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Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

za rok 2007 

 

Úvod 

 

 

Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP 

ZaSI“) za obdobie 1. január  2007 – 31. december 2007 predkladá Riadiaci orgán pre Operačný 

program  Zamestnanosť a sociálna inklúzia v súlade s článkom 67 Nariadenia ES č. 1083/2006 

a prílohy XVIII Nariadenia ES č. 1828/2006 . 

  

Účelom správy je poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú dosiahnutého pokroku v implementovaní OP 

ZaSI.  

 

Uvedené informácie sa týkajú ťažiskových krokov realizovaného procesu, ktoré spočívali 

v modifikovaní, aktualizovaní a finalizovaní dokumentov, a to najmä vypracovania finálnej verzie OP  

ZaSI, riadiacej dokumentácie pre nové programové obdobie, ktorá obsahuje podrobný rozpis 

implementácie operačného programu v oblasti podporovania zamestnanosti,  sociálnej inklúzie 

a budovania kapacít, finančného rozdelenia prostriedkov na úrovni prioritných osí a opatrení, ako aj 

ďalších krokov zameraných na zabezpečenie kvality a účinnosti realizácie OP ZaSI. 

 

Súčasťou správy je poskytnutá informácia aj o príspevku plnenia operačného programu                         

k implementácii horizontálnej priority „Rovnosť príležitostí“ so zameraním na naštartované, resp. už 

realizované aktivity za vyššie uvedené obdobie. 

 

Na základe informácií, ktoré sú  v správe uvedené, možno konštatovať, že bola ukončená  jedna etapa 

(obdobie) tvorby, pripravovania a schvaľovania operačného programu, ako aj riadiacich dokumentov 

OP ZaSI a bola pripravená a odštartovaná etapa pre implementovanie jednotlivých projektov  

zameraných na plnenie stanovených cieľov. 
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1. Identifikácia  

                                                                                            
 

OPERAČNÝ PROGRAM 

 

Príslušný cieľ: Konvergencia 

                        Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

Príslušná oprávnená oblasť: Územie  Slovenskej republiky 

Programové obdobie: 2007 –  2013  

Číslo operačného programu: CCI 2007SK05UPO002 

Názov operačného programu: Operačný program Zamestnanosť      

a sociálna inklúzia 

VÝROČNÁ SPRÁVA OPERAČNÉHO 

PROGRAMU 

Vykazovaný rok: 2007 

Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 5.6.2008 

 
 

2. Prehľad realizácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 

Proces prípravy a schvaľovania 

Uznesením vlády SR č. 1023/2006 zo dňa 6. decembra 2006 bola schválená úvodná verzia OP ZaSI 

a následne zaslaná na Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne veci 

a rovnosť príležitostí so žiadosťou o predloženie pripomienok. V zmysle pripomienok Európskej 

komisie z januára 2007 (nedostatočná miera rozpracovania vnútornej logiky jednotlivých častí, 

zdôvodnenie strategickej časti a jej prepojenosti na analytickú časť, nereflektovanie v plnej miere na 

požiadavky odborných útvarov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR 

SR“) zodpovedných za tvorbu stratégií a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie) bolo 

nevyhnutné sekciou riadenia ESF ako gestorom tvorby operačného programu zadefinovať procesné 

rámce pre prípravu, realizáciu a vyhodnotenie úspešnosti operačného programu. 

V súlade so zadefinovaním rámca pre prípravu operačného programu sekcia riadenia ESF pri 

vypracovávaní relevantných častí operačného programu spolupracovala so sekciou práce, sekciou 

sociálnej a rodinnej politiky a odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V rámci spolupráce 

bola do „hĺbky“ vypracovaná analytická časť, z ktorej vychádzala strategická časť spolu s popisom 

jednotlivých prioritných osí, opatrení a rámcových aktivít. V rámci prípravnej fázy OP ZaSI bolo 

veľmi dôležitou etapou indikatívne určenie alokácie prostriedkov v jednotlivých oblastiach 

a zadefinovanie kľúčových aktivít a realizátorov, ktorí sa budú podieľať na ich implementácii. Je to 

významné najmä vzhľadom na vyhodnotenie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, ako 

aj priebežného hodnotenia realizácie OP ZaSI. Preto bolo  uskutočnené ďalšie pracovné rokovanie 

sekcie riadenia ESF s odborne príslušnými útvarmi MPSVR SR  v sledovanom období, s cieľom určiť 

indikatívne finančné rozdelenie jednotlivých prioritných osí v súlade s východiskami stanovenia 

indikatívnej finančnej alokácie OP ZaSI.  

Súčasne boli príslušne odbornými útvarmi MPSVR SR na základe potrieb Slovenskej republiky 

v súlade s platným legislatívnym prostredím, s plánovanými legislatívnymi úpravami, stratégiami 

a politikami a skúsenosťami pri realizácii programového obdobia 2004-2006 indikatívne určené formy 

realizácie OP ZaSI a navrhnutí príslušní realizátori.  

Výsledkom  spolupráce bola upravená finálna verzia OP ZaSI, ktorá bola dňa 22.8.2007 zadaná do 

databázy SFC2007 (moment oficiálneho predloženia operačného programu Komisii na schvaľovací 

proces). 

OP ZaSI bol schválený rozhodnutím Európskej komisie č. K(2007) 5333 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 strategický 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. Definuje globálny cieľ, prioritné osi, operačné priority 
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a aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia a Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období  2007-2013. 

  

Na podporu efektívnej a transparentnej implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia sú vypracované strategické a implementačné dokumenty, ako usmernenia, metodické pokyny, 

zmluvy a dohody.  

 

Základným nástrojom programovania sú Programovacie dokumenty – bez schválenia ktorých, by 

implementácia OP ZaSI nebola možná. Sú to nasledovné dokumenty:  

 Národný strategický referenčný rámec 

 Operačný program Zamestnanosť a sociálny inklúzia 

 Programový manuál Operačného programu Zamestnanosť a sociálny inklúzia 

 Príručka pre žiadateľov o poskytnutie NFP 

 Schémy štátnej pomoci  

 Schémy pomoci de minimis  

 

Proces programovania možno chápať vo viacerých rovinách. Z pohľadu RO je kľúčové rozdelenie 

programovania na dve hlavné úrovne: 

 

Programovanie na strategickej úrovni (na úrovni programových dokumentov) 

1. Národný strategický referenčný rámec 

2. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

3. Programový manuál  

4. Tvorba schém štátnej pomoci a „de minimis“. 

5. Monitorovanie a hodnotenie OP ZaSI 

 

Programovanie na úrovni implementácie (na úrovni postupov RO) 

1. Interný manuál procedúr riadiaceho orgánu pre OP ZaSI 

2. Tvorba príručiek pre žiadateľov o poskytnutie NFP 

3. Tvorba výziev  

4. Uzatváranie zmlúv o NFP 

 
 

OP ZaSI je dokument, na základe ktorého bude 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. OP ZaSI definuje globálny cieľ – „Rast zamestnanosti, 

pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít“. Implementuje sa v  5 prioritných 

osiach: 

1. Podpora rastu zamestnanosti,  

2. Podpora sociálnej inklúzie,  

3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom samosprávnom 

kraji (ďalej len „BSK“), 
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4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, 

5. Technická pomoc. 

 

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: 

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 bude realizácia zastrešovaná v spolupráci 

s príslušnou odbornou sekciou alebo odborom. Riadiaci orgán bude realizovať hlavne národné 

projekty a pilotné projekty.  

