 4 

11,14%; 88,86% 
 

ITMS kód projektu: 27130330007 

Registračné číslo ţiadosti:  2009/3.3/02 

ITMS kód ţiadosti NFP27130330007 

kontaktná osoba: kpt. Norbert Jakus Mgr. 
 

Prioritná os:  Prioritná os 3 - Podpora zamestnanosti a SI a bud. kap. v BK 

Opatrenie: 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA 0 EUR TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania:  0 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA 0 EUR TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Irelevantné 
 

0% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Irelevantné 
 

0% 

 

Podnet na projekt  Kód vyzvania : OP ZaSI NP 2009/3.3/02. 

Aktivity: Rozvojový program pre zamestnancov colnej správy v riadiacich pozíciách a E-vzdelávanie v colníctve 

Hlavné témy: 5* Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na 
štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a 
programov.  

100 % podiel k 31.12.2009 0 
EUR 
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Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Projekt sa začal realizovať aktivitou „E-vzdelávanie v colníctve― prípravou odborných materiálov na elektronické vyučovanie. 
Súbeţne sa realizuje verejné obstarávanie pre ostatné aktivity, ktoré sa časovo posúvajú. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Začiatok realizácie aktivity „ E-vzdelávanie v colníctve― 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Vzhľadom na plnenie cieľov daných v indikátoroch 0% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie sa nerealizuje 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Ţiaden z indikátorov sa nezačal plniť z dôvodu verejného obstarávania dodávateľa. 
 
 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Ţiaden z indikátorov horizontálnych priorít sa nezačal plniť z dôvodu verejného obstarávania dodávateľa. 
 
0 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

irelevantné 

Výsledky vecnej kontroly: nebola 

Výsledky finančnej kontroly: nebola 

 

Názov projektu: Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislat  zručností v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR (BSK) 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 73 

Akčný plán sociálnej inklúzie 2008-2010    

Cieľ projektu: Vzdelávanie zamestnancov legislatívnych útvarov a vecných útvarov z ústredných orgánov štátnej správy, ďalších štátnych 
orgánov a štátnych rozpočtových organizácií 

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 15.12.2009 do 30.11.2011 

Rozpočet: ŠF – 52 762,05  SR – 9 310,95 0 

Prioritná  os 3 k Prioritnej  
osi 4 

11,00% ;  89,00% 
 

ITMS kód projektu: 27130330008 

Registračné číslo ţiadosti:  NP08 2009/3.3 

ITMS kód ţiadosti NFP27130330011 

kontaktná osoba: Mgr. Anna Janušová, manaţér projektu, 02/44633670, janusova@cvmpsvr.sk 
 

Prioritná os:  3 – Podpora zamestnanosti, SI  a budovanie kapacít v BSK 

Opatrenie: 3.3 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

100% BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma – 0,- % - 0   

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

0 EUR BLA - - - - - - - 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné Irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné irelevantné 

 

Podnet na projekt  vyzvanie 

Aktivity: 1./Vypracovanie metodiky a metodológie tvorby legislatívy. Príprava a vydanie metodickej príručky k tvorbe právnych predpisov v 
SR.2./ Vypracovanie a pilotné overenie programu vzdelávania zameraného na rozvoj legislatívnych zručností pre tvorbu právnych 
predpisov pre národnú úroveň SR. 3./ Realizácia pilotného vzdelávania zameraného na rozvoj legislatívnych zručností pre tvorbu 
právnych predpisov pre národnú úroveň SR. 

Hlavné témy: 5* Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov 

 100 % k 31.12. 2009 100% 

Schéma štátnej pomoci: neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 

Aktivity prebiehajú podľa časového harmonogramu 
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dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

V decembri 2009 sa začalo s podpornými aktivitami – riadenie projektu, publicita a informovanosť. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

0% keďţe projekt sa začal realizovať 31.12.2009   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

ţiadny s indikátorov k 31.12.2009 nenaplnený z dôvodu začiatku realizácie projektu k 15.12.2009 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

ţiadny s indikátorov k 31.12.2009 nenaplnený z dôvodu začiatku realizácie projektu k 15.12.2009 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Projekt priamo neprispeje k odstráneniu nezamestnanosti, prinesie zlepšenie kvality verejnej správy 

Výsledky vecnej kontroly: Nebola vykonaná vecná kontrola 

Výsledky finančnej kontroly: Nebola vykonaná finančná kontrola 

 

Prioritná os 4 
 

Názov projektu: Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti – podpora zlepšenia sluţieb občanom súdmi  

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 74 

NSRR, Koncepcia rozvoja infomačných systémov v rezorte spravodlivosti – KRIS, Koncepcia rozvoja informatizácie v rezorte 
spravodlivosti, OP Informatizácia spoločnosti. 

Cieľ projektu: Zlepšenie sluţieb občanovi prostredníctvom modernizácie súdnictva a vzdelávania zamestnancov v oblasti elektronických sluţieb. 

Prijímateľ:  Ministerstvo spravodlivosti SR 

Obdobie realizácie projektu: od 03.08.2009 do 30.06.2011, poznámka:  od 01.07.2009 oprávnenosť výdavkov 

Rozpočet: ŠF  852 431,85 EUR SR  150 429,15 EUR vlastné zdroje  0 EUR 

Prioritná  os 4 k Prioritnej  
osi 3 

88,86% ;  11,14% 

ITMS kód projektu: 27140130051 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/4.1/02/01 

ITMS kód ţiadosti NFP27140130170 

kontaktná osoba: Juraj Karovič, sekretár,  0903 402 319, juraj.karovic@apa.sk 
 

Prioritná os:  4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy   

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

0 EUR 
 

1 002 861 EUR – nebolo zazmluvnené delenie podľa regiónov 
 

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma: 
0 EUR 

% z celého rozpočtu projektu 
0 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Suma 
irelevantné  

% 
irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Suma 
irelevantné  

% 
irelevantné 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Aktivity: 1. Vypracovanie analýzy – modernizácia súdnictva a jeho vzdelávacie potreby - zlepšenie sluţieb občanom 

2. Vypracovanie vzdelávacích modulov a vzdelávanie eLearningovou formou 

3. Školenie školiteľov pre zvýšenie kapacity ľudských zdrojov sluţieb v rezorte spravodlivosti 

Hlavné témy: 5* Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej 
regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov 

100% k 31.12. 2009 - 0 EUR 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 

Názov aktivity  

Aktivita 1: Vypracovanie analýzy – modernizácia súdnictva a jeho Posun medzi skutočným zahájením  aktivity a plánovaným 
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dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

vzdelávacie potreby – zlepšenie sluţby občanom začiatkom aktivity bol posunutý z dôvodu časovo dlhšej 
realizácie verejného obstarávania. 

Aktivita 2: Vypracovanie vzdelávacích modulov a vzdelávanie e-
learningovou formou 

Aktivita ešte nezačala. 

Aktivita 3: Školenie školiteľov pre zvýšenie kapacity ľudských 
zdrojov sluţieb v rezorte spravodlivosti 

Aktivita ešte nezačala. 

Riadenie projektu Projekt začal o 1 mesiac neskôr z dôvodu potreby hľadania 
osôb pre riadenie projektu.  

Publicita a informovanosť Projekt začal o 1 mesiac neskôr z dôvodu potreby hľadania 
osôb pre publicitu projektu.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Aktivita 1: Vypracovanie analýzy – modernizácia súdnictva a jeho 
vzdelávacie potreby – zlepšenie sluţby občanom 

Hoci bolo vypísané VO, skutočná realizácia ešte 
nenastala. 

Aktivita 2: Vypracovanie vzdelávacích modulov a vzdelávanie e-
learningovou formou 

Aktivita ešte nezačala. 

Aktivita 3: Školenie školiteľov pre zvýšenie kapacity ľudských 
zdrojov sluţieb v rezorte spravodlivosti 

Aktivita ešte nezačala. 

Riadenie projektu Prijímateľ vyhlásil VO. Toto je v štádiu vyhodnotenia. 

Publicita a informovanosť Prebieha – tlačová správa, Hospodárske noviny – inzerát. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Názov aktivity  

Aktivita 1: Vypracovanie analýzy – modernizácia súdnictva a jeho 
vzdelávacie potreby – zlepšenie sluţby občanom 

Aktivita ešte nezačala. 
0% 

Aktivita 2: Vypracovanie vzdelávacích modulov a vzdelávanie e-
learningovou formou 

Aktivita ešte nezačala. 
0% 

Aktivita 3: Školenie školiteľov pre zvýšenie kapacity ľudských 
zdrojov sluţieb v rezorte spravodlivosti 

Aktivita ešte nezačala. 
0% 

Riadenie projektu Prebieha.  Keďţe realizácia projektu prakticky okrem 
prípravných prác nezačala, nie je moţné odhadnúť 
%plnenie. 

Publicita a informovanosť Prebieha.  Keďţe realizácia projektu prakticky okrem 
prípravných prác nezačala, nie je moţné odhadnúť 
%plnenie. 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 
 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Typ Názov indikátora MJ Plánovaná hodnota 
Skutočná 
hodnota 

Výsledok 

Počet e-learningových projektov počet 3 0/0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov - spolu 

počet 318 0/0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov - muţi 

počet 54 0/0 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov - ţeny 

počet 264 0/0 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 318 0/0 

Počet vyškolených zamestnancov ţiadateľa počet 318 0/0 

Počet školených zamestnancov ţiadateľa počet 318 0/0 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 
projektu 

počet 318 0/0 

Dopad 
 

Počet vyškolených zamestnancov ţiadateľa, ktorí po 
ukončení projektu zotrvali v pracovnom pomere u ţiadateľa 

počet 318 0/0 

Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach počet 318 0/0 

Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací 
program 

počet 318 0/0 

Počet úspešne vyškolených osôb počet 318 0/0 

Počet úspešne vyškolených osôb - muţi počet 54 0/0 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Keďţe aktivity naviazané na horizontálne priority sa zatiaľ nerealizujú, stav plnenia je rovný „0/0―. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

irelevantné 

Výsledky vecnej kontroly: Ešte sa nerealizovala 

Výsledky finančnej kontroly: Ešte sa nerealizovala 

Predajnianska  
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Názov projektu: Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy- prínos pre celú spoločnosť 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 75 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, Programové vyhlásenie vlády, Strategické ciele daňovej správy na roky 2009 – 
2010. 

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov za účelom transformácie daňovej správy na proklientsky orientovanú inštitúciu a poskytovanie  
kvalitatívne vyšších sluţieb. 

Prijímateľ:  Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Obdobie realizácie projektu: od 01.06.2009 do 31.05.2011 

Rozpočet: ŠF 3 409 751,20EUR SR  601 720,80EUR vlastné zdroje  0EUR 

Prioritná  os 4 k Prioritnej  
osi 3 

88,86% ;11,14ˇ% 

ITMS kód projektu: 27140130052 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/4.1./02/02 

ITMS kód ţiadosti NFP27140130171 

kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Kolesárová, poverená zastupovaním hlavného manaţéra, 048/4369159, magdalena.kolesarova@drsr.sk 
 

Prioritná os:  4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

X 452 560 452 560 1 296 112 452560 452 560 452 560 452 560 

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania:  48 137,83 1,20 %   

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

X 2027,27 2027,27 35 974,21 2027,27 2027,27 2027,27 2027,27 

 BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné irelevantné 

 

Podnet na projekt  výzva OP ZaSI NP 2009/4.1./02 

Aktivity: Aktivita č. 1 Medzinárodné účtovné štandardy; Aktivita č.2 Transferové oceňovanie; Aktivita č. 3 ECDL; Aktivita č.4 Riadenie 
ľudských zdrojov; Aktivita č. 5 Jazykové vzdelávanie; Aktivita č. 6 Ekonomika a právo 

Hlavné témy: 5* Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na 
štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri prekladaní a stratégií 
a programov. 

 100% 31.12. 2009 –  48 137,83 
EUR 

Schéma štátnej pomoci: X 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivita č.1 Medzinárodné účtovné štandardy: Začiatok aktivity bol naplánovaný na október 2009. Skutočný začiatok aktivity bol 
v mesiaci november 2009. Z dôvodu neukončeného auditu procesu verejného obstarávania sa termíny konania aktivity č.1 
odsunuli na mesiac november. 
Aktivita č. 2 Transferové oceňovanie. Začiatok aktivity bol naplánovaný na mesiac október 2009. Z dôvodu  neukončeného auditu 
procesu verejného obstarávania a prispôsobenie sa časovým moţnostiam zahraničného lektora sa   termín začatia aktivity odsunul 
na mesiac február 2010. Ţiadosť o vykonanie zmeny v zmluve k projektu bola zaslaná na MPSVaR dňa 21.1.2010. 
Aktivita č. 3 ECDL. Začiatok aktivity bol naplánovaný na október 2009. Skutočný začiatok aktivity bol v mesiaci december 2009. 
Posun v aktivite bol z dôvodu  neukončeného auditu procesu verejného obstarávania. 
Aktivita č. 4 Riadenie ľudských zdrojov. Začiatok aktivity bol naplánovaný na mesiac október 2009. Skutočný začiatok aktivity bol 
v mesiaci november 2009. Posun v aktivite je z dôvodu  neukončeného auditu procesu verejného obstarávania. 
Aktivita č.  5  vzdelávanie v anglickom jazyku.  Začiatok aktivity bol naplánovaný na október 2009. Skutočný začiatok aktivity bol 
v mesiaci november 2009. Z dôvodu neukončeného auditu procesu verejného obstarávania sa termín konania aktivity č.5 odsunuli 
na mesiac november 2009. 
Aktivita číslo 6 Ekonomika a právo. Začiatok aktivity bol plánovaný na mesiac október. Z dôvodu neukončeného auditu procesu 
verejného obstarávania  a dotlače súvisiacej literatúry sa termín začatia aktivity  posunul na január 2010.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Začiatok aktivity č. 1 IFRS  bol v mesiaci november 2009. K 31.12.2009 sa v predmetnej aktivite začalo vzdelávať 119 
zamestnancov. 
Začiatok aktivity č. 3 ECDL bol v mesiaci december 2009. Aktivita  č. 3 sa začala  vstupným vzdelávaním a začalo sa v nej 
vzdelávať 2 409 zamestnancov. 
Aktivita č. 4 RĽZ sa začala v mesiaci november 2009. K 31.12.2009 bolo do aktivity zapojených 46 zamestnancov.  
Aktivita č. 5 vzdelávanie v anglickom jazyku sa začala v mesiaci november 2009. Do aktivity sa v roku 2009 zapojilo 215 
zamestnancov. 
Aktivita č. 2 Transferové oceňovanie  a 6 Ekonomika a právo sa nezačali v roku 2009. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Aktivita č.1 počet školených zamestnancov      17,5%; Aktivita č. 2 počet školených zamestnancov      0 %; Aktivita č.3 počet 
školených zamestnancov    93,36 %; Aktivita č. 4 počet školených zamestnancov    7,80 %; Aktivita č. 5 počet školených 
zamestnancov 100 %; Aktivita č. 6 počet školených zamestnancov    0 %  
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Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

x 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Počet osôb zapojených do podporených projektov – muţi  530. 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov spolu  2409. 
Počet osôb zapojených do podporených projektov – ţeny 1 879. 
Počet vyškolených zamestnancov ţiadateľa   46. 
Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKD  2 409. 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu  2 409. 
Počet školených zamestnancov ţiadateľa  2 409. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť: 
Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT – K 31.12.2009 sa začalo školiť  2409 účastníkov.  
Horizontálna priorita trvalo udrţateľný rozvoj 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu. – K 31.12.2009 bolo zapojených 2 409 zamestnancov do 
vzdelávacích aktivít projektu 
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity X 
Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi  530. 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny   1 879. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

X 

Výsledky vecnej kontroly: Aktivity projektu prebiehajú s miernym oneskorením, ale v súlade so zmluvou; nebola vykonaná monitorovacia návšteva.. 

Výsledky finančnej kontroly:  

 

Názov projektu: Vzdelávanie odborárov v SR 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 76 

Projekt prispieva k zlepšeniu plnenia Uznesenia vlády č. 808, opatrenie č.8 na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy, cieľov 
strategických dokumentov (Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010, Modernizačný program Slovensko 
21). 

Cieľ projektu: Zvýšenie rozsahu a kvality poznatkov odborárov z vybraných oblastí riadenia spoločnosti formou inovácie systému ich 
vzdelávania.  