Uznesením  vlády SR č. 1023 zo 6. decembra 2006 a rozhodnutím ministerky práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR 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 s Fondom sociálneho 

rozvoja Splnomocnenie o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu
1
, pričom zostáva celkovo 

zodpovedné za realizáciu OP ZaSI. FSR realizuje predovšetkým dopytovo – orientované projekty 

v oblasti sociálnej inklúzie. 

Sociálna implementačná agentúra vystupuje v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1023 

zo dňa 6. 12. 2006 ako SORO pre OP ZaSI. MPSVR SR ako RO uzatvorilo so Sociálnou 

implementačnou agentúrou Splnomocnenie o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu
2
, pričom 

zostáva celkovo zodpovedné za realizáciu OP ZaSI. SIA bude realizovať predovšetkým dopytovo – 

orientované projekty a globálne granty v oblasti adaptability pracovníkov a podpory podnikov 

a podnikania a projekty medzirezortnej spolupráce.  

Úlohy a kompetencie obidvoch SORO sú špecifikované v Splnomocnení o delegovaní právomocí RO 

(ďalej len „Splnomocnenie“), ktoré je v súlade s Usmernením CKO č. 11/2007 k delegovaniu 

právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom. Týkajú sa najmä 

nasledovných oblastí: programovania, zabezpečovania informovanosti verejnosti, výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), predkladania, hodnotenia 

a schvaľovania žiadostí o NFP, oblasti zmlúv, overovania a spracovávania žiadosti o platbu, kontroly 

verejného obstarávania, monitorovania a hodnotenia pomoci, tvorby rozpočtu a odhadov očakávaných 

výdavkov, kontroly a auditu, oblasti nezrovnalostí, uchovávania dokumentov a oblasti technickej 

pomoci. 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ÚPSVaR“) 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 ÚPSVaR bude 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 v znení neskorších 
                                                                        

1 „SPLNOMOCNENIE O DELEGOVANÍ PRÁVOMOCÍ RIADIACEHO ORGÁNU“ zo dňa 2.11.2007 

2 „SPLNOMOCNENIE O DELEGOVANÍ PRÁVOMOCÍ RIADIACEHO ORGÁNU“ zo dňa 2.11.2007 
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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. 

  

2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 

 

Vypracovanie riadiacich dokumentov 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI a sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom sa v sledovanom 

období pripravovali na implementáciu OP ZaSI v súlade s nariadeniami Rady ES, uzneseniami vlády 

SR a usmerneniami Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva financií SR, a to 

vypracovaním, aktualizovaním a modifikovaním programových dokumentov. Išlo o tieto dokumenty:  

- Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu, 

- Interný manuál procedúr Sociálnej implementačnej agentúry, 

- Interný manuál procedúr Fondu sociálneho rozvoja, 

- Programový manuál pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 

- Hodnotiace a výberové kritériá,  

- Schémy štátnej pomoci  a schémy de minimis, 

- Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok vypracované  SORO, 

- Harmonogram výziev pre rok 2008. 

 

 Interný manuál procedúr 

Na základe úlohy uloženej uznesením vlády SR č. 1005/2006 bod B. 7 zo dňa 6.12.2006 bol 

vypracovaný Interný manuál procedúr RO  pre OP ZaSI (ďalej len „IMP RO“), vrátane podporných 

popisov riadenia a realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na úrovni 

pracovných pozícií na príslušné procesy – audit trialy. V nadväznosti na vypracované a aktualizované 

usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“), ako aj na nedostatky zistené 

systémovým auditom  bol v ďalších verziách IMP RO dopracovávaný a aktualizovaný. 

Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia vo verzii č. 0.5 bol upravený na základe vydaných usmernení CKO, pripomienok 

systémového auditu vykonaného zo strany KPMG a potreby zosúladenia postupov RO – SORO 

a nadobudol platnosť a účinnosť od 19. 12. 2007
3
. 

 

Interný manuál procedúr Sociálnej implementačnej agentúry (ďalej iba „IMP SIA“) ako 

Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI nadobudol platnosť a účinnosť 

dňa 30. januára 2007. Bol vypracovaný v súlade s Metodickým usmernením CKO č. 4/2006 na 

prípravu interných manuálov procedúr riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod 

riadiacim orgánom zo dňa 8. 12. 2006.  Ďalšie úpravy a dopracovania boli vykonané v súvislosti 

s externým systémovým auditom pripravenosti na riadenie, implementáciu a audit štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu, ako aj v nadväznosti na vydanie metodických usmernení CKO, RO 

a materiálov CO a na odporúčania auditu KPMG k 15. októbru 2007
4
.  

 

                                                                        
3 V nadväznosti na nový Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0, 

s platnosťou od  21. 1.  2008 bude Interný manuál procedúr aktualizovaný. 

4 V nadväznosti na nový Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0, 
s platnosťou od  21. 1.  2008 bude Interný manuál procedúr aktualizovaný. 
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Špeciálnu prílohu II. IMP SIA tvorí Systém riadenia a implementácie medzirezortnej spolupráce 

v podmienkach OP ZaSI (ďalej iba „systém medzirezortnej spolupráce“). Tento materiál sa vzťahuje na 

aktivity vykonávané SIA v rámci medzirezortnej spolupráce na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci 

v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre 

programové obdobie 2007 – 2013 uzatvorenej medzi MH SR a MPSVR SR dňa 23. marca 2007.  

 

Interný manuál procedúr Fondu sociálneho rozvoja (ďalej len „IMP FSR“) ako 

Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI (pracovná verzia), bol 

vypracovaný a predložený Fondom sociálneho rozvoja audítorskému tímu spoločnosti KPMG 

Slovensko, spol. s r.o.. Zistenia systémového auditu Fondom sociálneho rozvoja boli v zásade 

zapracované do Interného manuálu procedúr. IMP FSR bol Riadiacim orgánom pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia schválený.  

 

 Programový manuál pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia  
Programový manuál pre OP ZaSI bol vypracovaný v súlade s Nariadením 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, so zameraním Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013, 

v nadväznosti na schválenú finálnu verziu OP ZaSI a  Metodické usmernenia Centrálneho 

koordinačného orgánu. 

 

Riadiacim orgánom pre OP ZaSI bola predložená verzia Programového manuálu na prvom 

Monitorovacom výbore, ktorý sa konal dňa 28.11. 2007. Programový manuál pre OP ZaSI na základe 

štatútu a rokovacieho poriadku pre Monitorovací výbor OP ZaSI bol predložený členom 

monitorovacieho výboru, kde prostredníctvom formy „per rollam“ bol postúpený na pripomienkové 

konanie a následne schválený. Riadiaci orgán priebežne pokračoval na úpravách a aktualizácii 

dokumentu.  