Prijímateľ:  Konfederácia odborových zväzov SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.07.2009 do 30.06.2011 

Rozpočet: ŠF 722 415,34 EUR SR  127 485,06 EUR vlastné zdroje  44 731,60 EUR 

Prioritná  os 4 k Prioritnej  
osi 3 

 
––– 

ITMS kód projektu: 27140130053 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/4.1/02/06 

ITMS kód ţiadosti NFP27130130070 

kontaktná osoba: Ing. Milan Bušo, 02 50 239 124, buso@kozsr.sk Ing. Iveta Hricová, koordinátorka projektu, 02 50 239 117, hricova@kozsr.sk 
 

Prioritná os:  Prioritná os 4 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

123653,7 152709,7 123653,7 123653,7 123653,7 123653,7 123653,7 123653,7 

 BRATISLAVA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: Suma 11 880,81 EUR % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

5194,4 1076,78 1059,78 1538,93  360,64 1111,35 1538,93 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné  

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné  

 

Podnet na projekt  Výzva OP ZaSI NP 2009/4.1/02 

Aktivity: Aktivity sú v prípravnej fáze a prebiehajú podľa aktuálneho harmonogramu programu: Vypracovanie štúdie o vývoji, súčasnom 
stave vzdelávania odborárov v SR a moţnostiachjeho rozvoja; Medzinárodná konferencia  o stave vzdelávania odborárov v SR; 
Vybrané študijné texty pre vzdelávanie odborárov v SR (študijná pomôcka); Vytvorenie podmienok a začatie činnosti RIPVC 
v regiónoch; Inzercia konferencie v celoštátnom periodiku a hodnotenie jej výsledkov prezidentom; KOZ SR, zhotovenie folderov 
s logami OP ZaSI, KOZ SR a ESF;Príprava cyklu vzdelávania v ÚCVO; Zasadnutia Riadiaceho výboru projektu; Výberové konania 
na dodávateľov tovarov, prác a sluţieb pre jednotlivé aktivity; Vytvorenie pracoviska koordinátora projektu a začatie jeho činnosti 
Koordinačné porady so zostavovateľmi študijných textov 

Hlavné témy: 5* 1.Publikácia Dejiny odborov a   vzdelávania na Slovensku 2.Štúdijný materiál 
3.Medzinárodná konferencia 

90% k 31.12. 2009 
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Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Prijímateľ popíše aktivity, či prebiehajú tak, ako boli naplánované, tzn. či prebiehajú načas a nedochádza k posunom. Ak je časový 
sklz v realizácii jednotlivých aktivít projektu, uviesť dôvod, prečo sklz nastal 
Aktivity boli priebeţne zabezpečované. K posunu došlo  v súvislosti so sfunkčnením činnosti pracoviska koordinátora projektu 
vrátane jeho asistentky  v dôsledku personálnej zmeny na týchto postoch (nové výberové konania), ale najmä v dôsledku tohto, ţe 
vznikli pracovno-právne a finančné problémy pri obsadení pracovných pozícií regionálnych manaţérov IPVC a ich asistentiek.    
Tieto problémy  však boli postupne v októbri a novembri doriešené a vytvorili sa predpoklady pre riadnu činnosť týchto pracovísk.  
K časovému sklzu došlo aj z toho dôvodu, ţe praktická realizácia projektu  bola na mesiac prerušená v dôsledku vianočných 
sviatkov a choroby asistentky koordinátorky projektu.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Zriadilo sa pracovisko koordinátora projektu, zriadili sa pracoviská manaţérov RIPVC,  uskutočnilo sa zasadnutie Riadiaceho 
výboru projektu, zabezpečilo sa vybavenie RIPVC výpočtovou a informačnou technikou, zabezpečilo sa ostatné materiálové 
vybavenie týchto pracovísk, do definitívnej podoby sa pripravili tézy a texty študijných materiálov pre vzdelávanie v ÚCVO, štúdia 
o histórii vzdelávania a odborárov, uskutočnila sa porada s regionálnymi manaţérmi , doriešili sa problémy súvisiace s definitívnym 
harmonogramom vzdelávacích aktivít v ÚCVO, v regiónoch, zabezpečila sa pravidelná mesačná informovanosť kompetentných 
orgánov KOZ SR o projekte a jeho realizácii, zabezpečili sa aktivity súvisiace s realizáciou regionálnych konferencií v celej SR 
k problematike niektorých problémov vzdelávania v SR v súčasnosti z aspektu aktuálnej legislatívy. Okrem toho bolo pre dôkladnú 
prípravu regionálnych konferencií vypracované komplexné technicko-organizačné, personálne a materiálne zabezpečenie týchto 
seminárov (konferencií) podobne ako pre postup pri výberovom konaní. Pracovisko koordinátora priebeţne a  detailne rieši 
problémy, ktoré sa pri realizácii projektu vyskytli, či vyskytujú.   

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Moţno konštatovať, ţe z obsahového hľadiska po januári, kedy sa v podstate  ukončia 3 zo 6 aktivít (štúdia o vývoji a súčasnom 
stave vzdelávania, medzinárodná konferencia, študijné texty pre vzdelávanie odborárov), čiastočne sa zrealizuje plán publicity 
a informovanosti, naďalej bude riadne kontrolovať plnenie projektu  Riadiaci výbor projektu, vo svojej koordinačnej funkcii bude 
vykonávať svoje poslanie  pracovisko koordinátorky projektu, zostanú na splnenie v podstate 2 aktivity.  
Sú to realizácia 35 regionálnych konferencii a cyklus vzdelávania zameraný na vyškolenie lektorov – multiplikátorov pre 
vzdelávanie odborárov.  
Treba poznamenať, ţe KOZ SR v súčinnosti s Odborovým zväzom pracovníkov vedy a školstva na Slovensku uţ v decembri mala 
detailne  pripravených 7 týchto konferencií, na ktorých je Odborovým zväzom zabezpečená projektovaná  účasť – v tomto prípade 
minimálne 700 osôb.   
KOZ SR – ako realizátor projektu zaznamenal poţiadavky ďalších odborových zväzov o rozšírenie projektových aktivít v tom 
smere, ţe sami chcú pripraviť a v rámci projektu realizovať niektoré vzelávacie aktivity. (Integrovaný odborový zväz ).  Podľa nášho 
odhadu je projekt zrealizovaný  na viac ako 50 %, lebo činnosť pracovísk RIPVC, koordinátora projektu je kontinuálna a čo sa týka 
regionálnych konferencií  v ďalšom období pôjde o opakované činnosti, ktoré sú v podstate pripravené.   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

irelevantné 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Vzhľadom na prípravnú fázu všetkých aktivít projektu, nie je moţné hodnotiť plnenie indikátorov k 31.12.2009.  
 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Nie je zazmluvnené. 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

V rámci projektu neboli zamestnané osoby z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie, a boli zamestnaná  absolventka  
školy.  

Výsledky vecnej kontroly: Nerealizovala sa 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste 

 

Názov projektu: Efektívna verejná správa v mimo bratislavských samosprávnych krajoch 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 77 

Projekt je vypracovaný v súlade  s vecne príslušnými strategickými  a plánovacími dokumentmi ( PHSR kraja a regiónu, ÚP VÚC, 
ÚP obce, Národné stratégie – rezortné) 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom investícií do vzdelávania dosiahnuť zvyšovanie efektivity pracovného výkonu 
zamestnancov Úradu vlády SR 

Prijímateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 

Obdobie realizácie projektu: od 30.07.2009  do 30.06.2012 

Rozpočet: ŠF 1.253.566, 88 SR 221.217,68 vlastné zdroje 0 

Prioritná  os 4 k Prioritnej  
osi 3 

88,86% ;11,14%   

ITMS kód projektu: 27140130054 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/4.1/02 

ITMS kód ţiadosti NFP 27140130173 

kontaktná osoba: Mgr. Vlasta Roháčová, štátny radca, tel.:02/57295268, mail.:vlasta.rohacova@vlada.gov.sk 
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Prioritná os:  4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: 0 0 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Irelevantné 
 

% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Irelevantné 
 

% 

 

Podnet na projekt  Priame zadanie OP ZaSI NP 2009/4.1/02 

Aktivity: Jazykové kurzy; Rozvojový program pre zamestnancov;IT školenia;Zahraničné vzdelávacie aktivity 

Hlavné témy: 5* Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov 

100  %  k 31.12. 2009   0 
 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Podporné aktivity - Riadenie projektu a Publicita a informovanosť prebiehajú  v súlade s časovým harmonogramom. V hlavných 
aktivitách – Jazykové kurzy, Rozvojový program pre zamestnancov a IT školenia došlo k posunu začiatku realizácie aktivít od 
4/2010  kvôli  predĺţeniu prebiehajúcich procesov verejného obstarávania. 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

V roku 2009 sa realizovali len podporné aktivity- Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

0 %   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie sa nerealizuje 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

0 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

0 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Irelevantné 
 

Výsledky vecnej kontroly: Nebola  

Výsledky finančnej kontroly: Nebola 

 

Názov projektu: Moderný a flexibilný úrad  -  budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR- časť 2 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 78 

Národný strategický referenčný rámec Stratégia informatizácie verejnej správy 
Koncepcia rozvoja NKÚ SR na roky 2007- 2012 
Stratégia konkurencieschopnosti SR do r. 2010 

Cieľ projektu: Zvýšenie výkonnosti, zodpovednosti a motivácie zamestnancov NKÚ SR posilnením ich vedomostí, zručností a výmeny skúsenosti 

Prijímateľ:  Najvyšší kontrolný úrad SR 

Obdobie realizácie projektu: od 01.09.2009 do 31.08.2012 

Rozpočet: ŠF 2 153 021,10EUR SR  379 944,90EUR vlastné zdroje 0,00EUR 

Prioritná  os 4 k Prioritnej  
osi 3 

 
88,86%; 11,14% 

  

ITMS kód projektu: 27140130055 

Registračné číslo ţiadosti:  NP 2009/4.1/02/05 

ITMS kód ţiadosti NFP27140130172 

kontaktná osoba: Mgr. Andrea Korenková, asistent projektového manaţéra, 02/50114107, Andrea.Korenkova@nku.gov.sk 
 

Prioritná os:  4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie: 4.1. Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 

 361852,28 361852,28 361852,28 361852,28 361852,28 361852,28 361852,28 

 B T TN BB N Ţ P K 

Stav čerpania: 0,00EUR 0,00% 
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Stav čerpania podľa 
regiónov: 

0,00EUR        

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 

irelevantné 0,00% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 

Irelevantné 0,00% 

 

Podnet na projekt  Priame zadanie (kód výzvy OP ZaSI NP 2009/4.1/02) 

Aktivity: Aktivita 1 – Prípravná etapa ;Aktivita 2 – ETAPA I. Vzdelávanie pre rok 2009;Aktivita 3 – EPATA II. Vzdelávanie pre rok 2010 
Aktivita 4 – ETAPA III. pre rok 2011; Aktivita 5 – IT kurzy; Aktivita 6 – E-learningové vzdelávanie počas celého trvania projektu 
Aktivita 7 – Jazykové vzdelávanie ;Aktivita 8 – Odborné stáţe  

Hlavné témy: 81 – Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na 
štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov. 

 100 %  k 31.12. 2009 100% 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Oproti schválenému harmonogramu sa posunuli aktivity Aktivita 1 – ETAPA I. Vzdelávanie 1., Aktivita 4 – Vzdelávanie IT 
špecialistov, Aktivita 6 – Jazykové vzdelávania. Proces verejného obstarávania na poskytnutie vzdelávacích sluţieb pre projekt 
vrátane uzatvorenej zmluvy s dodávateľom trval dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, čo malo za následok preplánovanie 
vzdelávacích aktivít. Táto zmena nebude mať dopad na celkové naplnenie cieľov projektu a na finančné riadenie. 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
napĺňania obsahu aktivít: 

Od 09/2009 so začatím projektu začali aktivity Aktivita 1 – ETAPA I. Vzdelávanie 1., Aktivita 4 – Vzdelávanie IT špecialistov, 
Aktivita 5 – E-learningové vzdelávanie, Aktivita 7 – Odborné stáţe. Aktivity priebeţne zasahujú aj do roku 2010. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Projekt je odhadom zrealizovaný na 8,3%. 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

V projekte sa neuplatňuje kríţové financovanie. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Všetky indikátory sa priemerne naplnili za rok 2009 na 9,76%.  
Sú to údaje za rok 2009, nakoľko projekt začal v roku 2009. 
Počet školených zamestnancov ţiadateľa (plánovaný stav – 273 osôb, skutočný stav 32 osôb) 
Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (plánovaný stav – 273 osôb, skutočný stav 32 osôb) 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (plánovaný stav – 273 osôb, skutočný stav 32 osôb) 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi (plánovaný stav – 137 osôb, skutočný stav 19 osôb) 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny (plánovaný stav – 136 osôb, skutočný stav 13 osôb) 

Stav plnenia indikátorov 
horizontálnych priorít 

Všetky indikátory sa priemerne naplnili za rok 2009 na 9,76%. 
Horizontálna priorita informačná spoločnosť 
Počet zamestnancov vyuţívajúcich IKT (plánovaný stav – 273 osôb, skutočný stav 32 osôb) 
Horizontálna priorita trvalo udrţateľný rozvoj 
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu (plánovaný stav – 273 osôb, skutočný stav 32 osôb) 
Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi (plánovaný stav – 137 osôb, skutočný stav 19 osôb) 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny (plánovaný stav – (136 osôb, skutočný stav 13 osôb) 

Príspevok projektu 
k odstráneniu nezamestnanosti: 

Obsah projektu nebol na to zameraný. 

Výsledky vecnej kontroly: Monitorovacia návšteva ešte nebola. 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste. 

 

Názov projektu: Komunikačné tréningy a vzdelávanie v oblasti zberu, analýzy, vyhodnocovania a prezentovania informácií na MV SR. 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 79 

V predošlom období bolo vzdelávanie zamestnancov riadené podľa Koncepcie vzdelávania zamestnancov MV SR na príslušný 
rok. Mimo dlhodobo plánovaných vzdelávacích aktivít boli realizované aj operatívne poţiadavky na vzdelávanie, ktoré súviseli s 
aktuálnymi zmenami legislatívnych predpisov. Primárnou skupinou projektu je policajný zbor, ktorého hlavnou náplňou je boj proti 
kriminalite. Za týmto účelom sa buduje analyticko-koordinačné centrum, ktorého hlavnú časť predstavujú produkty Analyst 
Notebook a rsCASE. Vyškolení odborníci budú schopní zefektívniť odhaľovanie trestných činov. Keďţe sme si vedomí slabej 
stránky nedokonalej komunikácie, riešenia konfliktných situácií a komunikácie v anglickom jazyku aj tieto zručnosti by sme si  chceli 
pomocou národného projektu zlepšiť. Na školenia zamestnancov sa kaţdoročne zvyšuje objem vynaloţených finančných 
prostriedkov ale tie nie sú dostatočné. 

Cieľ projektu: Zvýšenie komunikačných zručností zamestnancov a zapracovanie nových progresívnych analytických metód, v oblasti IT a 
zvyšovanie efektivity  verejnej správy. 

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Obdobie realizácie projektu: od 23.04.2009 do  01.06.2009 

Rozpočet: ŠF 2131094,5 EUR SR 376075,5 vlastné zdroje 

Prioritná  os 4 k Prioritnej  
osi 3 

88,86%; 11,14%   

ITMS kód projektu: 27140130056 

Registračné číslo ţiadosti:   
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ITMS kód ţiadosti NFP27140130175 

kontaktná osoba: Ondrej Varačka, Ing., 
generálny riaditeľ - sekcie riadenia ľudských zdrojov, 
02 5094 4111, varackao@minv.sk 

 

Prioritná os:  Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 

BRATISLAVA TT 15% TN 14% BB 15% N 14% Ţ 13% PR14% KOŠ15% 

Stav čerpania: 0,00 EURdoposiaľ nečerpané 0 % 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

0 15% 14% 15% 14% 13% 14% 15% 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 

irelevantné 0 % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 

irelevantné 0 % 

 

Podnet na projekt  OP ZaSI NP2009/4.1/02 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou; Spoločné písomné vyzvanie 

Aktivity: Aktivita 1: Školenie programu Analysts Notebook a podporného modulu 
Aktivita 2: Školenie pre uţívateľov a špecialistov programu rsCASE a jeho administrátorskej časti 
Aktivita 3: Komunikačné tréningy 
Aktivita 4: Komunikačné zručnosti v anglickom jazyku pri kontakte s cudzincami 
Aktivita 5: e-learningové vzdelávanie 
Aktivita 6: Školenie školiteľov pre aktivitu 3 
Aktivita 7: obstaranie vybavenia na vzdelávacie aktivity 

Hlavné témy: Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a 
hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri 
predkladaní stratégií a programov. 

  100% k 31.12. 2009:  0%  nezačal sa ešte 
realizovať 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Na základe Ţiadosti o moţnosť vykonania zmeny v projekte pod č.p.: SRLZ-367-4/CV-PV-2009 zo dňa 25. 11. 2009 sme ţiadali 
o posunutie začatia realizácie vzdelávacích aktivít. 
Doposiaľ nebola realizovaná ţiadna aktivita. 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
napĺňania obsahu aktivít: 

Nakoľko projekt sa ešte nezačal realizovať, nie je moţné vykázať ţiadne naplnenie obsahu aktivít. 

 

Názov projektu: Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 80 

Národný projekt je vypracovaný v súlade s nariadeniami k štrukturálnym fondom a so zameraním Národného strategického 
referenčného rámca na roky 2007 – 2013 (ďalej NSRR); Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a na ňu 
nadväzujúce Akčné plány:Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008; Koncepcia celoţivotného 
vzdelávania v Slovenskej republike ;Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006-2008 

Cieľ projektu: Celkovým cieľom projektu je zabezpečiť inovatívne vzdelávanie zamestnancov v štátnej a verejnej správe ústredia a úradov práce 
s výnimkou Bratislavského kraja a zamestnancov detských domovov za účelom zvyšovania ich kvality, efektivity a profesionality. 
Vzdelávanie je jedným z nástrojov napomáhajúcim rozvoju ľudských zdrojov, ako hlavnej záruky zvyšovania kvality a 
konkurencieschopnosti pracovnej sily v nadväznosti na zabezpečenie pokračovania reforiem v rezorte práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Tento cieľ nadväzuje na príslušný cieľ opatrenia riešením problémov súvisiacich s plnením úloh poskytovaných verejnou 
správou a neziskovými organizáciami. Plnením tohto cieľa sa plánuje postupné zlepšovanie poskytovaných verejných sluţieb. 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obdobie realizácie projektu: od 01.06.2009 do 31.05.2012 

Rozpočet: ŠF 85 % - 6 977 617,75 SR 15 % - 1 231 344,40 upravené na    
SR 15 % - 1 231 254,31 

vlastné zdroje 0% 

Prioritná  os 4 k Prioritnej  
osi 3 

 
95,18%;  4,82% 

  

ITMS kód projektu: 27140130057 

Registračné číslo ţiadosti:   

ITMS kód ţiadosti NFP27140130178 

kontaktná osoba: Marcel Kačák, Mgr., projektový manaţér, 02-20455839, kacak.marcel@upsvar.sk 
 

Prioritná os:  4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 

Bratisl 0 
EUR 

1172708,87 1172708,87 1172708,87 1172708,87 1172708,87 1172708,87 1172708,87 

Stav čerpania: suma    97 617,03  1,19 % z celého rozpočtu projektu 
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Stav čerpania podľa 
regiónov: 

97 617,03 - - - - - - - 

 Ústredie TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 

Irelevantné % 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 

Irelevantné % 

 

Podnet na projekt  na základe vyzvania 

Aktivity: Aktivita 1: VzdelávanieAktivita 2: Stratégia 

Hlavné témy: 81 – Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na 
štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov. 

 100% K 31.12. 2009 
1,19 % 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivita 1: Vzdelávanie 
Aktivita sa začala realizovať v súlade so zmluvou v auguste 2009. V  mesiacov august, september 2009 prebiehali prípravné 
činnosti, v októbri sa začala realizácia vzdelávacích aktivít, ktoré beţia v súlade s časovým harmonogramom.  
Aktivita 2: Stratégia 
Aktivita sa začala realizovať v mesiaci september 2009, v súlade so zmluvou, prípravou základného rámca aktivity. V období 
október 2009 – február 2010 prebieha príprava na zber údajov – určenie priorít vzdelávania a rozvoja zamestnancov, informovanie 
zamestnancov a realizácia prieskumu a tvorba web aplikácie na prieskum názorov zamestnancov.  