 

Programový manuál pre OP ZaSI bol zverejnený na web stránkach MPSVR SR, Európsky sociálny 

fond, v časti Programové obdobie 2007 – 2013
5
 (www.esf.gov.sk, ako aj na www.fsr.gov.sk, 

www.sia.gov.sk a www.nsrr.sk). 

 

 Hodnotiace a výberové kritériá 

Na základe prijatých záverov, ktoré vyplynuli z konania prvého monitorovacieho výboru 

uskutočneného dňa 28. 11. 2007, boli zapracované Riadiacim orgánom pripomienky k hodnotiacim 

a výberovým kritériám pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Sú určené pre 

hodnotenie a výber žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ZaSI a boli vypracované 

v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie  

2007 – 2013 ako aj s nariadeniami Rady (ES) č. 1083/2006,  článok 65.  

 

 Schémy štátnej pomoci  a schémy de minimis
6
  

V sledovanom období boli vypracované finálne verzie schém štátnej pomoci a schém de minimis a 

predložené na pripomienkovanie Ministerstvu financií SR. Po zapracovaní pripomienok do 

jednotlivých schém štátnej pomoci a pomoci de minimis boli následne predložené na zverejnenie do 

Obchodného vestníka. 

 

 

 

 
                                                                        
5 V nadväznosti na nový Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0, 

s platnosťou od  21. 1.  2008 bude Programový manuál pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizovaný. 

6 Schémy štátnej pomoci a schémy de minimis boli dňa 01. 02. 2008 uverejnené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR 
www.justice.gov.sk , a to v časti 23A v plnom znení. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.justice.gov.sk/
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Išlo o nasledujúce schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis: 

  

Ústredie práce, sociálnych vecí  a rodiny ( formou dodatkov jestvujúcich schém): 

1.  Schéma pomoci de minimis  č. 1/2007 pre zamestnanosť 

2.  Schéma štátnej pomoci č. 003/04 na vzdelávanie  

5.  Schéma štátnej pomoci č. 002/04 na podporu zamestnanosti  

 

Sociálna implementačná agentúra ( nové schémy) 

1.  Schéma pomoci de minimis  DM-2/2008 -  ,,Schéma podpory pre začínajúcich 

podnikateľov“ (v spolupráci s MH SR) 

2.  Schéma pomoci de minimis DM-3/2008  ,,Schéma podpory tvorby pracovných miest 

formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov a malých 

podnikov“ 

3.  Schéma štátnej pomoci - ,,Vzdelávanie a adaptabilita zamestnancov“ 

 

Nakoľko OP ZaSI bude naďalej financovať opatrenia aktívnej politiky trhu práce stanovené v zákone 

o službách zamestnanosti, bude nutné naďalej postupovať podľa platných schém štátnej pomoci 

a schém pomoci de minimis. Vzhľadom na to, že v auguste 2008 nadobudne účinnosť nové nariadenie 

Komisie (ES) o všeobecnej skupinovej výnimke (Nariadenie Komisie č. 800/2008 z 9. augusta 2008), 

ktoré sa dotýka aj poskytovania štátnej pomoci pre zamestnanosť a vzdelávanie, budú súčasné schémy 

štátnej pomoci  podľa potreby aktualizované tak, aby boli v plnom súlade s týmto nariadením.  

 

 Príručky pre ţiadateľa o nenávratný finančný príspevok 

Ako súčasť dokumentácie k pripravovaným, ako aj vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok boli v sledovanom období vypracované príručky pre žiadateľa, a to v 

súlade so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, so Systémom finančného 

riadenia ŠF a KF, s OP ZaSI, programovým manuálom, v zmysle usmernení CKO a usmernení RO pre 

OP ZaSI. 

 

Sociálnou implementačnou agentúrou bola vypracovaná príručka pre žiadateľa ako súčasť 

kompletného návrhu balíka pripravovanej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 

„Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami“, aktivita 3 

„Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými 

organizáciami“ OP ZaSI. V sledovanom období sa nachádzala v schvaľovacom procese sekcie 

riadenia ESF. 

 

Ďalší návrh príručky pre žiadateľa bol Sociálnou implementačnou agentúrou vypracovaný v  súvislosti 

s prípravou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.2 „Podpora tvorby a udržania 

pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory 

podnikania“ a bol predložený auditu KPMG v rámci 3. fázy auditu pripravenosti. K predloženej 

príručke neboli zo strany audítorov vznesené žiadne pripomienky
7
. 

 

Osobitná príručka pre žiadateľov  o NFP bola vypracovaná v rámci vyhlásených výziev Fondom 

sociálneho rozvoja č. OP ZaSI-FSR-2007/2.1/01 a č. OP ZaSI-FSR-2007/2.1./02. Výzvy sú v rámci OP 

ZaSI prioritnej osi č. 2 „Podpora sociálnej inklúzie“ opatrenia č. 2.1 zamerané na podporu sociálnej 

inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 

starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske  komunity. 

  

Príručka informuje o podmienkach oprávnenosti žiadateľa (početnosť cieľovej skupiny), podmienkach 

poskytnutiach pomoci (oprávnenosť aktivít, výdavkov), pokynoch pre žiadateľa v súvislosti 

                                                                        
7 V nadväznosti na prípravu vyhlásenia výzvy bude Príručka pre žiadateľa predložená RO pre OP ZaSI na schválenie v rámci návrhu balíka 
výzvy. 
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s predkladaním žiadosti o NFP, procese schvaľovania a hodnotenia týchto žiadostí, uzatvorení zmluvy 

o poskytnutí NFP a komunikácii medzi žiadateľom a poskytovateľom NFP. 

 

 Harmonogram výziev na rok 2008 

Sekcia riadenia ESF vypracovala časový harmonogram výziev na rok 2008 v súčinnosti so SORO. 

Podklady k časovému harmonogramu výziev na rok 2008 boli vypracované Sociálnou  implementačnou 

agentúrou v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, Usmernením 

CKO č. 6/2007, Usmernením RO č. N1/2007 a Interným manuálom procedúr Sociálnej implementačnej 

agentúry. Harmonogram výziev za SIA obsahuje údaje týkajúce sa plánovaných výziev za OP ZaSI, 

vrátane výziev medzirezortnej spolupráce s MH SR. 

 

Analogicky bol vypracovaný plán výziev na rok 2008 Fondom sociálneho rozvoja. 
 

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre OP ZaSI bol predložený na schválenie ministerke 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na základe vnútorných pokynov a interných postupov bol 

harmonogram výziev schválený na Internom dozornom a monitorovacom výbore pre OP ZaSI v roku 

2008. Je zverejnený na internetových stránkach RO, SIA, FSR a na centrálnej stránke pre nové 

programové obdobie (www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk, www.fsr.gov.sk 

a www.nsrr.sk). 