Momentálny stav 
implementácie z hľadiska 
napĺňania obsahu aktivít: 

Aktivity (a ich podaktivity) prebiehajú v súlade s plánovaním v Ţiadosti o NFP. V súčasnosti prebieha realizácia jednotlivých 
podaktivít aktivity 1 a prípravná fáza (príprava na zber údajov) v rámci aktivity 2. Aktivity 3. a 4. prebiehajú kontinuálne počas celej 
realizácie projektu.  

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

30% k 31.12.2009 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie sa neuplatňuje. 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

I. priebeţná monitorovacia správa doposiaľ vypracovaná nebola, nakoľko prvé šesťmesačné monitorovacie obdobie (obdobie od 
podpisu zmluvy o NFP), t.j. od 09/2009 do 28.2.2010, uplynie 28.2.2010. 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 3149, plánovaných 3776  
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 3149, plánovaných 3776  
Počet úspešne vyškolených osôb 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 3096, plánovaných 3587  
Realizované vzdelávacie aktivity: 
1) Prezentačné zručnosti           (146 zaradených i ukončených) 2) Riešenie konfliktov                 (90 zaradených i ukončených) 
3) Prevencia proti vyhoreniu      (90 zaradených i ukončených) 4) Vedenie rozhovoru ...             (89 zaradených i ukončených) 
5) Interpersonálna komunikácia  (44 zaradených i ukončených) 6) Koučing             (276 zaradených i ukončených) 
7) Tím building       (193 zaradených i ukončených) 8) Projektový manaţment           (60 zaradených i ukončených) 9) Anglický 
jazyk – testovanie (781 zaradených, 728 ukončených) 10) Supervízia         (150 zaradených i ukončených) 
11) MS Word           (495 zaradených i ukončených) 12) Poradenské zručnosti          (240 zaradených i ukončených) 13) Práca 
s rizikovým klientom  (240 zaradených i ukončených) 14) Psychohygiena                           (195 zaradených i ukončených) 
15) Sociálno-psychologický výcvik (60 zaradených i ukončených) 

Stav plnenia indikátorov 
horizontálnych priorít 

Monitorovanie príslušných indikátorov horizontálnych priorít prebiehalo v roku 2009 v spolupráci s jednotlivými vzdelávacími 
spoločnosťami zazmluvnenými na národnom projekte.  
E-learningový projekt: 
- v roku 2009 realizoval zhotoviteľ analýzu a vývoj vzdelávacieho systému 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 498, plánovaných 566 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 2651, plánovaných 3210 
Počet školených zamestnancov ţiadateľa 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 3096 , plánovaných 3587 
Počet vyškolených účastníkov v IKT zručnostiach 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 495, plánovaných 3345  
Počet úspešne vyškolených osôb – muţi 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 483, plánovaných 538 
Počet úspešne vyškolených osôb - ţeny 
Stav k 31.12.2009   ....   dosiahnutých 2613, plánovaných 3049 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Obsah projektu nebol na to zameraný. 

Výsledky vecnej kontroly: Monitorovacia návšteva sa zatiaľ neuskutočnila. 

Výsledky finančnej kontroly: Nebolo vykonané overenie na mieste. 
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Názov projektu: Zvyšovanie profesijných, manaţérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej správy pre celé 
územie SR s výnimkou Bratislavského kraja 

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 81 

Projekt je vypracovaný v súlade  s vecne príslušnými strategickými  a plánovacími dokumentmi ( PHSR kraja a regiónu, ÚP VÚC, 
ÚP obce, Národné stratégie – rezortné) 
 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora ďalšieho celoţivotného vzdelávania colníkov a zamestnancov colnej správy kombinovanou 
formou vzdelávania 

Prijímateľ:  Colné riaditeľstvo SR 

Obdobie realizácie projektu: od 22.10.2009  do 30.9.2009 

Rozpočet: ŠF 2 005 735,65 SR 353 953,35 vlastné zdroje 0 

Prioritná  os 4 k Prioritnej  
osi 3 

88,86% ; 11,14%  

ITMS kód projektu: 27140130058  

Registračné číslo ţiadosti:  2009/4.1/02      

ITMS kód ţiadosti NFP27140130176 

kontaktná osoba: kpt. Norbert Jakus Mgr. Colného riaditeľstva SR mobil:+421905828166 norbert.jakus@colnasprava.sk 
 

Prioritná os:  4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania: 0 EUR 0 % z celého rozpočtu projektu 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

Irelevantné 
 

0% 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

Irelevantné 
 

0% 

 

Podnet na projekt  Kód vyzvania : OP ZaSI NP 2009/4.1/02. 

Aktivity: - Zvyšovanie jazykových vedomostí a zručností colníkov pracujúcich s agendou EÚ 
- Anglický jazyk pre oblasť RIF 
- Anglický jazyk pre colníkov na východnej hranici 
- Rozvojový program pre zamestnancov colnej správy v riadiacich pozíciách 
- E-vzdelávanie v colníctve 

Hlavné témy: 5* - Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a 
programov, monitorovanie a hodnotenie na 
- štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie 
kapacít pri predkladaní stratégií a programov. 

100 % podiel skutočný stav k 31.12. 2009 
 
0 

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Projekt sa začal realizovať aktivitou „E-vzdelávanie v colníctve― prípravou odborných materiálov na elektronické vyučovanie. 
Súbeţne sa realizuje verené obstarávanie pre ostatné aktivity, ktoré sa časovo posúvajú.  

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

Začiatok realizácie aktivity „ E-vzdelávanie v colníctve― 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

Vzhľadom na plnenie cieľov daných v indikátoroch 0% 

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Kríţové financovanie sa nerealizuje 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

Ţiaden z indikátorov sa nezačal plniť z dôvodu verejného obstarávania dodávateľa. 
 
0 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

Ţiaden z indikátorov horizontálnych priorít sa nezačal plniť z dôvodu verejného obstarávania dodávateľa. 
 
0 
 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Irelevantné 
 

Výsledky vecnej kontroly: nebola 

Výsledky finančnej kontroly: nebola 
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Názov projektu: Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR  

Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky: 82 

Akčný plán sociálnej inklúzie 2008-2010    

Cieľ projektu: Vzdelávanie zamestnancov legislatívnych útvarov a vecných útvarov z ústredných orgánov štátnej správy, ďalších štátnych 
orgánov a štátnych rozpočtových organizácií 

Prijímateľ:  Centrum vzdelávania MPSVR SR 

Obdobie realizácie projektu: od 15.12.2009 do 30.11.2011 

Rozpočet: ŠF – 426 890,40  SR – 75 333,60 0 

Prioritná  os 4 k Prioritnej  
osi 3 

89 %; 11% 

ITMS kód projektu: 27140130059 

Registračné číslo ţiadosti:  NP08 2009/4.1  

ITMS kód ţiadosti NFP27140130459 

kontaktná osoba: Mgr. Anna Janušová, manaţér projektu, 02/44633670, janusova@cvmpsvr.sk 
 

Prioritná os:  4 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie: 4.1 – Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Indikatívne rozdelenie 
alokácie podľa regiónov: 2* 

BLA 0 EUR TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Stav čerpania podľa 
regiónov: 

BLA 0 EUR TRNAVA TRENČÍN BB NITRA ŢILINA PREŠOV KOŠICE 

Moţné kríţové financovanie 
suma/% pre projekt: 3* 

irelevantné Irelevantné 

Stav čerpania kríţového 
financovania: suma/% 4* 

irelevantné irelevantné 

 

Podnet na projekt  vyzvanie 

Aktivity: Hlavné aktivity: 1./Vypracovanie metodiky a metodológie tvorby legislatívy. Príprava a vydanie metodickej príručky k tvorbe 
právnych predpisov v SR. 
2./ Vypracovanie a pilotné overenie programu vzdelávania zameraného na rozvoj legislatívnych zručností pre tvorbu právnych 
predpisov pre národnú úroveň SR. 
3./ Realizácia pilotného vzdelávania zameraného na rozvoj legislatívnych zručností pre tvorbu právnych predpisov pre národnú 
úroveň SR. 

Hlavné témy: 5* Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov 

100%  k 31.12. 2009 100% 

Schéma štátnej pomoci: neuplatňuje sa 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska 
dodrţiavania časového 
harmonogramu: 

Aktivity prebiehajú podľa časového harmonogramu 

Stav implementácie k 31.12. 
2009 z hľadiska napĺňania 
obsahu aktivít: 

V decembri 2009 sa začalo s podpornými aktivitami – riadenie projektu, publicita a informovanosť. 

Odhadované % plnenia 
obsahu projektu: 

0% keďţe projekt sa začal realizovať 31.12.2009   

Účel reálneho vyuţitia 
kríţového financovania 
vzhľadom k obsahu projektu 

Neuplatňuje sa 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov / stav 
v príslušnom období 

ţiadny s indikátorov k 31.12.2009 nenaplnený z dôvodu začiatku realizácie projektu k 15.12.2009 

Kumulovaný stav plnenia 
indikátorov horizontálnych 
priorít / stav v príslušnom 
období 

ţiadny s indikátorov k 31.12.2009 nenaplnený z dôvodu začiatku realizácie projektu k 15.12.2009 

Príspevok projektu 
k odstráneniu 
nezamestnanosti: 

Projekt priamo neprispeje k odstráneniu nezamestnanosti, prinesie zlepšenie kvality verejnej správy 

Výsledky vecnej kontroly: Nebola vykonaná vecná kontrola 

Výsledky finančnej kontroly: Nebola vykonaná finančná kontrola 
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9.12. Príloha č. 12: Odstúpenie od zmluvy po podpise 
 

 Kód ITMS 
projektu 

Názov projektu Subjekt Stav 
projektu v 
ITMS 

Celková 
zazmluvnená 
suma EUR 

ITMS kód ŢoNFP dátum 
podpisu 
zmluvy 

Dátum 
odstúpenia 
od zmluvy 

Uhrade
ná 

suma 
do 

odstúpe
nia od 
zmluvy 

Dôvod odstúpenia Ktorá strana 
odstúpila: 
prijímateľ / 

poskytovate
ľ 

 SIA, 1.2                    

1 
27110230019 Rozvoj a rozšírenie zručností Akadémia Wellness Mimoriadne 

ukončený 
32 475,60 NFP27110230149 16.03.10 15.04.2009 0 odstúpenie z dôvodu zdravotného stavu 

štatutára 
prijímateľ 

2 
27110230033 Zvýšenie adaptability zamestnancov PFlow Mimoriadne 

ukončený 
87 521,84 NFP27110230057 06.03.09 18.08.2009 0 dôvod uvádzajú redukciu počtu 

zamestnancov v spoločnosti 
prijímateľ 

3 

27110230059 Zvyšovanie znalostného potenciálu NOVITECH Mimoriadne 
ukončený 

118 564,96 NFP27110230052 05.03.09 14.08.2009 0 nedokáţu projekt zrealizovať, kv. finančnej 
kríze budú musieť zniţovať stavy 
zamestnancov, projekt sa ešte nezačal 
realizovať 

prijímateľ 

4 
27110230099 Stratégia vzdelávania v spoločnosti 

INDECO 
INDECO, s. r. o. Mimoriadne 

ukončený 
72 999,07 NFP27110230131 11.03.09 04.08.2009 0 fluktuácia zamestnancov a predpoklad 

nenaplnenia indikátorov 
prijímteľ 

5 
27110230121 Rozvoj vzdelávania v obci DD Demänovská Dolina Mimoriadne 

ukončený 
184 361,68 NFP27110230027 30.03.09 10.09.2009 0 kvôli obávanému nesplneniu podmienok 

Zmluvy  
prijímateľ 

6 

27110230129 Projekt vzdelávania a zvyšovania 
kvalifikácie ĽZ 

TRELLIS Mimoriadne 
ukončený 

193 160,22 NFP27110230040 10.03.09 27.07.2009 0 dôvodom odstúpenia je vysoké zvýšenie 
rizika, ţe podnik nebude môcť splniť 
podmienky zmluvy o poskytnutí NFP, nakoľko 
nebude schopný udrţať sledované indikátory, 
keďţe bude musieť kvôli zmenenej ekonom. 
situácii zniţovať počet zamestnancov 

prijímteľ 

7 
27110230139 Zvyšovanie odbornosti  HOPA 

Slovakia 
HOPA Slovakia, 
s.r.o. 

Mimoriadne 
ukončený 

84 101,42 NFP27110230092 09.03.09 25.05.2009 0 nezačali realizáciu projektu a poţiadali 
o odstúpenie 

prijímateľ 

8 

27110230144 Posilnenie konkurencieschopnosti 
GESTUS 

GESTUS, a.s. Mimoriadne 
ukončený 

40 767,22 NFP27110230090 10.03.09 29.05.2009 0 z dôvodu prebiehaj. finančnej krízy, čo malo 
za následok ukončenie pracovných vzťahov 
s býval. zamestnancami a následne 
nenaplnenie merateľ. ukazovateľov výsledku  

prjímateľ 

9 

27110230145 Podpora adaptability zamestnancov 
na poţiadavky tr 

JUDr. Ing. Ján Ďurica 
- DUVOKS 

Mimoriadne 
ukončený 

112 336,74 NFP27110230202 24.03.09 27.07.2009 0 nepredvídané zdravotné ťaţkosti prijímteľa 
NFP v osobe konajúceho JUDr. Ing. Jána 
Ďuricu, ktoré sa začali prejavovať po podpise 
Zmluvy  

prijímteľ 

10 
27110230194 Podpora zamestnanosti 

SALAMANDER 
SALAMANDER 
SLOVAKIA, s.r.o 

Mimoriadne 
ukončený 

110 503,88 NFP27110230439 05.08.09 26.11.2009 0 dohodou dohodou 

 RO, 1.2                    

14 27110230008 Vytvorenie sociálneho podniku v ARVIK - rozvojové mimoriadne 3 403 505,54 NFP27110230002 18.06.08 11.09.2009 0 prijímateľ vykonával činnosť na ktorú nemal poskytovate
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okrese Bardejov zdruţenie ukončený ţivnostenské oprávnenie ľ 

 FSR, 2.1                     

15 
27120130011 

Program terénnej sociálnej práce 
v obci Niţný Komárnik 

Obec Niţný 
Komárnik 

mimoriadne 
ukončený 34090,15 

NFP27120130043 
02.10.08 20.11.2009 

27 
396,57 

nenašiel pracovníka s poţadov. kvalifikáciou 
prijímateľ 

16 
27120130058 

Terénna sociálna práca Sedliská Obec Sedliská 
mimoriadne 
ukončený 20025,23 NFP27120130207 07.10.08 08.06.2009 0 

  
prijímateľ 

 SIA, 3.1                     

17 
27130130017 TUR zamestnancov spoločnosti 

Webster 
Webster, spol. s r.o. mimoriadne 

ukončený 
69 253,40 NFP27130130036 05.03.09 14.07.2009 0 finančná a hospodárska kríza prijímateľ 

 SIA, 4.1                    

18 
27140130023 ProRec zdruţenie budúcnosti ProRec centrum 

Slovensko 
mimoriadne 
ukončený 

230 769,57 NFP27140130138 07.10.08 07.11.2008 0 organizačné zmeny prijímateľ 

19 
27140130048 Moderná samospráva ZRMVVC mimoriadne 

ukončený 
132 942,11 NFP27140130091 17.10.08 02.03.2009 0,00 nedosiahnutie trvalej udrţateľnosti prijímateľ 

 RO, 5.1                    

9 
27150130007 TP 85/cieľ 2/2008 FSR mimoriadne 

ukončený 
14 021,11 NFP27150130008 30.05.08  0   

10 
27150130008 TP 86/cieľ 2/4/2008 FSR mimoriadne 

ukončený 
4 116,05 NFP27150130009 30.05.08  0   

dd.mm.rrrr. nie je k dátumu 31.12.2009 v ITMS v stave ukončený 
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9.13. Príloha č. 13: Príklady dobrej praxe 
 
Projekt FSR 
Názov projektu 

Terénna sociálna práca v obci Čaňa 

Názov Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Číslo výzvy a kód projektu 

OP ZaSI/FSR/2007/2.1/02 
ITMS kód projektu: 27120130080 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 

Prioritná os: Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie 2.1:  
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne  
Vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
Marginalizované rómske komunity 
Rámcová aktivita  č. 2.1.1: Podpora  zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity  sluţieb starostlivosti (sociálnych sluţieb a opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných  skupín populácie na trh práce a do 
spoločnosti 

Miesto realizácie aktivít projektu (uveďte mesto/okres/samosprávny kraj)  

Obec Čaňa/ Košice – okolie/ Košický samosprávny kraj  

Trvanie realizácie projektu  

Od augusta 2008 do júla 2010 (08/2008 – 07/2011) 

Koniec realizácie aktivít projektu  

07/2011 

Rozpočet projektu (uveďte celkové náklady na projekt a výšku nenávratného finančného príspevku) 

Výška NFP - 135 026 EUR 

Kontaktné údaje (názov a sídlo prijímateľa, meno koordinátora projektu, telefón, fax, e-mailová adresa, webová stránka) 

Obec Čaňa,  Osloboditeľov 22, 044 14  Čaňa,   
Kontaktná osoba: Michal Rečka, starosta obce 
Webová stránka:   www.obeccana.sk,     
E-mail:  obeccana@centrum.sk,  
Telefón: +421 55 6999 206 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

Hlavným cieľom projektu je  poskytovanie pomoci  sociálne slabším občanom a marginalizovaným rómskym komunitám.  Projekt sa 
realizuje  prostredníctvom troch  terénnych sociálnych pracovníkov a ich šiestich asistentov, ktorí sa podieľajú na riešení  problémov 
sociálne  ohrozených skupín. 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

Cieľovými skupinami projektu sú  marginalizované rómske komunity ohrozené sociálnym vylúčením, starí a osamelí ľudia odkázaní na 
pomoc, mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke, ľudia so zdravotným postihnutím a ZŤP, závislí na alkohole, drogách a inak 
závislí, nezamestnaní bez vzdelania a s nízkym stupňom ukončeného vzdelania. 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 
Obligatórne poloţky: 

1. Ciele 
Hlavným cieľom projektu je  poskytovanie pomoci  sociálne slabším občanom a marginalizovaným rómskym komunitám.  Projekt sa 
realizuje  prostredníctvom troch  terénnych sociálnych pracovníkov a ich šiestich asistentov, ktorí sa podieľajú na riešení  problémov 
sociálne  ohrozených skupín. 

2. Aktivity (max. 15 riadkov) 
Pomoc s  integráciou  ohrozených a marginalizovaných skupín do spoločnosti.  
Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj  ţivot samostatne.   
Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou, vykonávanú v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí.  