  

Čerpanie finančných prostriedkov v sledovanom období 

Vzhľadom na to, že OP ZaSI bol schválený v októbri 2007,  finančné prostriedky v období január 

2007 – december 2007 neboli čerpané
8
. Rozpočtované finančné prostriedky  na rok 2007 v celkovej  

výške 157 979 tis. Sk boli  presunuté do roku 2008.  

 

Na rok 2008 rozdelenie finančných prostriedkov podľa zdrojov financovania t.j. prostriedky EÚ 

a spolufinancovanie zo ŠR je uvedené v  nasledujúcej tabuľke. 

 
Tabuľka č.1 Rozdelenie finančných prostriedkov podľa zdrojov financovania v tis. Sk 

OP ZaSI EU ŠR Spolu 

Rozpočet na rok 2008 798 176 140 855 939 031 

z toho     

Presun z roku 2007 134 282 23 697 157 979 

Spolu 932 458 164 552 1 097 010 

 

Za obdobie 01. 01. 2007 – 31. 12. 2007 nebola na Certifikačný orgán za OP ZaSI  zaslaná žiadna 

súhrnná žiadosť o platbu.  

Dňa 30. 11. 2007 bola na mimorozpočtový účet CO zaslaná zálohová platba za tento program 

v celkovej výške 17 636 031,56 EUR (2% z celkového záväzku 2007 – 2013).  

Za obdobie od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007 v rámci OP ZaSI neboli na certifikačný orgán oznámené 

žiadne nezrovnalosti ani vrátené žiadne finančné prostriedky. 

Za OP ZaSI nebolo v roku 2007 vykonané certifikačné overovanie.  

 

 

2.2. Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 

 

OP ZaSI bol vypracovaný v súlade s nariadeniami, ktoré určujú čerpanie pomoci pre nové programové 

obdobie a v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom schváleným dňa 17. augusta 2006.  

Ide najmä  o tieto základné nariadenia ES: 
                                                                        
8
 Príloha č. 2 – Prioritné osi  a opatrenia podľa zdroja financovania 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
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- 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 ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5.07.2006 o Európskom 

sociálnom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999, 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5.07.2006 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a  ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999, 

- Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8.12.2006, ktorým sa ustanovujú 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. 

 

V uvedenom období pri realizácii OP ZaSI neboli zaznamenané žiadne problémy, ktoré by súviseli so 

súladom so základnými právnymi predpismi Spoločenstva. 

 

2.3. Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

V dôsledku modifikácie vypracovaného Národného strategického referenčného rámca Slovenskej 

republiky na roky 2007 – 2013 (ďalej len „NSRR“), revidovaného počtu operačných programov a ich 

priorít stanovených predchádzajúcou vládou nastal a prebehol zložitý proces rokovania 

a schvaľovania, ktorý bol ukončený v auguste 2007. Predĺženie procesu prípravy a schvaľovania 

uvedeného dokumentu, v rámci ktorého  Komisia Európskych spoločenstiev stanovila v článku 1 

Rozhodnutia CCI 2007 SK 16 UNS 001 zo dňa 17. 8. 2007, že NSRR  SR „je prijateľný“ a súhlasila 

s 11 operačnými programami, malo dopad  aj na OP ZaSI. 

  

NSRR bol podmieňujúcim faktorom pre začatie spracovávania operačných programov, tzn. aj OP 

ZaSI. V dôsledku uvedeného došlo následne k časovému posunu schvaľovania programových 

a strategických dokumentov, čo malo vplyv na oneskorenie procesov výkonu implementácie ESF. 

 
Systémový audit pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov 

Európskej únie na programové obdobie 2007 – 2013 

V priebehu roka 2007 prebiehal systémový audit pripravenosti subjektov zapojených do systému 

implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 – 2013 v gescii MF SR 

a vykonala ho spoločnosť KPMG Slovensko spol. s  r. o. Za OP ZaSI bol vykonaný na riadiacom 

orgáne (MPSVR SR), dvoch sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom (FSR a SIA), 

platobnej jednotke (MPSVR SR) a certifikačnom orgáne a orgáne auditu (Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky). Tento audit bol vykonaný v troch fázach.  

Zo záverov III. fázy systémového auditu k  riadiacemu a  kontrolnému systému jednotlivých 

orgánov  (ukončeného 15.12.2007) vyplýva:  

Riadiaci a kontrolný systém zavedený Riadiacim orgánom pre OP ZaSI bol v súlade s platnými 

požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie 

(ES) č. 1828/2006, s výnimkou nasledujúcich oblastí:  

a) prílohou IM nebol vzor zmluvy o poskytnutí NFP. Formulár zmluvy má byť vydaný ako príloha 

usmernenia CKO č. 12 a bude pre RO záväzná; 

b) schémy štátnej pomoci neboli zatiaľ schválené; 

c) komunikačný plán bol vypracovaný, avšak neobsahuje podstatné náležitosti podľa usmernenia 

CKO č. 9; 

d) pri výbere projektov nie je v popise procesu zabezpečené rešpektovanie záveru výberovej 

komisie k výberu projektov; 
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e) pri výbere projektov prostredníctvom interného dozorného monitorovacieho výboru (IDMV) nie 

je zabezpečený postup vzťahujúci sa na výberové komisie v zmysle SRŠFKF; 

f) nebol popísaný proces overovania verejného obstarávania. 

Nesúlad bol rovnako zaznamenaný aj v prípade FSR - v týchto oblastiach: 

a) prílohou IM nebol vzor zmluvy o poskytnutí NFP. Formulár zmluvy má byť vydaný ako príloha 

usmernenia CKO č. 12 a bude pre RO záväzná; 

b) príručka pre žiadateľov nebola zatiaľ schválená, nebol pripravený ani jej návrh; 

c) zadanie ITMS v audit traili. 

 

V prípade SIA bol nesúlad s požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 v nasledujúcich oblastiach: 

 

a) prílohou IM bol vzor zmluvy o poskytnutí NFP vypracovaný SIA. Nakoľko CKO zatiaľ nevydalo   

svoj formulár zmluvy o poskytnutí NFP, dá sa očakávať, že SORO nebude môcť bez zmien využiť 

jestvujúci vzor zmluvy na uzatváranie zmluvného vzťahu s prijímateľom. Formulár zmluvy má byť 

vydaný ako príloha usmernenia CKO č. 12 a bude pre SIA záväzná; 

 

b) príručka pre žiadateľov bola vypracovaná, avšak neobsahuje podstatné náležitosti podľa usmernenia 

CKO č. 6; 

 

c) SIA uplatnila nevyjasnenú interpretáciu oprávnenosti výdavkov na nákup inventáru z ESF.  

V prípade platobnej jednotky pre OP ZaSI – MPSVR SR, spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o. 

konštatovala, že riadiaci a kontrolný systém zavedený platobnou jednotkou bol v súlade s platnými 

požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie 

(ES) č. 1828/2006. 

Riadiaci a kontrolný systém zavedený certifikačným orgánom bol v súlade s platnými požiadavkami 

článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 

1828/2006. Je bez zistení. 