3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) 
4. Nadväznosť (trvalá/následná udrţateľnosť výsledkov projektu) 

Fakultatívne poloţky: 
1. Problémy zistené pri aplikácii 
2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre pouţitie príkladov dobrej praxe v iných 

podmienkach) 

Špeciálne opatrenia na zvýšenie participácie ţien na trhu práce 

- 

Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodný, sociálni partneri, MVO alebo iné súkromné subjekty a pod.) 

- Regionálna kancelária ÚSVRK v Košiciach  

- ÚPSVaR 

- Polícia 

- obvodný lekár, lekári – špecialisti 

- DSS 

http://www.obeccana.sk/
mailto:obeccana@centrum.sk
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Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity 

- 

 
 
Projekty SIA 
 

Názov projektu 
Rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenie kvality riadenia sociálnych sluţieb Slovenského 
Červeného kríţa 

Kód ITMS 27140130011 

Prijímateľ  
Názov Slovenský červený kríţ 

Sídlo Grösslingova 24, 814 46  Bratislava 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Prioritná os Prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie 
Opatrenie 4.1.: Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou 
a neziskovými organizáciami 

1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Trnavský samosprávny kraj Nitriansky 
samosprávny kraj Trenčiansky samosprávny 
kraj  
Ţilinský samosprávny kraj Prešovský 
samosprávny kraj Banskobystrický 
samosprávny kraj Košický samosprávny kraj 

   

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie projektu 
(MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu 

01/2009 09/2009 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 96 935,54 

Z toho 
NFP 92 088,76 

Vlastné zdroje 4 846,78 

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 
Zvýšenie manaţérskych, prezentačných, komunikačných a projektových zručností riaditeľov 
územných spolkov SČK prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania, a tým zvýšenie efektivity 
a kvality sluţieb poskytovaných SČK. 

Aktivity projektu 

Úvod do manaţmentu - efektívna väzba manaţéra  s prostredím a správaním sa organizácie, 
prehľad o úspešných manaţérskych prístupoch vo svete, identifikovanie organizačnej kultúry 
a porovnanie s vlastnými potrebami a očakávaniami.... 

Plánovanie a efektívne vyuţívanie zdrojov - pouţívanie termínov, úkonov a činností 
finančného manaţmentu, vyuţitie vedomostí z finančného manaţmentu v príprave 
strategických plánov organizácie stanovenie vlastnej stratégie a konkretizácia cieľov, filozofia 
a ciele marketingu vo víziách svojej organizácie, marketingové techniky v praxi, rezervy 
v procese vyjednávania... 
 
Manaţment zmien  - príprava na zavádzanie zmien na pracovisku,   identifikácia odporu ku 
zmenám a jeho prekonávanie,  vyuţitie svojich silných stránok vodcu a eliminovanie svojich 
slabších vlastností pri riadení,   stratégie riešenia konfliktov medzi zamestnancami, taktiky 
vyjednávania, asertívne správanie ... 
 
Manaţment kvality  - bariéry efektívneho riadenia, koncepty manaţmentu kvality, procesy 
akreditácie a zavádzanie kvality vrátane ISO noriem v oblasti sluţieb na Slovensku, 
pouţívanie vybraných nástrojov a metód manaţmentu kvality, motivácia podriadených 
prostredníctvom vybraných motivačných činiteľov, systém hodnotiacich pohovorov na 
oddeleniach, zvyšovanie výkonnosti a podpora inovácie u pracovníkov, zlepšovanie 
komunikácie... 

 
Manaţérske zručnosti - vedenie porady, zvládnutie práce pod časovým tlakom a koordinácia 
činností, vyjednávanie a prijímanie rozhodnutí v rámci tímu, rozpoznanie základných rolí 
v tíme a uvedomenie si vlastného miesta v tíme, prezentačné zručnosti - ústne a písomne 
prezentovanie svojich projektov a návrhov.... 

Dosiahnuté výsledky projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Počet úspešne vyškolených 36 osôb. 
Skúsenosti  s implementáciou: 
Dodrţiavanie pravidiel stanovených v Príručke pre prijímateľa,  
Rešpektovanie termínov v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí NFP, 
Zrealizovanie naplánovaných vzdelávacích aktivít s úspešnou spätnou väzbou, s celkovým 
počtom plánovanej cieľovej skupiny. 
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Všetky miesta realizácie projektu, ako aj priestory, v ktorých prebiehali školenia, boli označené 
v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu . 
Dopad: 
Po ukončení sa uskutočnil seminár, ktorého cieľom bude informácia o tomto projekte a hlavne 
výmena skúseností v oblasti inovačných prístupov v sociálnych sluţbách.  
Stretnutia sa zúčastnili nielen zástupcovia SČK, ale aj 10 zástupcov európskych národných 
spoločností Červeného kríţa a 5 zástupcov iných mimovládnych organizácií pôsobiacich 
v sociálnej oblasti. Účelom seminára bolo naštartovať výmenu skúseností s riadením 
sociálnych sluţieb a vytvorenie lokálnych, národných, ale aj medzinárodných partnerstiev s 
jednotlivými aktérmi, sieťovanie medzinárodných organizácií.  

Po ukončení sérií kurzov majú účastníci moţnosť navzájom konfrontovať dosiahnutý progres a vplyv 
nadobudnutých zručností na kvalitu riadenia nimi poskytovaných sluţieb. Zároveň to bude príleţitosť na 
prezentáciu inovatívnych postupov, ktoré získali na základe výmeny skúseností s partnermi. Získané 
poznatky budú dôleţitým impulzom pre prípravu obsahového zamerania ďalšieho vzdelávania riaditeľov 
Územných spolkov SČK.  

Odporúčania: 
Prijímateľ prezentoval záujem o ďalšiu realizáciu aktivít projektu, čiţe na základe dobrých 
skúseností s celou implementáciou daného projektu, odporúčam v budúcnosti o moţnosť 
opätovne poţiadať o nenávratný finančný príspevok. 

 
 
Názov projektu 

Vzdelávanie multiplikačných pracovníkov 

Názov Operačného programu 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Číslo výzvy a kód projektu 

DOP-SIA-2008/1.2.1/01                       Kód ITMS: 27110230104 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 

Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory 
podnikania 

Miesto realizácie aktivít projektu (uveďte mesto/okres/samosprávny kraj)  

Piešťany, Piešťany, Trnavský samosprávny kraj 

Trvanie realizácie projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr)  

03032009 – 31032010 

Koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr)  

31032010 

Rozpočet projektu (uveďte celkové náklady na projekt a výšku nenávratného finančného príspevku) 

Celkový rozpočet projektu: 145 080,66 EUR (slovom jednostoštyridsaťpäťtisícosemdesiat EUR šesťdesiatšesť centov) 
Výška nenávratného finančného príspevku: 137 826,62 EUR (slovom jednostotridstaťsedemtisícosemstodvadsaťšesť EUR šesťdesiatdva 
centov) tj. 95% z celkových oprávnených výdavkov. 
Vlastné zdroje: 7 254,04 EUR (slovom sedemtisícdvestopäťdesiaťštyri EUR štyri centy) tj. 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

Kontaktné údaje (názov a sídlo prijímateľa, meno koordinátora projektu, telefón, fax, e-mailová adresa, webová stránka) 

OZ Spoločnosť pre sebauvedomenie rast a rozvoj človeka 
Špačinská 66, 917 01  Trnava 
Meno koordinátora: Mgr. Zuzana Porubčanová 
Telefón: 0908 119 503 
E-mail: z.porubcanova@gmail.com 
web: www.uvedomenie.sk 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

Investovanie do vedomostí a zručností zamestnancov 
Odborné vzdelávanie 
Stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

Zamestnanci – v počte 12 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 
Obligatórne poloţky: 

5. Ciele 
6. Aktivity (max. 15 riadkov) 
7. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) 
8. Nadväznosť (trvalá/následná udrţateľnosť výsledkov projektu) 

 
Základným zámerom projektu je utvoriť ucelenú stratégiu a vyvzdelať špecifických multiplikačných pracovníkov, aby sa v rámci 
spoločnosti vytvorila špeciálna platforma odborníkov, ktorí budú v rámci danej problematike, tj. podpora rozvoja duševného sociálneho, 
rodinného a enviromentálneho zdravia, systematicky a profesionálne pôsobiť. 

Cieľom projektu je:  

mailto:z.porubcanova@gmail.com
http://www.uvedomenie.sk/
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- stimulácia tvorby nových pracovných miest v rámci edukačnej činnosti prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti 
školených pracovníkov a ich následná špecializácia,  

- zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania a kvalifikácií,  

- vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov,  

- vypracovanie stratégie plánov vzdelávania multiplikačných pracovníkov,  

- zlepšenie poskytovaných verejných sluţieb prostredníctvom podpory rozvoja ľudských zdrojov, čím sa docieli profesionalizácia 
ich činnosti 

- tvorba stratégie pre inštitucionalizáciu a prípravu komunitného pacientského zdruţenia 
Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie odbornej základne pracovníkov OZ so zreteľom na zvýšenie kvality poskytovania sluţieb, 
zefektívnenie činnosti MVO formou teoretického i praktického vzdelávania zamestnancov v zručnostiach nevyhnutných pre rast 
kvality poskytovaných sluţieb a konkurencieschopnosť,... 
Veľmi dôleţitou časťou projektu je vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov s podporou ďalšieho vzdelávania zamestnancov 
MVO vzdelávaním multiplikačných pracovníkov s cieľom šírenia osvety v oblasti duševného, sociálneho, rodinného 
a enviromentálneho zdravia v regiónoch Slovenska a vypracovanie stratégie plánov vzdelávania multiplikačných pracovníkov. 
        
      V prípravnej fáze projektu sa uskutočnilo verejné obstarávanie, vzdelávanie (komunikácia s dodávateľom) a podporné 
projektové aktivity (publicity, monitoring, hodnotenie, finančné riadenie, riadenie projektu) 
 
     Pre profesionalizáciu pracovníkov bolo nevyhnutné absolvovanie všeobecne potrebných zručností a schopností v oblasti 
vzdelávacích aktivít, ktoré sú: 

- Vzdelávacia aktivita v oblasti počítačovej gramotnosti 

- Vzdelávacia aktivita v oblasti manaţérskych zručností v oblasti projektového a strategického manaţmentu 

- Vzdelávacia aktivita v oblasti komunikačných a prezentačných zručností 

- Vzdelávacia aktivita v oblasti ergonómie práce 

- Vzdelávacia aktivita v oblasti jazykových znalostí (anglický jazyk) 

- Vzdelávacia aktivita v oblasti Efektívneho riadenia OZ 

- Vzdelávacia aktivita v oblasti Prevencie a zlepšovania zdravia v odkazoch na politiky EU 
 
 
Toto sú aktivity Realizačnej fázy projektu. Zároveň výstupom projektu realizačnej fázy je aj Vypracovanie stratégie a to:  

- Stratégia pre profesionálne pôsobenie v oblasti duševného, sociálneho, rodinného a enviromentálneho zdravia 

- Plány vzdelávania pracovníkov pre profesionálne pôsobenie v oblasti duševného, sociálneho, rodinného a enviromentálneho 
zdravia 

 

1. Hodnoty merateľných ukazovateľov 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Výsledok Počet vyškolených osôb   počet 0 2009 12 2010 

Dopad Počet úspešne vyškolených osôb počet 12 2010 12 2013 

 
Projekt má po ukončení ambíciu vytvoriť dostupnosť kvalitného vzdelávania ako aj vznik nových pracovných miest s celoslovenskou 
pôsobnosťou. 
Projekt je postavený tak aby zachoval kontinuitu v sumarizácií odborných informácií v rámci inovačných a vývojových trendov v 
predmetnej problematike. Pridaná hodnota spočíva v tvorbe stratégie a jej následnej realizácii, a predpokladá vstup investora na 
realizáciu výstupov definovaných v rámci plánovaných stratégií. 
 
Fakultatívne poloţky: 

1. Problémy zistené pri aplikácii 
2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre pouţitie príkladov dobrej praxe v iných 

podmienkach) 
 

Skúsenosti s implementáciou projektu boli dobré. Prijímateľ promptne reagoval na akékoľvek pripomienky a poţiadavky projektových 
a finančných manaţérov. 
Zástupcovia prijímateľa sa zúčastňovali na seminároch k implementácii a finančnému riadeniu organizovaných poskytovateľom pomoci.  
 
Negatívne skúsenosti počas realizácie projektu boli spôsobené v procese overovania dokumentácie k zrealizovanému obstarávaniu 
tovarov, prác a sluţieb. Overovanie dokumentácie bolo zo strany poskytovateľa realizované externou právnickou firmou, čím sa predĺţil 
proces overovania a následne bolo potrebné zo strany prijímateľa posunúť začiatky realizácie niektorých vzdelávacích aktivít.  
Vzdelávacími aktivitami prešlo počas realizácie projektu 12 zamestnancov prijímateľa, z toho jeden zamestnanec v preddôchodkovom 
veku. Účasť na seminároch bola 100 %. V priebehu realizácie vzdelávacích aktivít došlo k úpravám plánovaného harmonogramu na 
základe poţiadaviek cieľovej skupiny s cieľom efektívnejšieho rozdelenia času. Cieľom projektu bolo vybudovať základňu pre ďalší rozvoj 
ľudských zdrojov občianskeho zdruţenia, čím sa skvalitní poskytovanie sluţieb klientom. 
 
Odporúčania pre prijímateľa: Dodrţiavať záväzky stanovené v zmluve o poskytnutí NFP, hlavne vo vzťahu k dodrţiavaniu termínov 
predkladania monitorovacích správ. Aktívnejšie reagovať na vzniknuté problémy a zmeny a včas na ne upozorniť poskytovateľa. 
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Špeciálne opatrenia na zvýšenie participácie ţien na trhu práce 

Rovnosť príleţitostí v rámci projektu bola zabezpečená tým, ţe projekt v ţiadnom prípade nediskriminoval účastníkov vzdelávacích aktivít 
vzhľadom na ich vek, pohlavie, rasu, národnostnú príslušnosť, náboţenské vyznanie a sexuálnu orientáciu a jediným kritériom pre 
zaradenie do projektu je príslušnosť k cieľovej skupine. 
Sociálna sféra je oblasťou, kde pretrvávajú mnohé rodové stereotypy, týkajúce sa postavenia ţien a muţov. Zabezpečenie rovnosti 
príleţitostí tohto projektu spočíva tieţ v moţnosti zúčastniť sa projektu. 
Nesmierne dôleţitou skutočnosťou je aj to, ţe rovnosť príleţitostí bude priamo inkorporovaná do sekundárneho pôsobenia vyškolených 
pracovníkov na širokú verejnosť, kde je zohľadnený princíp rovnosti príleţitostí a nediskriminácie, nakoľko ďalšie pôsobenie a výstupy 
v rámci edukácie ako aj výstupy v rámci osvety sú určené pre širokú verejnosť bez rozdielu na vek, pohlavie, rasu, národnostnú 
príslušnosť, náboţenské vyznanie a sexuálnu orientáciu.  
 

Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodný, sociálni partneri, MVO alebo iné súkromné subjekty a pod.) 

 

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity 
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Efektívne riadenie 

 

 

 

Konzultácia Ergonómia práce  
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9.14. Príloha č. 14: Situácia na trhu práce v roku 2009 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Situácia na trhu práce  v roku 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbor informatiky a štatistiky          Spracoval: Ing. Haško, Ing. Uhrík,  
p. Eichlerová, Mgr. Geschwandtnerová  
RNDr. Kasalová, Mgr. Ochranková,   
Ing. Orságová, 

 
Dátum: 10. 03. 2010                                Schválil: Ing. Rudolf Vido, riaditeľ odboru 



VS OP ZaSI 2009 verzia 02 

 

1. Stav uchádzačov o zamestnanie a miera nezamestnanosti 

 
 

Základné štatistické ukazovatele o trhu práce v SR  - priemer za rok  2009 – dokumentuje 
nasledovný obrázok. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* údaje v zátvorke sú priemery za rok 2008 
 
 
 
Priemerný stav uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

(UPSVAR) dosiahol roku 2009 stav 340 243 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 

(230 433)  je to nárast o 109 810 osôb, o 47,65 %.  

 

Stav celkového počtu  UoZ   dosiahol  v decembri 2009  stav 379 553  osôb. Medzimesačne, 

v porovnaní s novembrom 2009  (373 413),   vzrástol o    6 140 osôb (o 1,64%). Medziročne 

vzrástol o 130 997  osôb, o 52,70 %. V decembri 2008 bolo evidovaných 248 556 osôb. 

 
                                                                                                                                                         2

 stav 

Uchádzači o zamestnanie 

prítok 
 

odto
k 

 

miera evidovanej 
nezamestnanosti 

 

stav 
 disponibilných UoZ 

34 041 

(22 986) 

340 24

3 
23 125 

(22 268) 

303 063 

(199 561) 

  11,44 % 

  (7,65 %) 

  (230 433)* 
 

miera nezam. 
vypočítaná z celkového  

počtu UoZ  
 

  12,84 % 

   (8,83 %) 



VS OP ZaSI 2009 verzia 02 

 

Priemerný počet disponibilných UoZ dosiahol roku 2009 počet 303 063 osôb. V medziročnom 

porovnaní je to nárast o 103 502 osôb, čo predstavuje rast o 51,86 %. V roku 2008 bolo 

evidovaných  v priemere 199 561 UoZ. 

 

Stav disponibilných UoZ  dosiahol v decembri 2009 úroveň 335 490 osôb. Medzimesačne, 

v porovnaní s novembrom 2009 (328 633), vzrástol o 6 857 osôb (o 2,09 %). Medziročne vzrástol 

o 116 570  osôb  (o 53,25 %). V decembri 2008 stav UoZ predstavoval 218 920 osôb. 

 
 
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za rok 2009 11,44 %, čo v porovnaní 

s rokom 2008 predstavuje medziročný nárast o 3,79 percentuálneho bodu (p.b.). V roku 2008 

dosiahla priemerná MEN úroveň 7,65 %.  

 

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v decembri  2009 úroveň 12,66 %. Medzimesačne, 

v porovnaní   s novembrom 2009  (12,40 %), vzrástla o  0,26 percentuálneho bodu. Medziročne 

vzrástla  o 4,27 percentuálneho bodu.  V decembri 2008 dosiahla úroveň 8,39 %. 

 
 
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v priemere za rok 2009 úroveň 

12,84 % čo predstavuje oproti roku 2008 nárast o 4,01 p. b. (roku 2008 dosiahla úroveň 8,83 %). 

 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v decembri 2009 14,32 %.  

Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2009 (14,09 %), vzrástla o  0,23 percentuálneho bodu  

(p. b.).  Medziročne vzrástla  o 4,79 p. b..  V decembri 2008 dosiahla úroveň 9,53 %).  
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Vývoj stavov UoZ a mier nezamestnanosti ukazuje nasledovná tabuľka č. 1.  



 

 312 

 

Tab. č.1 

Vývoj stavov UoZ a mier nezamestnanosti za rok 2009 

Obdobie Stav UoZ 
Stav dispon. 

UoZ 
Miera 
celk. 

MEN Prítok Odtok 

január 09 269 465 239 252 10,17 9,03 38 561 17 652 

február 09 289 608 257 564 10,93 9,72 36 378 16 235 

marec 09 311 763 273 779 11,76 10,33 40 104 17 949 

apríl 09 325 648 289 340 12,29 10,92 34 118 20 233 

máj 09 336 926 301 871 12,71 11,39 34 471 23 193 

jún 09 348 628 313 076 13,16 11,81 34 125 22 423 

júl 09 355 862 319 937 13,43 12,07 31 671 24 437 

august 09 355 041 319 367 13,40 12,05 25 114 25 935 

september 
09 

368 021 329 860 13,89 12,45 48 902 35 922 

október 09 368 982 328 583 13,92 12,40 30 753 29 792 

november 
09 

373 413 328 633 14,09 12,40 29 442 25 011 

december 
09 

379 553 335 490 14,32 12,66 24 858 18 718 

priemer  
2009 

340 243 303 063 12,84 11,44 34 041 23 125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vývoj mier nezamestnanosti v  roku. 2009 podľa jednotlivých mesiacov ilustruje graf č. 1. 
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Graf. č.1 

 

 
 
Porovnanie priemerných mier nezamestnanosti  dokumentuje  graf č. 2. 
 
 
Graf č. 2 

 
Porovnanie vývoja mier nezamestnanosti v roku 2009  a  2008  podľa jednotlivých mesiacov 
ilustruje  graf č. 3 a 4 
 
 

Vývoj mier nezamestnanosti v roku 2009

10,17

10,93

11,76

12,29

13,16

13,89 13,92 14,09

9,03

9,72

10,92

11,81
12,07 12,05

13,43 13,40
14,32

12,71

10,33

11,39

12,45 12,40 12,40

12,66

8

9

10

11

12

13

14

15

I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09

Miera v  %

Miera z celk. počtu UoZ v % MEN v %

Porovnanie priemerných mier nezamestnanosti v rokoch 2009 a 2008

12,84
11,44

7,65
8,83

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Miera z celk. počtu UoZ MEN

M
ie

ra
 n

e
z
a
m

e
s
tn

a
n

o
s
ti

 v
 %

priemer 2009 priemer 2008



 

 314 

Graf č. 3 

 
 
 
Graf č. 4 
 

 
Vývoj stavov UoZ v roku  2009 dokumentuje  graf č. 5. 
 
Graf č. 5 

Porovnanie vývoja miery evidovanej nezamestnanosti v rokoch 2009 a 2008
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Porovnanie vývoja stavov UoZ  v rokoch 2009 a2008  podľa jednotlivých mesiacov ilustrujú grafy  č. 
6  a 7. 
 
Graf č. 6 

 

Graf č. 7 

Vývoj stavu UoZ v roku 2009 po jednotlivých mesiacoch
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Porovnanie priemerných stavov  počtu UoZ  v rokoch 2009  a  2008 je podľa grafu č. 8 nasledovné: 
 
 
Graf č. 8 

 

2. Medzinárodné porovnanie 
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Podľa EURostatu dosiahla miera nezamestnanosti* na Slovensku v decembri 2009 hodnotu 13,6%, 

čo predstavuje medziročný nárast o 4,3 p.b. V decembri 2008 malo Slovensko tretiu najvyššiu 

mieru nezamestnanosti spomedzi štátov Európskej únie (vyššiu mieru mali Španielsko a Lotyšsko), 

rovnaký stav je aj ku koncu roka 2009 (Estónsko, Grécko, Litva, Rumunsko a Veľká Británia údaj o 

miere nezamestnanosti za december 2009 zatiaľ nezverejnili). 

 

Vývoj miery nezamestnanosti za roky 2008 a 2009 zobrazuje nasledujúci graf č. 9 
 
Graf č. 9 

 
 
Miera nezamestnanosti žien stúpla medziročne o 3,5 p.b. (z 10,4% na 13,9%), výraznejšie stúpla 

miera nezamestnanosti mužov, a to o 4,9 p.b. (z 8,4% a 13,3%).  

 
Výrazný medziročný nárast (o 12,8 p.b.) sme zaznamenali v miere nezamestnanosti mladých ľudí 

(15-24 rokov). Kým v decembri 2008 dosiahla táto miera 20,1%, v decembri 2009 vzrástla na 

32,9%.  

 
 
Poznámka: 

* Tzv. harmonizovanú mieru nezamestnanosti EURostat počíta zo štvrťročných údajov 
pochádzajúcich z národných Výberových zisťovaní pracovných síl a tieto extrapoluje na základe 
národných údajov o evidovanej nezamestnanosti. Údaje sú sezónne očistené a harmonizované 
 

 

Podiel dlhodobej nezamestnanosti** na celkovej nezamestnanosti dosiahol v 3. štvrťroku 2009 

hodnotu 52,4%. Aj keď tento podiel medziročne klesol (zo 65,7% v 3. štvrťroku 2008), stále 
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zostáva najvyšší spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Podiel dlhodobej nezamestnanosti v 

jednotlivých štátoch Európskej únie v 3. štvrťroku 2009 zobrazuje nasledujúci graf č. 10  

 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 

** dlhodobá nezamestnanosť - podľa EURostatu 12 a viac mesiacov (najaktuálnejší údaj              za 3. 
štvrťrok 2009) 
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Graf č. 10 
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Podiel dlhodobej nezamestnanosti v 3. štvrťroku 2009
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Porovnanie mier nezamestnanosti za obdobie december 2009 – december 2008 je uvedené 

v tabuľke č. 2 

 

Tab. č. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  12 

 

december 2008 december 2009

Belgicko 7,1 8,2

Bulharsko 5,4 7,9

Česká republika 4,7 8,0

Dánsko 4,1 7,4

Nemecko 7,1 7,5

Estónsko 7,7 :

Írsko 8,3 13,3

Grécko 7,9 :

Španielsko 14,8 19,5

Francúzsko 8,5 10,0

Taliansko 7,0 8,5

Cyprus 4,0 6,1

Lotyšsko 11,3 22,8

Litva 8,2 :

Luxembursko 5,3 6,2

Maďarsko 8,5 10,7

Malta 6,0 7,2

Holandsko 2,8 4,0

Rakúsko 4,2 5,4

Poľsko 7,0 8,9

Portugalsko 8,1 10,4

Rumunsko 5,9 :

Slovinsko 4,2 6,8

Slovenská republika 9,3 13,6

Fínsko 6,9 8,8

Švédsko 7,0 8,9

Veľká Británia 6,5 :

: údaje nie sú prístupné

Zdroj: Eurostat

Miera nezamestnanosti (v %) 

- harmonizovaná a sezónne očistená
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Porovnanie miery nezamestnanosti žien december 2009 – december 2008 je uvedené v tabuľke č. 

3.  

 
 
Tab. č. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

december 2008 december 2009

Belgicko 7,8 8,1

Bulharsko 5,4 7,5

Česká republika 5,9 8,8

Dánsko 3,9 6,4

Nemecko 6,9 6,8

Estónsko 6,9 :

Írsko 5,6 9,2

Grécko 11,6 :

Španielsko 15,8 19,4

Francúzsko 9,0 10,3

Taliansko 8,5 10,0

Cyprus 4,5 6,2

Lotyšsko 9,1 19,3

Litva 7,5 :

Luxembursko 5,9 6,7

Maďarsko 8,4 10,3

Malta 6,6 7,9

Holandsko 2,9 4,0

Rakúsko 4,5 4,9

Poľsko 7,8 8,9

Portugalsko 9,2 11,0

Rumunsko 4,8 :

Slovinsko 4,5 6,6

Slovenská republika 10,4 13,9

Fínsko 6,9 7,9

Švédsko 7,1 8,5

Veľká Británia 5,7 :

: údaje nie sú prístupné

Zdroj: Eurostat

Miera nezamestnanosti žien (v %) 

- harmonizovaná a sezónne očistená
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Porovnanie miery nezamestnanosti mužov december 2009 – december 2008 znázorňuje tabuľka č. 

4. 

 
 
Tab. č. 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V tabuľke č. 5 je uvedené porovnanie miery nezamestnanosti 15 – 24 ročných za obdobie december 
2009 – december 2008. 

december 2008 december 2009

Belgicko 6,6 8,2

Bulharsko 5,4 8,3

Česká republika 3,8 7,4

Dánsko 4,2 8,2

Nemecko 7,4 8,1

Estónsko 8,5 :

Írsko 10,3 16,6

Grécko 5,3 :

Španielsko 14,0 19,6

Francúzsko 8,0 9,8

Taliansko 6,0 7,5

Cyprus 3,5 6,1

Lotyšsko 13,4 26,1

Litva 8,8 :

Luxembursko 4,8 5,8

Maďarsko 8,5 11,1

Malta 5,8 6,9

Holandsko 2,6 4,1

Rakúsko 3,9 5,8

Poľsko 6,4 8,8

Portugalsko 7,2 9,8

Rumunsko 6,7 :

Slovinsko 4,0 7,0

Slovenská republika 8,4 13,3

Fínsko 6,8 9,6

Švédsko 7,0 9,3

Veľká Británia 7,2 :

: údaje nie sú prístupné

Zdroj: Eurostat

Miera nezamestnanosti mužov (v %) 

- harmonizovaná a sezónne očistená
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Tab. č. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

december 2008 december 2009

Belgicko 18,2 22,6

Bulharsko 12,5 19,5

Česká republika 11,4 21,1

Dánsko 8,5 12,7

Nemecko 9,9 10,1

Estónsko 18,4 :

Írsko 17,7 31,5

Grécko 22,5 :

Španielsko 30,8 44,5

Francúzsko 21,1 25,2

Taliansko 23,2 26,2

Cyprus 9,4 16,0

Lotyšsko 19,7 43,8

Litva 18,1 :

Luxembursko 18,9 19,4

Maďarsko 21,3 29,1

Malta 11,6 14,4

Holandsko 5,4 7,6

Rakúsko 9,4 12,0

Poľsko 17,4 24,2

Portugalsko 18,0 18,5

Rumunsko 18,2 :

Slovinsko 9,7 15,7

Slovenská republika 20,1 32,9

Fínsko 17,8 23,5

Švédsko 22,0 26,9

Veľká Británia 16,8 :

: údaje nie sú prístupné

Zdroj: Eurostat

Miera nezamestnanosti 15-24 ročných (v %) 

- harmonizovaná a sezónne očistená
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Porovnanie podielu dlhodobej nezamestnanosti na celkovej nezamestnanosti v % je 

uvedené v tabuľke č. 6 
 
 
Tab. č. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Q 2008 3 Q 2009

Belgicko 44,6 44,5

Bulharsko 52,7 42,0

Česká republika 48,5 28,1

Dánsko 10,3 8,6

Nemecko 52,6 45,7

Estónsko 29,5 28,0

Írsko 25,7 28,3

Grécko 49,9 41,2

Španielsko 17,3 24,6

Francúzsko 36,7 36,8

Taliansko 46,0 45,2

Cyprus 13,6 8,1

Lotyšsko 26,0 26,4

Litva 22,1 23,2

Luxembursko 19,5 21,2

Maďarsko 48,0 40,8

Malta 38,3 44,8

Holandsko 34,9 24,2

Rakúsko 24,6 19,5

Poľsko 33,0 32,5

Portugalsko 46,9 44,3

Rumunsko 40,9 32,3

Slovinsko 39,0 27,5

Slovenská republika 65,7 52,4

Fínsko 20,1 19,8

Švédsko 13,6 14,2

Veľká Británia 23,2 24,8

Zdroj: Eurostat

Podiel dlhodobej nezamestnanosti na celkovej 

nezamestnanosti  (v %)
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3. Regióny 
 
Z regionálneho hľadiska najvyššiu úroveň priemernej miery evidovanej  nezamestnanosti za rok 

2009 dosiahol Banskobystrický kraj, a to 17,96 %; najnižšiu Bratislavský kraj (3,71 %),  rozdiel 

medzi nimi činil 14,25 p. b.. Nad úroveň celoslovenského priemeru, ktorý dosiahol 11,44 %, sa 

dostali ešte dva kraje, a to Košický s ročným priemerom 16,23 % a Prešovský kraj s priemerom 

16,90 %.  

 

Tab. č. 7   Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR 

  

Porovnanie priemernej MEN v jednotlivých krajoch SR je uvedené v grafe č. 11. 

 

Graf č. 11 

 

 

Medziročne dosiahli nárast priemernej miery evidovanej nezamestnanosti všetky kraje v rozpätí od 1,67 

p.b. v Bratislavskom kraji po 5,28 p.b. v Prešovskom. Nad celoslovenskú úroveň nárastu (o 3,79 p.b.) sa 

dostali ešte štyri kraje, a to Nitriansky (o 3,87 p.b.), Ţilinský (o 4,03 p.b.), Trenčiansky (o 4,30 p.b.) a 

Banskobystrický (o 4,39 p.b). Nárast priemernej MEN v jednotlivých krajoch dokumentuje graf č. 12 

0,00 

4,00 

8,00 

12,00 

16,00 

   BL    TA    TC    NI    ZI    BC    PV    KI 

Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR  (v %) 

2009 2008 

Územie 2009 2008 

   Bratislavský kraj 3,71 2,04 

   Trnavský kraj 7,17 3,92 

   Trenčiansky kraj 8,49 4,18 

   Nitriansky kraj 10,54 6,67 

   Žilinský kraj 9,42 5,39 

   Banskobystrický kraj 17,96 13,58 

   Prešovský kraj 16,90 11,62 

   Košický kraj 16,23 12,51 
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Graf č. 12 

 
 
Podiel UoZ - žien v r. 2009 za SR dosiahol 48%, čo bolo o 5,6 p.b. menej ako v predchádzajúcom 

roku. Len v jednom, a to v Nitrianskom kraji dosiahol 51,05 %, v ostatných sa podiel pohyboval 

v rozpätí od 46,78 % (Košický kraj) po 49,51 % (Trnavský kraj). 

Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti žien dosiahla 12,07 %, čo znamenalo medziročný 

nárast o 2,98 p.b. Z regionálneho hľadiska najvyššiu úroveň miery evidovanej  nezamestnanosti 

dosiahol Banskobystrický kraj, a to 17,96 %; najnižšiu Bratislavský kraj (3,57 %) Nad úroveň 

celoslovenského priemeru sa dostali ešte dva kraje, a to Košický s ročným priemerom 16,86 % 

a Prešovský kraj s priemerom 18,14 % . 

 
 

4. SK NACE Rev. 2 – odvetvová klasifikácia ekonomických činností 
 

Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) k ultimu roka úrady práce 

zaevidovali najviac nezamestnaných UoZ 35,3 % z odvetvia C – priemyselná výroba. Druhý najvyšší 

podiel, 11,5 %, bol zaznamenaný z odvetvia  G – veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 

vozidiel a motocyklov. Iba o desatinu percent. bodu nižší podiel zaznamenali z odvetvia F – 

stavebníctvo. UoZ z odvetvia O -  verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie dosiahli 

podiel 9,3 %. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet evidovaných nezamestnaných uchádzačov o 

zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania z odvetví za SR vzrástol o 43,4 tisíc osôb, t.j. 

o 31,15 %. Situáciu v krajoch k 31.12.2009 ukazuje tab. č. 8 

Tab. č. 8 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

   BL

   TA

   KI

   NI

   ZI

   TC

   BC

   PV

Medziročný nárast priemernej miery evid. nezamestnanosti v krajoch v p.b.
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Štruktúru  UoZ k 31.12.2009 podľa jednotlivých odvetví v % ilustruje graf č. 13 

Graf č. 13 

 

Vysvetlivky: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. KZAM – uchádzači o zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania  

z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

BL kraj 8 816 112 32 1 755 48 64 394 1 730 621 393 454 558 97 398 1 047 379 228 201 114 185 2 4

TA kraj 14 659 632 57 6 030 145 96 1 162 1 926 733 608 126 190 95 326 1 018 616 233 291 79 294 2 0

TC kraj 17 852 593 196 8 766 120 105 1 486 2 287 526 553 121 148 91 286 573 594 263 287 91 756 7 3

NI kraj 23 796 1 821 23 9 310 117 210 2 004 2 904 868 832 173 253 112 367 1 443 1 678 352 531 156 637 4 1

ZI kraj 21 571 1 210 91 8 086 51 153 3 117 2 456 709 1 166 157 207 63 219 799 1 129 381 411 180 970 14 2

BC kraj 31 577 3 379 501 9 697 51 251 2 607 3 414 866 1 074 196 264 83 450 1 143 5 141 572 714 226 935 10 3

PV kraj 35 008 2 042 145 12 103 40 298 6 642 2 761 813 1 305 148 287 59 380 1 403 3 713 505 715 127 1 505 13 4

KI kraj 29 522 2 109 434 8 750 238 245 3 336 3 469 1 072 970 230 275 118 353 1 423 3 717 551 647 175 1 392 3 15

Územie UoZ

Stav UoZ podľa vybraných odvetví v SR k 31.12.2009

NACE G+H

18,73%

NACE O

11,70%

NACE A

8,21%

NACE C

44,49%
NACE F

14,31%

NACE B+D+E

2,56%

A - poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov L - činnosti v oblasti nehnuteľností

B - ťažba a dobývanie M - odborné, vedecké a technické činnosti

C - priemyselná výroba N - administratívne a podporné služby

D - dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu O - verejná správa a obrana, povinné sociál.zabezp

E - dodávka vody, čistenie a odvod odp.vôd,odpady a služ.. P - vzdelávanie

F - stavebníctvo Q - zdravotníctvo a sociálna pomoc

G - veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. voz.a motoc. R - umenie, zábava a rekreácia

H - doprava a skladovanie S - ostatné činnosti

I - ubytovacie a stravovacie služby T - činnosti domácností ako zamestnávateľov; 

J - informácie a komunikácia      nediferencované činosti v domácn. prod. tovary a služby

K - finančné a poisťovacie činnosti U - činnosti extrateritoriálnych organiz. a združení
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Podľa klasifikácie predchádzajúceho zamestnania (KZAM) v roku 2009 vykazovali úrady práce najviac 

takých UoZ, ktorí sa do ich evidencie dostali bez predchádzajúceho pracovného zaradenia, teda z triedy 

KZAM A. Ich priemerný počet dosiahol stav 168 424 osôb a podiel 49,50 %. Druhú najpočetnejšiu 

skupinu tvorili pomocní a nekvalifikovaní robotníci - trieda KZAM 9 s priemerným počtom 57 834 osôb 

a podielom 17 %. Počet UoZ z radov remeselníkov, spracovateľov a opravárov (trieda KZAM 7) dosiahol 

priemer 34 123 osôb.  Najniţšie zastúpenie dosiahli uchádzači o zamestnanie  z triedy KZAM 0 – 

príslušníci armády (profesionálni vojaci), a to v  priemernom počte iba 110 osôb a  z triedy KZAM 1 – 

zákonodárci, vedeckí a riadiaci pracovníci v priemere  2 898 osôb. Štruktúra UoZ podľa KZAM je 

znázornená v grafe č. 14. 