Riadiaci a kontrolný systém zavedený orgánom auditu bol v súlade s platnými požiadavkami článkov 

58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, 

s výnimkou zabezpečenia spolupráce s identifikovanými subjektmi spolupracujúcimi s orgánom 

auditu, pri ktorých OA predpokladá využívanie ich audítorskej kapacity v programovacom období 

2007-2013. Pripravenosť týchto orgánov nebola posúdená v rámci systémového auditu, bude 

posudzovaná následne. 

Samotný podmienený alebo záporný výrok nebráni začatiu implementačného procesu. Vyhlásenie 

výziev na predkladanie projektov je plne v kompetencii a zodpovednosti riadiaceho orgánu. 

Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie pripravenosti je reálny stav odstránenia zistení zo systémového 

auditu a súlad s existujúcimi právnymi predpismi ES a SR, za ktorý je zodpovedný riadiaci orgán 

operačného programu. Jednotlivé výroky budú prehodnotené v nadväznosti na aktualizáciu Systému 

riadenia ŠF a KF a interných manuálov v rámci pokračovania systémového auditu. Z výsledkov 

systémového auditu bude vychádzať aj orgán auditu pri výkone auditu zameraného na hodnotenie 

súladu a prípravu správy a stanoviska, ktoré sú požadované podľa článku 71 nariadenia (ES) č. 

1083/2006. 

Audit súladu bude vykonaný v priebehu roku 2008 po predložení opisov systémov riadenia a kontroly.  

 

 

Vývoj administratívnych kapacít na zabezpečenie aktivít realizovaných v rámci OP ZaSI 

 

Schválením materiálu MVRR SR „Analýza administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 - 

2013 vládou SR dňa 2. mája 2007 uznesením č. 396/2007 vláda odsúhlasila zvyšovanie 
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administratívnych kapacít pre jednotlivé riadiace orgány nového programového obdobia, pričom 

odsúhlasené zvýšenie administratívnych kapacít pre RO OP ZaSI predstavovalo 129 zamestnancov.  

 

Ku koncu decembra roku 2007 sa na realizácii aktivít OP ZaSI financovaných z prostriedkov 

technickej pomoci podieľalo 51 zamestnancov riadiaceho orgánu, z toho 38 v štátnej službe a 13 vo 

verejnej službe. V rámci FSR išlo o 2 zamestnancov financovaných z technickej pomoci a v SIA bolo 

financovaných z prostriedkov technickej pomoci 33 zamestnancov. 

 

Podrobnejšie rozdelenie zamestnancov riadiaceho orgánu vrátane nárastu počtu zamestnancov 

realizujúcich aktivity OP ZaSI uvádza tabuľka: 

 

Počet zamestnancov podieľajúcich sa na aktivitách OP ZaSI 

 Počet zamestnancov 

k 31.12.2007 

Počet zamestnancov 

k 31.4.2008 

Generálny riaditeľ sekcie riadenia ESF a 

zamestnanci v priamej riadiacej 

pôsobnosti 

4 4 

Odbor kontroly a monitorovania 17 12 

Odbor riadenia výdavkov 4 0 

Odbor programovania 12 8 

Odbor metodiky a publicity 10 4 

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí 

3 0 

Sekcia sociálnej a rodinnej politiky 1 0 

SPOLU 51 28 

 

Postupne s ukončovaním programového obdobia 2004 – 2006 sa administratívne kapacity FSR a RO 

budú zapájať do realizácie OP ZaSI, čím sa dosiahne stabilita odborného personálu. 

 

Z hľadiska administratívnych kapacít, popri činnostiach v rámci ostatných operačných programov, sa 

podieľalo na riadení a implementácii OP ZaSI 29 zamestnancov Certifikačného orgánu (tabuľka č. 4 

uvedená v prílohe). 

 

2.4. Zmeny v kontexte realizácie Operačného programu  
V sledovanom období nedošlo k zmenám. MPSVR SR reagovalo priebežne na výzvy a odporúčania 

Európskej únie ich premietnutím do návrhov zákonov a noviel zákonov a  do strategických 

dokumentov.  

 

V sledovanom období boli postupne pripravované a prijaté najmä tieto koncepčné a legislatívne 

dokumenty:  

 

- Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol vypracovaný materiál Prognóza vývoja 

zamestnanosti do roku 2015. Cieľom bolo analyzovať súčasný a naznačiť očakávaný vývoj 

zamestnanosti v dlhodobom horizonte v kontexte demografického vývoja a vývoja ekonomickej 

aktivity obyvateľstva. Na rokovanie vlády SR bol tento materiál predložený dňa 5. 12. 2007 a vzatý na 

vedomie.  

  
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo návrh novely zákona, 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 dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov. Tento návrh bol schválený na 

zasadnutí vlády SR dňa 19. decembra 2007 (nadobudnutie účinnosti 1. mája 2008).  
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Išlo najmä o návrhy nových  aktívnych opatrení na trhu práce predstavujúce mimoriadne dôrazné 

opatrenia na uplatňovanie programového a projektového prístupu, ktorý je zameraný na predchádzanie 

vylúčeniu z trhu práce a podporu integrácie znevýhodnených skupín do zamestnania, a to najmä 

absolventov škôl, občanov so zdravotným postihnutím, matiek s deťmi a osôb vo veku blízkom 

dôchodkovému veku, nekvalifikovaných osôb pracujúcich v nízko platených zamestnaniach a 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj na zníženie regionálnych rozdielov z 

hľadiska zamestnanosti, nezamestnanosti a produktivity práce, najmä v zaostávajúcich regiónoch s 

vysokou nezamestnanosťou.  

 

Z pohľadu sociálnej inklúzie dlhodobo nezamestnaných je dôležité rozšírenie okruhu znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie (napr. prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, mladých dospelých 

po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy), čo umožní  zacielenie opatrení aktívnej politiky 

trhu práce  kombinovať s opatreniami sociálnej inklúzie na rizikové skupiny, resp. skupiny populácie 

ohrozené  sociálnym vylúčením.  

 

- V oblasti pracovných vzťahov bola schválená NR SR novela Zákonníka práce (jún 2007), ktorou 

významným spôsobom bola posilnená sociálna ochrana zamestnancov. 

 

- V prvom polroku 2007 bol prehodnotený zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a súvisiacich predpisov, najmä zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, a to v záujme 

posilnenia sociálnych aspektov práce. Zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

nadobudol účinnosť 1. septembra 2007.  

 

- Na základe iniciatívy MPSVR SR boli do systému finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 zapracované zálohové platby pre žiadateľov 

z tretieho sektora na základe schválených kritérií. 

 

- Schváleným zákonom č.103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) s nadobudnutím účinnosti 1. apríla 2007 bolo 

umožnené obnovenie trojstranne vedeného sociálneho dialógu medzi partnermi, ktorí sú zapojení do 

formulovania štátnej hospodárskej a sociálnej politiky. 

 

- Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006 – 2008 bola 

vypracovaná v súlade s Lisabonskou stratégiou. Zaoberá sa osobitnými výzvami troch pilierov 

sociálnej inklúzie, dôchodkov a zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a poskytuje súhrnné informácie 

a zámery v danej oblasti. Tento dokument v previazaní na Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska 

do roku 2010 (Lisabonskú stratégiu) a Národný program reforiem 2006 – 2008 uvádza kľúčové 

priority a opatrenia na ich dosiahnutie, ktoré sú považované Slovenskou republikou v rokoch 2006 – 

2008 za významné v dosahovaní cieľa predchádzania a odstraňovania chudoby a sociálneho vylúčenia. 

 

2.5. Podstatné úpravy 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 

vykonané. 

 

2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi - komplementarita 

  

Na základe nariadenia Rady (ES) 1083/2006  je možné financovať komplementárnym spôsobom a s 

obmedzením na 10 % prostriedkov Spoločenstva na každú prioritnú os operačného programu akcie 

patriace do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že sú potrebné na uspokojivé 

vykonávanie operácie a sú s ňou priamo spojené. Možnosti uplatnenia pravidla krížového 



 

 

 15 

financovania budú špecifikované v jednotlivých výzvach. V rámci OP ZaSI je tento spôsob 

financovania využitý v rámci kombinácie ESF/ERDF a je stanovený plošne pre každú prioritnú os. 

Riadiaci orgán zabezpečí monitorovanie a dodržanie 10%-ného limitu na komplementárne 

financovanie v súlade s pravidlami platnými pre ERDF.  

 

S cieľom zabezpečiť synergický a komplementárny efekt v oblasti politiky zamestnanosti a tvorby 

pracovných miest prostredníctvom aktivít realizovaných prostredníctvom OP ZaSI a Operačného 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej iba „OP KaHR“) bola dňa 23. marca 2007 

podpísaná medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiacim orgánom pre OP 

ZaSI a Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom pre OP KaHR Zmluva o vzájomnej 

spolupráci v rámci OP KaHR a OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej iba „zmluva o 

spolupráci“). 

 

Zmluva o spolupráci upravuje partnerstvo a kooperáciu pri plnení cieľov medzirezortnej spolupráce a 

vzťahuje sa na opatrenia 1.1, 1.2 a 3.1, 3.2 OP KaHR a 1.2 a 3.1 OP ZaSI.  

 

Úlohy a zodpovednosti vyplývajúce zo zmluvy o spolupráci za OP ZaSI plní SIA ako SORO pre OP 

ZaSI v súlade so Splnomocnením o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu.   
 

 

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).  

 

Medzirezortná spolupráca bude realizovaná formou tzv. systémových integrovaných projektov, čo  je 

súhrnné pomenovanie pre koordinované aktivity v rámci OP ZaSI a OP KaHR, ktorých cieľom je 

dosiahnutie synergie pri napĺňaní cieľov definovaných v týchto operačných programoch, t.j. dosiahnutie 

hospodárskeho rastu a rastu konkurencieschopnosti a zároveň zvyšovanie zamestnanosti a adaptability 

zamestnancov. Tieto môžu mať nasledovnú podobu: 

1. národné projekty / pilotné projekty, 

2. dopytovo-orientované projekty, 

3. globálne granty. 

 

V roku 2007 bol v nadväznosti na podpis zmluvy o medzirezortnej spolupráci kreovaný systém 

implementácie medzirezortnej spolupráce a boli vytvárané vstupné dokumenty pre výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP. Ako podporný mechanizmus pre zabezpečenie zodpovedajúcej 

koordinácie aktivít bola Sociálnou implementačnou agentúrou zriadená Expertná skupina pre 

implementáciu štrukturálnych fondov (zástupcovia za OP ZaSI, OP KaHR a experti), pričom v roku 

2007 sa konali 2 zasadnutia:  dňa 19. 07. 2007 a 8. 11. 2007.   

 

V roku 2007 nedošlo k žiadnemu finančnému plneniu na základe zmlúv o poskytnutí NFP v rámci 

medzirezortnej spolupráce. 
 

 

2.7. Monitorovacie mechanizmy
9/ 

 

Monitorovacie mechanizmy boli vypracované v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Monitoring zabezpečuje zber údajov 

                                                                        
9 Pozri podrobnejší popis v OP ZaSI a v IMP RO pre OP ZaSI 
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a predkladá súhrnné informácie o aktuálnom stave procesu implementácie OP ZaSI. Monitorovanie 

a zber údajov na úrovni programu, prioritných osí a projektov bude vykonávané RO. Na úrovni 

projektov a na úrovni opatrení bude vykonávať zber a monitorovanie údajov SORO. 

 

Monitorovanie bude uskutočňované v súlade s článkom 66 všeobecného nariadenia Rady (ES)  č. 

1083/2006, na základe ktorého je zodpovednosť za účinnosť, správnosť riadenia a vykonávania 

pomoci, ale predovšetkým za zavedenie systému pre zhromažďovanie finančných a štatistických 

informácií o vykonávaní pomoci pre ukazovatele monitorovania, za odovzdávanie údajov, a to 

v súlade s mechanizmami dohodnutými medzi členským štátom a Komisiou (článok 103 ods.   

všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006) na RO. 

Za monitorovanie OP ZaSI má konečnú zodpovednosť  RO pre OP ZaSI, ktorý zodpovedá za správny, 

efektívny, systematický a včasný monitoring. Pre riadiaci orgán vstupy pre rozhodovanie zamerané na 

zlepšenie implementácie OP ZaSI, vypracovávanie výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní 

OP ZaSI a podklady pre rozhodovanie monitorovacích výborov zabezpečujú výstupy z monitorovania.  

Proces monitorovania vychádza zo štruktúrovaného modelu riadenia na úrovni NSRR SR, OP ZaSI 

a na úrovni projektov. Zabezpečujú ho všetky subjekty zúčastnené na riadení štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu v rozsahu zadefinovaných úloh a zodpovednosti a subjekty, ktoré čerpajú 

prostriedky z fondov. Do procesu monitorovania v rámci OP ZaSI sú zapojené predovšetkým: 

Monitorovací výbor OP ZaSI, Interný dozorný a monitorovací výbor pre OP ZaSI, RO pre ZaSI, 

SORO, prijímateľ/konečný užívateľ. 

Pri vypracovaní ukazovateľov RO pracoval s metodológiou a zoznamom príkladov ukazovateľov 

vydaných v príručke Európskej komisie týkajúcej sa výberu vhodných ukazovateľov pre hodnotenie 

výsledkov programov financovaných zo štrukturálnych fondov  pre programové obdobie 2007 – 2013. 

Kategorizácia oblasti pomoci je v súlade s článkom 9 všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

a prílohy II implementačného nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006. 

Postupy monitorovacej činnosti 

 

Monitorovanie v rámci OP ZaSI sa vykonáva na úrovni: operačného programu, prioritných osí, 

špecifických cieľov, projektov. 