Graf č. 14 

 

Vysvetlivky: 

 
Vo všetkých sledovaných triedach bol medziročne zaznamenaný nárast UoZ, ale k najvýraznejšiemu 

absolútnemu nárastu došlo v triedach  KZAM A,  a to  o 59 190 osôb, KZAM 7 o 16 619 osôb a KZAM 

8 o 10 570 osôb. K relatívne najvýraznejšiemu medziročnému rastu došlo v triedach KZAM O (o 

128,47 %) a KZAM 8 (o 112,12 %).  

 
 
 
6. Vzdelanostná štruktúra uchádzačov o zamestnanie 
 
 

UoZ v členení podľa KZAM  v SR - ročný priemer  

KZAM 5

6,22%

KZAM 6

0,89%

KZAM 7

10,03%

KZAM A

49,50%

KZAM 0

0,03%

KZAM 2

1,54%

KZAM 1

0,85%

KZAM 9

17,00%

KZAM 8

5,88%

KZAM 3

4,90%
KZAM 4

3,15%

KZAM 1 zákonod. a ved. a riadiaci pracovníci 
KZAM 2 vedec., odbor., duš. pracovníci 
KZAM 3 technic., zdrav., pedag. prac. a prac. v príbuzných oboroch 
KZAM 4 nižší administratívni pracovníci 
KZAM 5 prevádzkoví pracovníci v službách a obchode 
KZAM 6 kvalif. robotníci v poľnoh., les. a príbuzných oboroch 
KZAM 7 remesel. a kvalif. výrobcovia, spracovatelia, opravári 
KZAM 8 obsluha strojov a zariadení 
KZAM 9 pomocní a nekvalif. robotníci 
KZAM 0 príslušníci armády (profesionálni vojaci) 
KZAM A osoby bez pracovného zaradenia 
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Štruktúra evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie sa v porovnaní s  rokom 2008 

nezmenila a zostala v prospech nezamestnaných s nižším stupňom vzdelania. 

 
Najpočetnejšou skupinou medzi nezamestnanými boli s 34,88 %-ným podielom a počtom 132 397 

osôb vyučení a osoby so stredným odborným vzdelaním bez maturity (st. vzd. 2,3). Druhú 

najpočetnejšiu skupinu tvorili počtom 115 119 osôb a podielom 30,33 % osoby so základným 

vzdelaním a bez ukončeného základného vzdelania (stupeň vzdelania 1,0). Najmenšie zastúpenie 

počtom 248 osôb mali osoby s vedeckým vzdelaním (st. vzd. 9). 

Za zmienku stojí tá skutočnosť, že stav osôb bez vzdelania (st. vzd. 0) ku koncu r. 2009 dosiahol 

počet 17 768.  Stav osôb s vysokoškolským vzdelaním (st. vzd. 8) dosiahol 18 821 UoZ.  

 
Z hľadiska krajov v štyroch bolo najviac nezamestnaných evidovaných uchádzačov vyučených 

a osôb so stredným odborným vzdelaním bez maturity (st. vzd. 2,3) v Žilinskom kraji a to 

predstavovalo 40,97 %, v Trenčianskom 40,49 %,  Nitrianskom v 39,04 % a v Trnavskom kraji 

37,71 %. So základným alebo neukončeným základným vzdelaním (st. vzd. 1,0) ich bolo najviac  

v Košickom 38,17 %,  Prešovskom  36,92 %  a v Banskobystrickom kraji 36,86 %. Najvyšším 

podielom (32,86 %) sa na počte evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie 

v Bratislavskom kraji podieľali stredoškolsky vzdelané osoby, resp. osoby s úplným stredným 

odborným vzdelaním (st. vzd. 4,6). 

 
Štruktúru UoZ podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v jednotlivých krajoch ilustruje tabuľka č. 9 a 
graf č. 15. 
 
 
Tab. č. 9   

Podiel UoZ (v %) podľa stupňa vzdelania v krajoch k 31. 12. 2009 

 
 
Graf č.15 

Územie st.vzd. 7,8,9 st.vzd. 4,6 st.vzd. 5 st.vzd. 2,3 st.vzd. 0,1

 Bratislavský kraj 19,36 32,86 6,89 25,92 14,97

 Trnavský kraj 6,38 26,98 3,46 37,71 25,47

 Trenčiansky kraj 7,98 31,66 2,76 40,49 17,12

 Nitriansky kraj 5,87 25,19 3,80 39,04 26,09

 Žilinský kraj 7,49 29,93 3,29 40,97 18,33

 Banskobystrický kraj 4,18 22,62 2,71 33,63 36,86

 Prešovský kraj 5,03 23,54 2,28 32,21 36,92

 Košický kraj 5,26 22,43 3,11 31,03 38,17
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Najviac nezamestnaných UoZ žien, a to 56 956 (32,21%), ktoré boli evidované na UPSVAR 

k 31.12.2009 malo základné a nedokončené základné vzdelanie. Najmenej (7 235 žien, t. j. 4,09 %) 

malo ukončené gymnázium, (st. vzd. 5). Ženy s odborným vzdelaním bez maturity a vyučené (st. 

vzd. 3,2) tvorili 28,58 %, so stredným a stredným odborným vzdelaním s maturitou (st. vzd. 4,6) 

spolu 28,18 % a ženy s vyšším a vysokoškolským vzdelaním (st. vzd. 7,8,9) tvorili spolu 6,95%.  

Z počtu 23 704 všetkých UoZ s vysokoškolským vzdelaním (st. vzd. 7,8,9) tvorili ženy 51,83 %. 

 
Tab. č. 10 

Podiel UoZ  –  žien podľa stupňa vzdelania v krajoch k 31.12.2009 

 
 
Vysvetlivky: 

 
vedecká výchova (stupeň vzdelania 9)                                   úplné stredné vzdelanie s maturitou (stupeň vzdelania 
4) 
vysokoškolské vzdelanie (stupeň vzdelania 8)                        stredné odborné vzdelanie bez maturity (stupeň vzd. 
3) 
vyššie vzdelanie (stupeň vzdelania 7)                                           vyučenie (stupeň vzdelania 2) 
úplné stredné odborné vzdelanie (stupeň vzdelania 6)                základné vzdelanie (stupeň vzdelania 1) 
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou (st. vzd.. 5)        bez vzdelania (stupeň vzdelania 0) 

Z medziročného porovnania v rámci SR vyplýva, že vo všetkých vzdelanostných skupinách bol 

zaznamenaný nárast evidovaných nezamestnaných UoZ. Z nich relatívne najvýraznejšie, a to 
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st.vzd. 7,8,9 st.vzd. 4,6 st.vzd. 5 st.vzd. 2,3 st.vzd. 0,1

Územie st.vzd. 7,8,9 st.vzd. 4,6 st.vzd. 5 st.vzd. 2,3 st.vzd. 0,1

 Bratislavský kraj 21,31 35,01 8,53 19,90 15,24

 Trnavský kraj 6,64 30,41 4,59 30,31 28,04

 Trenčiansky kraj 9,25 35,02 3,69 33,04 19,00

 Nitriansky kraj 6,25 28,21 5,03 31,93 28,59

 Žilinský kraj 8,65 34,02 4,15 33,24 19,94

 Banskobystrický kraj 4,50 24,62 3,48 27,96 39,44

 Prešovský kraj 5,69 26,32 2,95 27,50 37,54

 Košický kraj 5,98 24,50 4,22 24,37 40,93
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o 95,65 %,  u osôb s vyšším vzdelaním (st. vzd. 7). Absolútne najvýraznejší nárast, a to 

o 53 002  osôb u vyučených (st. vzd. 2). 

 

Z pohľadu krajov najvýraznejší medziročný nárast bol zaznamenaný u nezamestnaných uchádzačov 

s vyšším, resp.  vysokoškolským vzdelaním (st. vzd. 7,8,9) v Bratislavskom, Nitrianskom, 

Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. V Žilinskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji zo 

bolo u osôb s úplným stredným vzdelaním s maturitou (st. vzd. 4).  

 
 

7. Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie 

 

Počet evidovaných uchádzačov z pohľadu vekovej štruktúry prestal kopírovať predchádzajúce 

roky, kedy najpočetnejšiu skupinu tvorili staršie osoby. 

 
V r. 2009 najpočetnejšiu skupinu medzi uchádzačmi o zamestnanie tvorili osoby vo veku 20 - 24 

rokov. Ich podiel tvoril 15,09 %, počet 57 288 osôb. Druhou najpočetnejšou skupinou počtom 

50 247 osôb a podielom 13,24 % boli uchádzači vo veku 25 – 29 rokov. Až treťou oproti minulým 

rokom bola skupina vo veku 50 – 54 rokov s počtom 47 232 osôb a podielom 12,44 %.  

 
Situáciu UoZ v krajoch podľa vekovej štruktúry názorne zobrazuje nasledovný graf č.16 a tabuľka č. 

11. 

 

Graf č. 16 

 
Tab. č. 11  
 
Vývoj počtu  UoZ podľa veku v krajoch k 31.12.2009 
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Relatívne najviac evidovaných nezamestnaných uchádzačiek o zamestnanie – žien bolo vo vekovej 

skupine 20 – 24 ročných (v Trnavskom kraji 15,98 %, Trenčianskom 15,56 %, Žilinskom 16,87 %, 

Prešovskom 13,63 %), 25 – 29 ročných (v Bratislavskom kraji 15,57 %), 50 – 54 ročných (v 

Nitrianskom kraji  14,25 %, Banskobystrickom  13,90 % a v Košickom kraji 13,35 %).  

 
Medziročný nárast v počtoch UoZ bol vo všetkých vekových skupinách, absolútne najvýraznejší 

nárast bol pri UoZ vo veku 20 – 24 rokov (o 22 212 osôb), 25 – 29 rokov (o 19 708 osôb),      30 – 34 

rokov (o 15 214 osôb). 

 
 

8. Štruktúra  uchádzačov o zamestnanie podľa doby evidencie 

 

Pokiaľ pretrvávajúcim problémom z hľadiska štruktúry uchádzačov o zamestnanie boli v minulých 

rokoch evidovaní nezamestnaní uchádzači o zamestnanie s dobou evidencie nad 12 mesiacov, 

v minulom roku sa už situácia čiastočne zmenila. Zmena trendu sa naplno potvrdila, keď ku koncu r. 

2009 počet takto evidovaných nezamestnaných uchádzačov tvoril tretinu.  Počet evidovaných 

nezamestnaných UoZ do 3 mesiacov dosiahol stav 77 234 osôb (20,35 %), od 3 – 6 mesiacov 71 479 

osôb (18,83 %). Počet takto evidovaných medziročne vzrástol o 40 090 osôb.  

 
Z pohľadu krajov zaznamenali medziročný nárast vo všetkých krajoch v skupine do dvadsiatich 

štyroch mesiacov s výnimkou Košického kraja a v skupine evidovaných do 3 mesiacov. Tu pokles 

činil 1 036 osôb (8,28 %). Rovnako vo všetkých krajoch zaznamenali pokles UoZ v evidencii nad 24 

mesiacov.  

 

Štruktúru uchádzačov o zamestnanie v krajoch a medziročný nárast/pokles podľa doby evidencie 

zobrazuje nasledovná tabuľka č. 12  

 

 

 

 

 

Územie do 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 nad 60

 Bratislavský kraj 214 2 483 2 526 2 138 1 677 1 411 1 530 1 823 1 729 322

 Trnavský kraj 601 4 793 3 819 3 391 2 985 2 698 2 976 3 393 2 987 485

 Trenčiansky kraj 553 5 568 4 439 3 534 3 303 3 263 3 935 4 510 3 833 689

 Nitriansky kraj 695 6 493 5 867 5 299 5 179 4 738 5 371 6 003 5 547 910

 Žilinský kraj 698 7 068 4 953 4 191 4 224 3 989 4 697 5 329 4 410 792

 Banskobystrický kraj 1 592 8 995 8 431 8 127 8 019 7 382 7 980 8 707 6 895 1 090

 Prešovský kraj 2 523 12 060 10 746 9 327 9 146 8 562 9 037 8 921 6 523 1 236

 Košický kraj 1 825 9 828 9 466 8 680 8 256 7 672 8 209 8 546 6 481 1 230



 

 333 

Tab. č. 12 

 
 
Najvyšší  počet žien, a to 32 720 osôb (18,50 %) bolo v skupine 3 – 6 mesiacov. Počet žien do 

3 mesiacov dosiahol stav 31 509 osôb (17,82 %). Tretí najvyšší stav evidovali v skupine nad 

48 mesiacov, a to 29 701 osôb (16,79 %). 

 
 
Štruktúru uchádzačov o zamestnanie v SR podľa doby v evidencii ÚP znázorňuje graf č. 117 
 
 
Graf. č. 17 

 
 
 
 

9. UoZ z rodového hľadiska 

 

K 31.12.2009 bolo v evidencii 176 852 nezamestnaných žien. Podiel na celkovom počte UoZ 

predstavoval 46,6 %.  V  porovnaní s rokom 2008 (128 753 osôb) zaznamenávame ich nárast 

do 6 mes 7-12 mes. 12-48 mes. nad 48 mes. do 6 mes 7-12 mes. 12-48 mes. nad 48 mes.

Bratislavský kraj 9 679 4 027 1 854 293 4 177 2 797 758 1

Trnavský kraj 14 468 7 632 4 465 1 563 5 655 5 832 2 172 -177 

Trenčiansky kraj 16 671 9 738 5 253 1 965 7 162 7 636 2 421 45

Nitriansky kraj 19 101 12 290 9 449 5 262 5 301 8 434 3 816 -330 

Žilinský kraj 19 169 10 311 7 300 3 571 7 580 7 357 3 136 -40 

Banskobystrický kraj 20 904 14 351 17 766 14 197 3 472 8 324 5 189 418

Prešovský kraj 26 461 17 657 20 830 13 133 4 590 10 478 7 721 642

Košický kraj 22 260 14 718 19 879 13 336 2 153 7 456 6 875 -54 

Počet UoZ k 31.12.2009
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o 48 099 osôb. Aj keď absolútne počty v tejto rizikovej skupine majú rastúci trend, podiel na 

celkových počtoch UoZ v porovnaní s decembrom 2008 (51,8 %) poklesol o 5,2 p.b..  

V roku 2009 bolo v  priemere nezamestnaných 163 274 žien, čo v porovnaní s rokom 2008, 

kedy ich bolo priemerne v evidencii 123 445, predstavuje nárast o 39 829 (relatívne o 32,3 %). 

Podiel, vypočítaný z priemerných počtov UoZ absolventov škôl v roku 2009, predstavoval 48%. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom (53,6 %) je to pokles o 5,6 p.b.. Porovnanie vývoja 

počtu UoZ žien medzi rokmi 2009 a 2008 je znázornené v grafe č. 18 

Graf. č. 18 

        

 
 
 

10. Znevýhodnení UoZ 

 

Najpočetnejšou z rizikových skupín sú dlhodobo nezamestnaní občania (DNO)(v evidencii nad 

12 mesiacov). Ku koncu roka 2009 bolo v evidencii 140 116 DNO, čo je 36,9 % z celkového 

počtu UoZ. Medzimesačne absolútne počty vzrástli o 5 506 osôb. Ku koncu novembra 2009 ich 

bolo zaevidovaných 134 610. Podiely medzimesačne vzrástli o 0,9 p.b.. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy ku koncu decembra ich bolo v evidencii 

107 523 osôb (43,3 %-ný podiel), to predstavuje pokles podielu medziročne o 6,4 p. b. a nárast 

absolútnych počtov o 32 593 osôb. Pokles podielov UoZ nad 12 mesiacov na celkových počtoch 

nezamestnaných sa javí ako pozitívne sa meniaci ukazovateľ. 

V priemere bolo v roku 2009 v evidencii 119 972 DNO čo v porovnaní s rovnakým obdobím 

roku 2008 (112 452 DNO) môžeme hodnotiť ako nárast priemerných počtov o 7 520 osôb. Za 

rok 2009 priemerný podiel (vypočítavaný z priem. počtov) predstavoval 35,3 %. V porovnaní 
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s rokom 2008 (48,8 %) to predstavuje jeho pokles o 13,5 p. b..  Ako vidíme v nasledujúcom 

grafe vývoj UoZ v evidencii nad 12 mesiacov mal v absolútnych číslach v roku 2009 rastúci 

trend. Vývoj stavov UoZ nad 12 mesiacov ilustruje graf č. 19 

Graf č. 19 

      

 

 

Opačný vývoj zaznamenávame v podieli UoZ nad 12 mesiacov na celkovom počte 

nezamestnaných. Ako vidíme v grafe č. 20 mierny nárast podielov bol zaregistrovaný na 

začiatku kalendárneho roka 2008. Nástupom letných mesiacov (začiatok sezónnych prác, 

rastie ponuka práce v stavebníctve, atď.) podiely klesajú. Od augusta 2009 podiely pozvoľne, 

až do konca roka 2009 rastú. Medziročne poklesli o 6,4 p. b.. 

Z celkového počtu UoZ nad 12 mesiacov bolo ku koncu roka 2009 na Slovensku najviac 

nezamestnaných vo veku od 50-54 rokov 21 921 (čo je 15,6%). Stredná generácia vo veku od 

45 do 60 rokov predstavuje 60 070 nezamestnaných občanov, čo je až 42,9 % zo všetkých UoZ 

nad 12 mesiacov. 

Z celkového počtu UoZ nad 12 mesiacov bolo ku koncu roka 2009 až 47,4 % so základným 

vzdelaním (stupeň vzdelania 0, 1), čo predstavuje 66 422 nezamestnaných. Ďalšiu vysokú 

početnosť, až 42 830 osôb, registrujeme u nezamestnaných s vyučením, z učilíšť (so stupňom 

vzdelania 2). Tento počet predstavoval 30,6 %. 