Zásadné informácie o realizovaných projektoch budú získavané prostredníctvom: 

 monitorovacích správ prijímateľov o priebehu realizácie projektu,  

 prehlásenia prijímateľov o začatí a ukončení realizácie projektu ,  

 sledovania a vyhodnotenia indikátorov na úrovni projektov počas obdobia piatich rokov po 

ukončení realizácie projektu, 

 realizácie ohlásených/neohlásených monitorovacích návštev pre posúdenie fyzickej realizácie 

projektu 

 realizácia ohlásenej monitorovacej návštevy ako súčasť overovaní na mieste 

 spracovávania hlásení/správ SORO o vykonaných overovaniach  na mieste, neohlásených 

monitorovacích návštev a sumarizácie z toho vyplývajúcich zistení 

 predkladaných údajov zadávaných z overovania žiadostí prijímateľov o platbu, žiadostí 

prijímateľov o zúčtovanie predfinancovania, resp. žiadostí prijímateľov o zúčtovanie 

zálohovej platby do ITMS, 
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Monitorovanie na úrovni projektu 

Monitorovanie projektu začína dňom platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku medzi RO a prijímateľom a končí sa dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy 

(ďalej Zmluva ). 

Monitorovanie projektu je vykonávané: 

- počas realizácie aktivít projektu, 

- po ukončení vecnej realizácie projektu. 

 

Proces monitorovania na úrovni programu 

Monitorovanie OP sa začína dňom jeho schválenia EK. Pokrýva všetky základné prvky realizácie 

programu , ktorými sú informovanie a publicita, príprava a realizácia výziev na predkladanie žiadostí 

o NFP, prijímanie žiadostí o NFP, schvaľovanie žiadostí o NFP a podpis zmluvy, realizácie projektov 

vrátane financovania sledovanie projektov po ukončení realizácii aktivít. Základnými zdrojmi pre 

monitorovanie programov sú ITMS, podklady odboru kontroly a monitorovania a podklady odboru 

riadenia výdavkov. 

Výročné správy a záverečnú správu za príslušné opatrenia a prioritné osi vypracovávajú príslušné 

SORO resp. RO a sú predkladané na zasadnutie Monitorovacieho výboru OP ZaSI. Monitorovaciemu 

výboru OP ZaSI je predkladaná aj Správa z vyhodnotenia výzvy, ktorú spracováva príslušný 

vykonávateľ. 

Proces monitorovania 

Monitorovanie pozostáva z dvoch paralelných navzájom závislých úrovní. V prvom rade je to 

načasovanie, naplánovanie a samotný zber dát. Potom nasleduje spracovanie zozbieraných informácii, 

ich selekcia a následné vytváranie monitorovacích správ. Zber monitorovacích údajov  sa začína 

okamihom podpísania prvej zmluvy s prijímateľom,  resp. začiatkom realizácie prvého projektu v 

rámci programového obdobia.  

 

Jednotlivé činnosti v rámci procesu monitorovania: 

1. Zber informácií 

2. Vyhodnocovanie získaných monitorovacích údajov 

3. Rozhodnutia o vykonávaní doplnkového monitorovania 

4. Vypracovanie analýz a vyhodnotenie monitorovacích ukazovateľov 

5. Vkladanie získaných údajov do ITMS 

6. Vypracovanie monitorovacích správ 

7. Vykonávanie monitorovacích návštev 

8. Podklady pre MV OP ZaSI 

 

Hodnotenie 

Definícia hodnotenia vyplýva  z článkov 47 - 49 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, z nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde a ktorým sa 

zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 a z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 

z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

1783/1999. 

 



 

 

 18 

V súlade so Systémom riadenia ŠF a KF hodnotenie predstavuje proces, ktorý systematicky skúma 

prínos z realizácie programov a ich súlad s cieľmi stanovenými v OP a NSRR a analyzuje účinnosť 

realizačných procesov a vhodnosť nastavenia jednotlivých programov a opatrení a pripravuje 

odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti.  

 

Hodnotením na úrovni operačného programu sa rozumie celkové posúdenie plnenia cieľov operačného 

programu, priorít a opatrení za obdobie jeho realizácie a zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, 

účinnosti, efektívnosti, dopadov a udržateľnosti implementovaného operačného programu. Hodnotenie 

je pravidelná, plánovaná aktivita zameraná na kritické a objektívne overenie splnenia vytýčených 

cieľov. Plní funkciu spätnej väzby a je zamerané na zlepšovanie riadenia a implementácie celého 

operačného programu. 

 

Ciele, ktoré majú stanovené merateľné ukazovatele, sú hodnotené najmä z hľadiska splnenia ich 

plánovaných hodnôt. Ciele, ktoré vyjadrujú kvalitatívny efekt (pri ktorých sa nepoužíva merateľný 

ukazovateľ) sa hodnotia slovne s poukázaním na to, ako boli uspokojené a ako boli splnené 

parametre/podstatné znaky, na základe ktorých je príslušný kvalitatívny efekt posudzovaný. 

 

Hodnotenie sa vykonáva za účelom posúdenia efektivity programov ako aj zhodnotenia 

horizontálnych politík ako sú rovnosť príležitostí, životné prostredie, Rómska otázka, atď.. 

 

Hodnotenie identifikuje a vymedzuje všeobecne platné skutočnosti a navrhuje možné spôsoby riešenia 

zistení. Zatiaľ čo monitoring je možné považovať za súbor okamžitých informačných aktivít, 

hodnotenie využíva vybrané dokumenty, správy a informácie pre analytické činnosti. 

 

Hodnotenie identifikuje a vymedzuje všeobecne platné skutočnosti a navrhuje možné spôsoby riešenia 

zistení. Zatiaľ čo monitoring je možné považovať za súbor okamžitých informačných aktivít, 

hodnotenie využíva vybrané dokumenty, správy a informácie pre analytické činnosti.  

 

V zmysle čl. 47 všeobecného nariadenia môžu mať hodnotenia strategický charakter (preskúmanie 

vývoja programu alebo skupiny programov v súvislosti s prioritami Spoločenstva a národnými 

prioritami) alebo operatívny charakter (s cieľom podporiť priebeh operačného programu). Hodnotenie 

sa vykonáva pred začiatkom programového obdobia (predbežné hodnotenie), počas neho (priebežné 

hodnotenie) a po ukončení programového obdobia (záverečné hodnotenie). 

Článok 48 ods. 1 všeobecného nariadenia 1083/2006 vyžaduje vytvorenie podmienok pre 

uskutočnenie hodnotenia. Tento článok predpokladá zriadenie hodnotiaceho pracoviska 

v implementačnej štruktúre operačných programov.  