 

Graf č. 20  
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Ku koncu roka 2009 bolo v evidencie 83 275 UoZ starších ako 50 rokov, čo je 21,9 % 

z celkového počtu UoZ. Medzimesačne absolútne počty vzrástli o 1 871 osôb a podiely o 0,1 

p. b.. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy bolo v evidencii 55 429 osôb (24,8%-ný 

podiel) týchto občanov, je to nárast absolútnych počtov o 27 846 osôb (relatívne o 50,2 %). 

Opačný vývoj zaznamenávame v podiele UoZ starších ako 50 rokov na celkovom počte UoZ, 

ktorý ku koncu roka 2008 predstavoval 24,8 % (to je medziročný pokles o 2,9 p.b.).  

 

V priemere bolo v roku 2009 v evidencii 73 912 UoZ starších ako 50 rokov. V porovnaní 

s rokom 2008 (kedy ich bolo v priemere 53 497) to predstavuje nárast počtov o 20 415 

(o 38,2 %). 

Podiel UoZ starších ako 50 rokov na celkových počtoch UoZ, vypočítaný z priemerných počtov, 

predstavoval 21,7 %. V porovnaní s rokom 2008 (23,2%), je to pokles o 1,5 p. b.  

Vývoj počtov UoZ nad 50 rokov znázorňuje graf č. 21. 

 

Graf  č. 21 

UoZ nad 12 mesiacov  - podiely na celk. počtoch (v %)
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Aj keď absolútne  počty a priemerné stavy mali rastúci trend, vývoj podielov UoZ starších ako 

50 rokov na celkových počtoch UoZ mal za predchádzajúce  obdobie skôr klesajúci trend (viď 

graf č. 22). Ku koncu roka 2008 tento podiel predstavoval 22,3%, čo je skoro štvrtina 

nezamestnaných. Ku koncu roka 2009 (21,9%) podiely v tejto rizikovej skupine 

nezamestnaných poklesli v porovnaní s koncom minulého roka o 0,4 p. b..  

 

Graf č.22 
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K 31. decembru 2009  bolo v evidencii 29 237 absolventov škôl, čo je 7,7 % zo všetkých UoZ. V  

porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (16 472) je to nárast o 12 765 absolventov 

(relatívne o 77,5%). Percentuálny podiel na celkových počtoch ku koncu roka 2008 

predstavoval 6,6 %. Podobne ako v absolútnych počtoch, aj v podieloch bol zaznamenaný  

medziročný nárast o 1,1 p. b.. Počty nezamestnaných absolventov škôl od začiatku tohto roka  

rastú (graf č. 23).  

Výraznejší nárast v mesiacoch máj a jún spôsobil prítok končiacich absolventov vysokých škôl, 

ktorých počty postupne v letných mesiacoch roka klesajú. Omnoho výraznejšie krivka poskočí 

smerom hore v septembri, kedy po ukončení prázdnin nám prichádzajú do evidencie 

absolventi stredných škôl a učilíšť. Tento cyklus registrujeme aj spätne za predchádzajúce 

roky. 

Graf č. 23 

 

 

Priemerné počty nezamestnaných absolventov škôl v roku 2009, v porovnaní s rokom 2008 

(13 431 absolventov), vzrástli na 23 330 osôb (nárast o 9 899 osôb). Podiel, vypočítaný 

z priemerných počtov UoZ absolventov škôl v roku 2009 predstavoval 6,8%. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom (5,8 %) je to nárast o 1,0 p.b..  

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne prišlo ku koncu roka 2009 do evidencie najviac absolventov 

zo SOŠ v počte 9 217 osôb (31,5% zo všetkých nezamestnaných absolventov) a zo SOU 

s maturitou v počte 8 182 osôb (28%). Najmenej nezamestnaných absolventov bolo 

z gymnázií, v počte 1 676 osôb  (5,7%).  
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Ku koncu roka 2009 bolo v evidencii 10 159 UoZ so zdravotným postihnutím (ďalej ZP), čo je 

2,7 % z celkového  počtu  UoZ. V  porovnaní s  decembrom 2008,  kedy ich bolo v evidencii  na  

UPSVAR 7 747 osôb, došlo k nárastu o 2 412 ľudí (relatívne o 31,1 %). Percentuálny podiel na 

celkovom počte UoZ ku koncu decembra 2008 činil 3,1 %. Medziročne došlo k jeho poklesu o 

0,4 p. b.. 

V priemere bolo v roku 2009 v evidencii 9 357 občanov so ZP, čo v porovnaní s rovnakým 

obdobím roka 2008 (8 302 osôb) môžeme hodnotiť ako nárast v priemere o 1 055 ľudí, 

relatívne o 12,7%. Podiel, vypočítaný z priemerných počtov UoZ so ZP v roku 2009 

predstavoval 2,7%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (3,6%) je to pokles o 0,9 p.b..  

 

Ako vidíme v nasledujúcom grafe č. 24 vývoj nezamestnaných občanov so ZP má rastúci trend. 

Naopak podiely na celkových počtoch v medzimesačnom, ale aj medziročnom porovnaní 

klesajú, resp. v 2. polroku 2009 zostali  na nezmenenej úrovni 2,7%.   

 

Graf. č. 24 

      

 

Ku koncu roka 2009 bolo v evidencii 3 891 mladistvých, čo je 1,0% z celkového počtu UoZ. 

Mladiství predstavujú početne len veľmi malú skupinu nezamestnaných. V porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roka, kedy ich bolo v evidencii 3 339 osôb (a 1,3%-ný podiel) 

došlo k ich nárastu o 552 osôb (relatívne o 16,5 %). Medziročne podiely klesli o 0,3 p. b.. 
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V priemere bolo v roku 2009 v evidencii 3 219 mladistvých, čo v porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roka (3 082 osôb) znamená nárast počtov o 137 mladistvých (relatívne 

o 4,4 %). Podiel, vypočítaný z priemerných počtov mladistvých v roku 2009 predstavoval 

0,9 percent. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (1,3 %) je to pokles o 0,4 p. b.. Porovnanie 

stavov UoZ mladistvých je znázornené v grafe č. 25. 

Graf č. 25 

  

 

Absolútne počty zaznamenali u všetkých  skupín znevýhodnených UoZ v porovnaní s rokom 
2008 rastúci trend.  

 

Ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 13 klesajúci trend mali podiely jednotlivých skupín 
znevýhodnených UoZ na celkových počtoch UoZ. Podiely v  tab. č. 13 sú vypočítané 
z priemerných počtov. 

 

Tab. č. 13   

Podiely znevýhodnených skupín UoZ na celkových počtoch UoZ (v %)  

Znevýhodnení UoZ rok 2008 rok 2009 rozdiel 

UoZ nad 12 mesiacov 48,8 35,3 -13,5 

Absolventi škôl 5,8 6,8 +1,0 

UoZ so ZP 3,6 2,7 -0,9 

mladiství 1,3 0,9 -0,4 

UoZ starší ako 50 rokov 23,2 21,7 -1,5 

Stavy UoZ mladistvých v SR
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11. UoZ vyradení z evidencie 
 
V jednotlivých mesiacoch roka 2009 počty UoZ vyradených z evidencie na úradoch práce  v SR mali 

rastúci trend. Od začiatku roka 2009 bolo z evidencie vyradených 277 500 osôb. 

Kumulatív v roku 2008 predstavoval 267 210 ľudí, ktorí boli vyradení z evidencie nezamestnaných. 

Počty vyradených z evidencie medzimesačne rástli  až do septembra 2009, kedy tento počet 

dosiahol až 35 922 ľudí, čo je maximum rokov 2008 a 2009. Od septembra 2009 do konca roka 

počty klesali. V decembri  bolo vyradených už len 18 718 UoZ. 

 

Z celkového počtu vyradených UoZ v SR v roku 2009 nastúpilo do zamestnania 174 185 (čo je 

62,8%).  Z tohto počtu bolo cez UPSVAR umiestnených 78 706 ľudí. V medziročnom porovnaní 

(74 806 osôb umiestnených v roku 2008) to predstavuje nárast o 3 900 ľudí (relatívne o 5,2 %).  

 

Pre nespoluprácu bolo v SR z evidencie vyradených 44 464 ľudí. V medziročnom porovnaní (50 739 

osôb vyradených v roku 2008) to predstavuje pokles o 6 275 ľudí. Odtoky UoZ z evidencie úradov 

práce ilustruje nasledovný graf. č. 26. 

 
Graf. č. 26 
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Ku koncu decembra 2009 bolo v evidencii 18 425 záujemcov o zamestnanie. V 

medzimesačnom porovnaní, kedy  ku koncu novembra 2009 ich bolo zaevidovaných 18 666 

osôb , je to pokles o 241 ľudí. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy bolo v evidencii 21 643 záujemcov o 

zamestnanie, to predstavuje pokles   o 3 218 osôb. 

 
 
Voľné pracovné miesta 

 

V roku 2009 bolo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny k dispozícii kumulatívne 86 730 

voľných pracovných miest (VPM), čo je o 147 123 miest menej ako v predchádzajúcom roku 

a predstavuje tak medziročný pokles o 62,9%.  

 

Priemerne mesačne bolo nahlásených 7 228 VPM. Najvyšší počet 9 321 VPM sa dosiahol v januári 

2009, kedy sa zároveň dosiahol najvyšší medzimesačný pokles za celý rok 2009, a to pokles o 1 702 

VPM. Vo väčšine roka medzimesačne klesal stav nahlásených VPM a v apríli, júli a auguste 2009 ich 

počet medzimesačne vzrástol. Priemerný medzimesačný pokles nahlásených VPM v roku 2009 bol 

na úrovni 500 VPM. Najnižší počet nahlásených VPM sa dosiahol v decembri 2009, pričom bolo 

vtedy celkovo nahlásených 5 027 VPM. Stav VPM v rokoch 2007 – 2009 po jednotlivých mesiacoch 

znázorňuje graf č. 27.  

 

Graf č. 27 

 
 

Priemerné počty (12 mesačný kĺzavý priemer) mesačne nahlásených VPM potvrdzujú ich stály 

klesajúci trend, ktorý nastúpil od októbra 2007. Oproti roku 2008 sa od januára 2009 do augusta 
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2009 zintenzívnilo tempo poklesu, v máji 2009 bolo najvyššie, pričom počet miest  vtedy klesol 

o 1 237 VPM. Tempo poklesu sa od septembra ku koncu roka zmierňovalo a v decembri 2009 

dosiahlo najnižší pokles v roku, a to pokles o 500 VPM.  Kým v roku 2008 medzimesačne klesali 

počty VPM v priemere mesačne o 658 VPM, v roku 2009 klesali v priemere za mesiac už o 1 022 

VPM. Graf č. 28 znázorňuje kĺzavý 12 – mesačný priemer stavov VPM. 

 
Graf č. 28 

 
 
Z regionálneho pohľadu bol aj v roku 2009 najvyšší  kumulatívny počet nahlásených voľných pracovných 

miest na UPSVAR v bratislavskom regióne, a to v počte 27 629 VPM a najniţší v košickom regióne, a to 

v počte 6 080 VPM. 

 

Tabuľka č. 14 zobrazuje poradie regiónov s klesajúcou postupnosťou kumulatívneho počtu VPM 

nahlásených zamestnávateľmi na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny za rok 2009  

 

Tab. č.14  

Kumulatívny počet VPM v roku 2009 podľa regiónov 

REGIÓN VPM 
Bratislavský 27 629 

Trenčiansky 9 643 

Žilinský 9 476 

Nitriansky 9 423 

Prešovský 9 381 

Trnavský 8 413 

Banskobystrický 6 685 
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Košický 6 080 

SR 86 730 

 

V roku 2009 bolo medziročne nahlásených o 33 825 menej nových voľných pracovných miest a  

kumulatívny prítok nových VPM dosiahol počet 48 701 miest. Najvyšší počet nových VPM bol 

nahlásený v septembri 2009, a to 5 247 VPM a najnižší v decembri 2009, a to 2 767 VPM. Priemerne 

mesačne bolo nahlásených 4 058 nových VPM, čo je medziročný pokles prítoku VPM o 2 819 miest.  

V roku 2009 celkovo pribudlo priemerne 61 219 nových VPM (12-mesačný kĺzavý priemer), čo bolo 

medziročne menej o 30 329 nových VPM. Trend poklesu priemerného počtu nových VPM, ktorý 

znázorňuje graf č. 29 bol nepretržitý od augusta 2008 a s výnimkou 2 mesiacov v roku 2008 

nastúpil v apríli 2007.  

 
Graf č. 29 

 

V roku 2009 celkovo najviac nových VPM pribudlo v bratislavskom regióne, a to v počte 10 572 

nových VPM a najmenej v trenčianskom regióne, a to v počte 3 264 nových VPM. Kým 

v bratislavskom regióne pribudlo priemerne mesačne 881 nových VPM, v trenčianskom regióne to 

bolo priemerne 272 nových VPM. V bratislavskom regióne bol v roku 2009 najvyšší prítok nových 

VPM v apríli, a to v počte 1 333 nových VPM a najmenej v decembri, a to v počte 354 nových VPM. 

V Trenčianskom regióne najviac nových VPM pribudlo v auguste, a to 371 nových VPM a najmenej 

v apríli, a to v počte 179  nových VPM. Poradie regiónov s klesajúcou postupnosťou celkového 

prítoku voľných pracovných miest za rok 2009 znázorňuje tabuľka č. 15: 

Tab. č.15 

Kumulatívny počet nových VPM  v roku 2009 podľa regiónov 

Priemerný prítok VPM v r. 2008 až 2009
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             REGIÓN VPM 

Bratislavský 10 572 

Nitriansky 6 752 

Prešovský 6 411 

Trnavský 6 267 

Žilinský 5 634 

Košický 5 469 

Banskobystrický 4 332 

Trenčiansky 3 264 

SR 48 701 

 
 

V roku 2009 celkový odtok VPM predstavoval 54 697 miest, pričom maximálny počet 5 652 VPM 

bolo vyradených v januári a minimálny počet 3 260 VPM bolo vyradených v decembri. V priemere 

mesačne odtok dosiahol stav 4 558 VPM, čo bolo medziročne menej o 3 278 VPM. Tak aj v každom 

mesiaci roku 2009 došlo k medziročnému poklesu vyradených VPM. 

 

Priemerné počty vyradených VPM zachovávali trend postupného poklesu od začiatku roka 2009, 

pričom tento trend nastúpil už v auguste 2008. Tak v januári z priemerného počtu 7 597 

vyradených VPM ich priemerný počet klesol na úroveň 4 558 vyradených VPM. 

 

Najviac vyradených VPM v roku 2009 bolo v bratislavskom regióne, a to v kumulatívnom počte 

12 352 VPM, čo predstavovalo priemerné mesačné vyradenie 1 029 VPM. Celkovo najmenej bolo 

vyradených VPM v trenčianskom regióne, a to v celkovom počte 4 381 VPM a v priemere v mesiaci 

bolo vyradených 365 VPM. 

Vo všetkých regiónoch Slovenska, okrem košického regiónu prevyšoval kumulatívny počet 

vyradených VPM nad celkovým počtom nahlásených nových VPM. Najvýraznejšiu prevahu nad 

prítokom VPM dosiahol ich odtok v bratislavskom regióne, kde celkovo predstavoval rozdiel 1 780 

VPM. Najnižšiu prevahu dosiahol v banskobystrickom regióne, kde kumulatívny odtok VPM 

prevýšil ich prítok o 332 VPM. V košickom regióne bol o 91 VPM vyšší kumulatívny prítok ako 

kumulatívny odtok.  Tabuľka č.  16 znázorňuje poradie regiónov v klesajúcej postupnosti prítokov 

a odtokov voľných pracovných miest v roku 2009. 

 
Tab. č. 16 

Kumulatívny počet prítoku a odtoku VPM v roku 2009 podľa regiónov 

Prítok VPM  Odtok VPM 

REGIÓN VPM REGIÓN VPM 

Bratislavský 10 572 Bratislavský  12 352 
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Nitriansky 6 752 Nitriansky  7 362 

Prešovský 6 411 Trnavský  6 904 

Trnavský 6 267 Žilinský  6 842 

Žilinský 5 634 Prešovský  6 814 

Košický 5 469 Košický  5 378 

Banskobystrický 4 332 Banskobystrický  4 664 

Trenčiansky 3 264 Trenčiansky 4 381 

SR 48 701 SR 54 697 

 

V roku 2009 bolo podľa KZAM v priemere za mesiac na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny najviac 

voľných pracovných miest pre remeselníkov a kvalifikovaných výrobcov, spracovateľov (KZAM 7), a to 

mesačne 1 991 VPM (t.j. podiel 27,5% zo všetkých VPM). Ďalším v poradí boli nahlásené voľné miesta 

pre UoZ , ktorí v poslednom zamestnaní boli v kategórii technickí, zdravotnícki a pedagogickí 

zamestnanci (KZAM 3), a to v počte 1 458 VPM (t.j. podiel 20,2%), nasledovali VPM pre bývalých 

zamestnancov v sluţbách a obchode (KZAM 5), a to v počte 1 290 VPM (t.j. podiel 17,8%). 

 

Najniţší počet voľných miest, a to 1 VPM v priemere za mesiac bolo k dispozícii pre príslušníkov armády  

ako profesionálnych vojakov (KZAM 0, t.j. podiel blíţiaci sa k 0%), ďalej pre robotníkov 

v poľnohospodárstve a lesníctve (KZAM 6), a to v počte 74 VPM (t.j. podiel 1%) a pre zákonodarcov, 

vedúcich a riadiacich zamestnancov (KZAM 1) v počte 130 VPM (t.j. podiel 1,8%). Vzájomný pomer 

medzi voľnými pracovnými miestami určenými pre UoZ podľa tried klasifikácie posledného zamestnania 

zobrazuje graf č. 30. 

Graf č. 30 

 
 

      Vyvsetlivky 

KZAM 1  zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci  
KZAM 2  vedeckí, odborní duševní zamestnanci  
KZAM 3  technickí, zdravotnícki, pedagogickí zamestnanci  
KZAM 4  administratívni zamestnanci (úradníci)  
KZAM 5  zamestnanci v službách a obchode  

Podiel VPM v roku 2009 podľa KZAM
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KZAM 6  robotníci v poľnohospodárstve a lesníctve 
KZAM 7  remeselníci a kvalifik. výrobcovia, spracovatelia 
KZAM 8 obsluha strojov a zariadení 
KZAM 9 pomocní a nekvalif. zamestnanci  
KZAM 0  príslušníci armády (profesionálni vojaci) 

 
Z regionálneho hľadiska bolo pre remeselníkov a kvalifikovaných výrobcov, spracovateľov najviac 

voľných miest v prešovskom regióne (t.j. v priemere za mesiac 358 VPM) a najmenej banskobystrickom 

regióne (t.j. 113 VPM).  

Najviac VPM pre technických, zdravotníckych a pedagogických zamestnancov bolo v bratislavskom 

regióne (t.j. priemerne mesačne 741 VPM) a najmenej v prešovskom regióne (t.j. 86 VPM).  

Pre zamestnancov v sluţbách a obchode bolo zamestnávateľmi najviac nahlásených VPM 

v bratislavskom regióne (t.j. v priemere za mesiac 483 VPM) a najmenej v košickom regióne (t.j. 

priemerne 85 VPM). 

 

Z pohľadu ukončeného vzdelania bolo ku koncu roka 2009 z celkového počtu 5 027 VPM 

nahlásených najviac voľných pracovných miest požadujúcich učňovské vzdelanie  (st.vzdelania č.2) 

, a to v počte 2 329 VPM, pričom sa na všetkých VPM podieľali až 46,3%-mi. 

 

Druhé v poradí boli VPM pre UoZ  s úplným stredným odborným vzdelaním na SOŠ (st. vzdelania č. 

6) s počtom 790 miest a podielom 15,7%, tretím v poradí boli miesta pre UoZ s ukončeným 

základným vzdelaním (st. vzdelania č. 1) v počte 567 VPM a s podielom 11,3% a nasledovali VPM 

s príbuzným počtom 540 miest a podielom 10,7% k dispozícii pre UoZ s ukončeným úplným 

stredným odborným vzdelaním na učilišti (st. vzdelania č. 4). VPM pre UoZ týchto 4 vzdelanostných 

skupín spolu tvorili až 84,1%-ný podiel na všetkých VPM. 

 

S takmer nulovým podielom a najnižším počtom 3 VPM boli k dispozícii miesta pre UoZ s vedeckou 

klasifikáciou (st. vzdelania č. 9) a druhé v poradí s najnižším počtom 49 VPM a podielom 1% boli 

miesta pre UoZ bez vzdelania (st. vzdelania č. 0). 

Štruktúru VPM podľa požiadaviek na vzdelanie znázorňuje graf č. 31. 

 

Graf č. 31 
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Vysvetlivky 

0 Ukončená povinná školská dochádzka v nižšom ako 8. (9.) ročníku 
1 Ukončené základné alebo stredné vzdelanie (okrem stredn. vzdelania uvedeného pod kódom 2 a 3) 
2 Stredné odborné vzdelanie získané na stred. odborných učilištiach - SOU (str. vzdelanie, vyučenie) 
3 Stredné vzdelanie (štúdium kratšie ako štvorročné - bez maturity) 
4 Úplné stredné odborné vzdelanie (úplné stredné vzdelanie, štúdium na SOU ukončené maturitou) 
5 Úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziu (úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitou) 

6 
Úplné stredné odborné vzdelanie na strednej odbornej škole a konzervatóriu (úplné stredné vzdelanie, 
ukončené maturitou) 

7 
Vyššie odborné vzdelanie (vyššie vzdelanie ukončené absolutóriom alebo bakalárskym stupňom 
vysokoškolského štúdia) 

8 Vysokoškolské vzdelanie 
9 Vedecká výchova (kvalifikácia) 
0 Ukončená povinná školská dochádzka v nižšom ako 8. (9.) ročníku 

Z regionálneho hľadiska bolo najviac VPM pre UoZ s ukončeným učňovským vzdelaním  (st. 

vzdelania č.2) v bratislavskom regióne, a to v počte 505 miest a najmenej v trnavskom regióne, a to 

v počte 140 miest. Najviac VPM pre UoZ s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním na 

SOŠ (st. vzdelania č. 6) bolo v bratislavskom regióne, a to počet 317 miest a najmenej v košickom 

regióne, a to počet 42 miest. Najvyšší počet VPM pre UoZ s ukončeným základným vzdelaním (st. 

vzdelania č. 1) bol s počtom 204 miest v bratislavskom regióne a najmenej s počtom 2 miest bolo 

v košickom regióne. 

 

14. Faktory ovplyvňujúce vývoj nezamestnanosti 

 

Situácia na trhu práce v roku 2009 bola významne determinovaná negatívnymi dopadmi, z titulu 

pokračujúcej finančnej a hospodárskej krízy, ktoré sa začali prejavovať už v  4. štvrťroku 2008 

a v plnej miere sa premietali do vývojových tendencií nezamestnanosti v roku 2009. Ku koncu roka 

2009 sa však situácia na trhu práce začala postupne stabilizovať.  

Podiel VPM ku koncu roku 2009 podľa požiadaviek na vzdelanie 
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V pozitívnom smere na vývoj nezamestnanosti pôsobila, najmä realizácia širokej škály 

proti  krízových opatrení vlády. Išlo o štandardné opatrenia, ktoré boli uplatňované v súlade 

medzinárodných proti  krízových aktivít. Tieto opatrenia boli orientované na rôzne formy podpory 

zamestnanosti a zvyšovania flexibility pracovnej sily, nevynímajúc aktívne opatrenia na trhu práce, 

ktoré sú v kompetencií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Súčasne v centre ich pozornosti 

boli aj intervencie, ktoré podporovali  dopyt po pracovnej sile. Vo všeobecnosti možno konštatovať, 

že bez účinnosti predmetných opatrení by bola situácia na trhu práce podstatne horšia. 

 

Na vývojové tendencie nezamestnanosti pôsobili v roku 2009 pozitívne i negatívne činitele. 

Medzi negatívne možno radiť faktory, ktoré sú odrazom predovšetkým  negatívnych vplyvov 

svetovej finančnej krízy. Ide hlavne o: 

- prítok z  hromadného prepúšťania, ktorého kumulatív v roku 2009 dosiahol hodnotu 13 385 

UoZ a celkový stav UoZ zo všetkých  HP činil ku koncu decembra   9 552 osôb 

- prítok UoZ z krajín EU, ktorého kumulatív v roku 2009 dosiahol hodnotu 11 544 UoZ 

a celkový stav UoZ, ktorí mali posledné zamestnanie v krajinách EU činil ku koncu decembra  

2009  8 932 osôb, 

- pretrvávajúci nesúlad medzi štruktúrou voľných pracovných miest a štruktúrou UoZ, najmä 

v ekonomicky najslabších regiónoch, čo sa prejavilo vo vysokom priemernom počte UoZ na 

jedno voľné pracovné miesto (47 UoZ/1 VPM), 

- ukončovanie pracovných pomerov na dobu určitú dohodou, z organizačných dôvodov, resp. 

v skúšobnej dobe,  

- ukončovanie, resp. pozastavenie SZČO, 

- znižovanie zmennosti, skracovanie pracovného času,   

- opätovný návrat do evidencie po 3 mesiacoch.  

 

V pozitívnom smere pôsobili, najmä aktívne opatrenia na trhu práce, ponuka práce v rámci EURES, 

aktivizácia poradenských služieb a rokovaní, zameraných na predchádzanie a utlmovanie dopadov 

hromadných prepúšťaní a prepúšťaní z titulu finančnej a hospodárskej krízy  zo strany úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

V roku 2010 možno naďalej očakávať pôsobenie negatívnych  vplyvov globálnej krízy na vývoj 

nezamestnanosti, ktoré by sa  koncom roku  2010 mohli postupne  zmierňovať.  Začínajúce sa 

oţivenie svetovej ekonomiky naznačuje, ţe po  recesii v roku 2009 sa bude vývoj hospodárstva  

Slovenska v roku 2010 pozvoľne  dynamizovať aj keď moţno očakávať, ţe  dynamika bude výrazne 

podmieňovaná  intenzitou rastu zahraničného dopytu. Z hľadiska vysokej otvorenosti a existujúcej 

diverzifikácie výrobnotechnickej základne ekonomiky SR reálnejší rast moţno predpokladať aţ  v rokoch 

2011 a 2012. V tomto období by sa mali vytvoriť predpoklady, ţe dynamika hospodárskeho rastu sa bude  
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postupne zvyšovať aj ako  dôsledok rýchlejšieho rastu   zahraničného dopytu a jeho previsom v porovnaní  

s rastom domáceho dopytu. 

 

V rámci očakávaného vývoja na trhu práce  kľúčovú  úlohu bude zohrávať naďalej štruktúra  vývoja  

nezamestnanosti (najmä vývoj podielu znevýhodnených a rizikových skupín UoZ, hlavne dlhodobo 

nezamestnaných a absolventov) a jej formovanie. Tento aspekt  bude aj po roku 2009 výrazne 

determinovať  vynaloţené náklady na stabilný a rovnováţny hospodársky rast a zabezpečenie potrebnej 

sociálnej a ekonomickej kohézie. Z hľadiska poţiadaviek efektívneho vynakladania finančných nákladov 

treba aktívnejšie eliminovať aj negatívne dopady, vyplývajúce z pretrvávajúceho systémového 

nesúladu uplatňovania jednotlivých národohospodárskych politík, hlavne vo vzťahu k  politike 

zamestnanosti a politike trhu práce. Umocňuje to ten fakt to, že  makroekonomický rámec výrazne 

determinoval a bude aj v budúcnosti podmieňovať  účinnosť nasadzovania ich politík, nástrojov 

a aktivít ( ide napr. o elimináciu pretrvávajúceho  nesúladu vzdelávacích systémov s aktuálnymi 

požiadavkami trhu práce a pod.). 
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9.15. Príloha č. 15: Administratívne kapacity 
 

 
 
Obr. 1: Organizačná štruktúra sekcie riadenia  ESF 
 

 
 
Obr. 2: Organizačná štruktúra SIA 
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Obr. 3: Organizačná štruktúra FSR 
 
 
 
 

 
 
Obr. 4: Organizačná štruktúra PJ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generálny riaditeľ 
FSR (69)

sekretariát GR 
oddelenie 

vnútornej kontroly 
a sťažností 

oddelenie metodík, 
analýz a 

hodnotenia 
dopadov 

odbor všeobecnej 
správy 

finančné oddelenie 
oddelenie 
projektov 

technickej pomoci 

personálne 
oddelenie 

odbor rozvojových 
projektov sociálnej 

inklúzie 

oddelenie 
zosúladenia 

pracovného a 
rodinného života 

oddelenie podpory 
inovatívnych 

projektov 

oddelenie sociálnej 
inklúzie a 

budovania kapacít 
v BSK 

odbor 
komunikatívnych 

projektov sociálnej 
inklúzie 

oddelenie 
koordinácie

oddelenie 
komunitných 
projetkov a 
lokálnych 

partnerstiev 

Sekcia ekonomiky 
MPSVR SR

Finančný odbor
Odbor platobnej 

jednotky ESF (21)

Oddelenie 
predbeţnej 

finančnej kontroly

Oddelenie platieb 
a účtovníctva



 

 355 

9.16. Príloha č. 16: Krosfinancovanie jednotlivých projektov 
 

Výzva Názov projektu Investície v rámci 
krosfinancovania 
spadajú do rozsahu 
pomoci z ERDF                       
A – áno, N – nie 

Investície v rámci 
krosfinancovania sú 
nevyhnutné pre 
uspokojivú 
implementáciu 
príslušných projektov                         
A – áno, N – nie                    

Investície v rámci 
krosfinancovania 
s projektom priamo 
súvisia                            
A – áno, N – nie  

% 
krosfinancovania 

projektu voči 
COV  

/% 
krosfinancovania 
povolené 
výzvou, 
vyzvaním 

Poznámky 

DOP-SIA-2008/1.2.1/01 EverLift Slovakia A A A 11,03% 10%  z COV V riešení 

DOP-SIA-2008/1.2.1/01 Levice A A A 2,37% 10%  z COV   

DOP-SIA-2008/1.2.1/01 VÚC Košice A A A 0,79% 10%  z COV   

DOP-SIA-2008/1.2.1/01 IRIS IDENT, s.r.o. A A A 5,46% 10%  z COV   

DOP-SIA-2008/1.2.1/01 HARMONY-Európska škola jazykov, s.r.o. A A A 3,53% 10%  z COV   

DOP-SIA-2008/1.2.1/01 Elaut BauMont A A A 5,96% 10%  z COV   

DOP-SIA-2008/1.2.1/01 UNITRANS TREBIŠOV A A A 10,91% 10%  z COV  V riešení 

DOP-SIA-2008/1.2.1/01 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska A A A 4,27% 10%  z COV   

DOP-SIA-2008/3.1.5/01 TECOMA CONTRACT s.r.o. A A A 4,50% 10%  z COV   

DOP-SIA-2008/4.1.3/01 Saleziáni don Bosca A A A 0,81% bez limitu   

DOP-SIA-2008/4.1.3/01 Centrum Slniečko, n.o. A A A 8,62% bez limitu   

DOP-SIA-2008/4.1.3/01 Rozvojová agentúra TSK n.o. A A A 3,07% bez limitu   

DOP-SIA-2008/4.1.3/01 PASKO A A A 12,84% bez limitu   

DOP-SIA-2008/4.1.3/01 JDS A A A 3,56% bez limitu   

DOP-SIA-2009/1.2.1/01 IGLASS spol. s r.o. A ? ? 12,27% 10%  z COV  V riešení 

DOP-SIA-2009/1.2.1/01 ThyssenKrupp Ferostav A A A 0,49% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/1.2.1/01 SILFOX SLOVAKIA, s.r.o. A A A 3,83% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/1.2.1/02 ZTS Sabinov, a.s. A A A 5,51% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/1.2.1/02 Kúpele Nimnica, a. s. A A A 2,67% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/1.2.1/02 LUNACO, s.r.o. A A A 5,74% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/1.2.1/02 Autoprofit, s.r.o. A A A 6,12% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/1.2.1/02 BERŠA A A A 9,62% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/1.2.1/02 SLOVENKA-Silver,s.r.o. A A A 3,26% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/4.1.3/01 VIA REGIO A ? ? 23,58% 10%  z COV  V riešení 

DOP-SIA-2009/4.1.3/01 P-MAT, n.o. A A A 9,80% 10%  z COV   
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DOP-SIA-2009/4.1.3/01 Sanatórium Dr. Guhra n.o. A A A 4,31% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/4.1.3/01 Súkromná školská jedáleň n.o. A A A 9,81% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/4.1.3/01 Asociácia pracovníkov A A A 2,38% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/4.1.3/01 Finance Academy, o.z. A A A 7,90% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/4.1.3/01 Miestna akčná skupina DUŠA OZ A A A 2,53% 10%  z COV   

DOP-SIA-2009/4.1.3/01 VIVAT A A A 1,47% 10%  z COV   

OP ZaSI NP 2009/1.1/02 UPSVR A A A 39,54 bez limitu  Informačný systém sluţieb zamestnanosti 

OP ZaSI NP 2009/1.1/04 UPSVR A A A 7,42 bez limitu   

OP ZaSI NP 2009/3.3/02 Colné riaditeľstvo SR A A A 0,62 bez limitu   

OP ZaSI NP 2009/3.3/02 NKÚ SR A A A 4,93 bez limitu   

OP ZaSI NP2009/4.1/02 MS SR A A A 1,85 bez limitu Odstúpenie od projektu 17.9.2010 

OP ZaSI NP 2009/4.1/02 Colné riaditeľstvo SR A A A 5,44 bez limitu   

OP ZaSI NP 2009/4.1/02 NKÚ SR A A A 4,99 bez limitu   

OP ZaSI NP2009/4.1 ŠU SR A A A 4,49 bez limitu   

OP ZaSI NP09 2009/3.3 Kancelária NR SR A A A 3,82 bez limitu   

OP ZaSI NP09 2009/4.1 Kancelária NR SR A A A 3,82 bez limitu   

OP ZaSI NP 11 2009/3.3 Slovenská televízia A A A 5,14 bez limitu   

OP ZaSI NP 11 2009/4.1 Slovenská televízia A A A 5,14 bez limitu   

OP ZaSI-FSR-2008/2.1/01 mesto Prešov  A A A 29,99 30%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2008/2.1/01 mesto Sečovce  A A A 10,24 30%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 Expletus, n.o       1,04 15%  z  COV nesprávne zaradená rozpočtová poloţka do 
krosfinancovania, bude menená dodatkom 
na skupinu 633002 

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 Obec Tešedíkovo       1,30 15%  z  COV nesprávne zaradená rozpočtová poloţka do 
krosfinancovania, bude menená dodatkom 
na skupinu 633002 

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 obec Detvianska Huta  A A A 9,76 15%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 obec Varhaňovce  A A A 5,82 15%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 Inštitút Krista Veľkňaza  A A A 5,82 15%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 OZ Barlička A A A 11,13 15%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 Dobrá cesta A A A 1,37 15%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/02 Ţivot je šanca  A A A 2,44 15%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 nadácia Alex.Eckerta        5,47 30%  z  COV nesprávne zaradená rozpočtová poloţka do 
krosfinancovania, bude menená dodatkom 
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na skupinu 633002 

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 AGRIPOND s.r.o. A A A 3,09 30%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 Forever young A A A 2,53 30%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 Pro Tornensis  A A A 8,3 30%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 Slovenské zdruţenie mladých  A A A 1,67 30%  z  COV   

OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 S.S:C:I.T. / 
SOVA - stredoslovenská online vzdelávacia 
agentúra 

A nie sú nevyhnutné A 9,61 30%  z  COV náklady rozpočtovej poloţky boli 
konzultované v rámci kontroly na mieste a 
následne bude ich oprávnenosť 
posudzovaná pri uplatňovaní si výdavkov v 
ţiadostiach o platby 

OP ZaSI-FSR-2009/2.3/03 mesto Hurbanovo  A A A 9,52 15%  z  COV   

Zdroj: ITMS, RO, SORO Nie je uvedených 8 zrušených projektov „sociálny podnik― COV - celkové oprávnené výdavky projektu 
 
 
 
 

Výdavky na krosfinancovanie sú v projektoch označené ako skupina výdavkov č. 700. Podľa veľkosti záväzkov sa jedná prevažne o nákup strojov, 
prístrojov, zariadení a techníky a o nákup softvéru. 8 projektov zo skupiny „Sociálne podniky“ nie je v tabuľke uvedených,  v priebehu roka 2010 sa 
rieši odstúpenie od zmluvy a hradenie ich výdavkov zo štátneho rozpočtu. 