Na úrovni RO hodnotenie bude plniť manažér hodnotenia v rámci odboru programovania s patričnou 

znalosťou programového cyklu a hodnotiacich postupov. Na základe výsledkov monitorovania 

vykonáva hodnotenie poskytovanej pomoci. Manažér hodnotenia RO zároveň usmerňuje manažérov 

hodnotenia na SORO. Tento manažér bude zabezpečovať prípravné fázy hodnotenia ako aj 

organizačné činnosti vo fázach realizácie hodnotenia a zverejnenia výsledkov. Bude zabezpečovať 

najmä tieto aktivity: 

 Príprava stratégie hodnotenia, návrhov hodnotiacich aktivít (plánov), ich revízie a aktualizácie; 

 realizáciu hodnotiacich aktivít nasledovne: 

 príprava hodnotiacich tém a zadávacích podmienok pre výber externých hodnotiteľov v 

prípade externého hodnotenia; 

 organizovanie výberových konaní pre realizáciu hodnotiacich projektov; 

 kontrahovanie hodnotenia v prípade externého hodnotenia; 

 tvorba optimálnych podmienok pre realizáciu hodnotiacich projektov; 
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 vyhodnocovanie, posudzovanie a šírenie výsledkov hodnotenia. 

RO zabezpečí optimálny rozvoj internej kapacity pre hodnotenie. V závislosti na kapacite 

zamestnancov RO môžu byť interne s využitím participačných metód uskutočnené napr. analýzy 

výstupov monitoringu, analýzy procesných postupov atď.  

  

Proces hodnotenia sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania Operačného programu 

až po predloženie Záverečnej správy Operačného programu v zmysle čl. 67 Nariadenia ES 1083/2006. 

Proces hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je rozdelený na interné a externé hodnotenie. 

 
Druhy hodnotenia 

Hodnotenie môže mať strategický charakter, aby preskúmal vývoj programu alebo skupiny programov 

v súvislosti s prioritami Spoločenstva a národnými prioritami, alebo môže mať operatívny charakter s 

cieľom podporiť monitorovanie operačného programu.  

 

Za účelom merania účinnosti pomoci poskytovanej v rámci ŠF, hlavne s ohľadom na jej celkový 

dopad na posilnenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie prostredníctvom napĺňania globálnych 

a špecifických cieľom NSRR SR a cieľov OP ZaSI a pre analýzu účinkov programov na špecifické 

štrukturálne problémy sa používajú tri spôsoby hodnotenia, a to predbežné (ex-ante), priebežné 

hodnotenie a záverečné hodnotenie (ex-post). 

 

Predbeţné hodnotenie  (ex-ante) 

Účelom predbežného hodnotenia OP ZaSI je poskytnúť východiskové informácie pre vypracovanie 

plánov rozvoja, prípravu pomoci a programového manuálu. Preveruje finančné toky, ich efektívnosť, 

účinnosť pomoci v podporovaných regiónoch a taktiež zhodu zvolenej stratégie a cieľov 

s očakávaným dopadom v oblastiach určených pre PP. V neposlednom rade analyzuje silné a slabé 

stránky, potenciál všetkých subjektov a mechanizmov zainteresovaných v celom procese 

implementácie OP ZaSI, ako aj schopnosť regiónov absorbovať prostriedky zo ŠF EÚ.  

 

Ex ante hodnotenie OP ZaSI bolo vyhlásené v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) 1083/2006. 

 

Priebeţné hodnotenie počas obdobia implementácie  

Priebežné hodnotenie vychádza z pracovného dokumentu č. 5 EK – „Indikatívne usmernenie 

hodnotiacich metód: hodnotenie počas programového obdobia.“  

 

Na rozdiel od programového obdobia 2000-2006, kedy sa vykonávalo strednodobé hodnotenie, 

v programovom období 2007 - 2013 sa bude vykonávať pribežné hodnotenie. Kým strednodobé 

hodnotenie bolo viazané na určitý termín, priebežné hodnotenie sa môže vykonávať na pravidelnej 

báze. 

  

Priebežné hodnotenie OP ZaSI počas programovacieho obdobia 2007-2013 sa vykoná v prípade, že 

bude potrebné priebežne hodnotiť uskutočnené operácie. Hodnotenie sa zameria na posúdenie dopadu 

jednotlivých opatrení a stavu implementácie (kontrolu) OP ZaSI a bude formulovať závery a 

odporúčania na zmeny v rozdelení zdrojov OP ZaSI a v jeho implementácii. Okrem toho hodnotenie 

horizontálnych dopadov a otázok v rámci OP ZaSI môže byť zamerané aj na hodnotenie oblastí, ako 

napríklad Rómovia, informačná spoločnosť, trh práce, rovnosť príležitostí. Výstupom hodnotenia bude 

hodnotiaca správa pre MV pre OP ZaSI a NMV, prípadne pre ďalšie orgány zapojené do procesu 

riadenia, implementácie alebo kontroly ŠF. Podklady pre vypracovanie priebežnej hodnotiacej správy 

vypracováva SORO a následne ich odovzdá RO. Pri vypracovávaní hodnotiacej správy  spolupracuje 

manažér hodnotenia RO s manažérom hodnotenia SR/RO. Priebežné hodnotenie bude podkladom pre 

ex-post hodnotenie.  
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Záverečné hodnotenie (ex-post) 

Hodnotenie ex-post je v zodpovednosti Európskej komisie a bude vykonané v úzkej spolupráci s RO 

pre OP ZaSI. Musí byť ukončené najneskôr tri roky po ukončení príslušného programovacieho 

obdobia. Záverečné hodnotenie sa vzťahuje na celkové využitie prostriedkov v rámci OP ZaSI, 

účinnosť a efektivitu pomoci.  

 

Na základe výsledkov predchádzajúceho hodnotenia, ktoré sú už k dispozícii, sa toto hodnotenie 

vzťahuje na využitie prostriedkov, účinnosť a efektivitu pomoci a jeho dopadu.  Vyvodzujú sa v ňom 

aj závery ohľadne politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti.  

 

Zaoberá sa tiež sumarizáciou faktorov, ktoré prispievajú k úspechu alebo zlyhaniu implementácie, 

dosiahnutými cieľmi a výsledkami kvantifikujúcimi účinnosť a efektivitu pomoci, vrátane ich trvalej 

udržateľnosti. 

Podklady pre ex-post hodnotenie  vypracováva SORO a následne ich odovzdá RO   Za výkon 

hodnotenia je zodpovedná Komisia v spolupráci s členským štátom a riadiacim orgánom. Vykonávajú 

ho nezávislí hodnotitelia. 

 Predkladanie monitorovacích správ 

Povinnosťou riadiaceho orgánu je predkladať EK v zmysle článku 67 nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 každoročne do 30. júna kalendárneho roku výročnú správu za predchádzajúci rok. Riadiaci 

orgán zodpovedá za zhromažďovanie a agregovanie potrebných informácií na úrovni projektov, 

opatrení, prioritných osí. Predkladá ich Monitorovaciemu výboru pre OP ZaSI a následne EK, a to vo 

forme výročnej a záverečnej správy za OP ZaSI.  

V tejto súvislosti konštatujeme, že v sledovanom období neboli monitorované žiadne projekty.           

Neuskutočnila sa fyzická realizácia projektov, a preto informácie týkajúce sa monitorovacích  

a hodnotiacich opatrení, zhromažďovania údajov, problémov a prijatých krokov na ich korekciu sú za 

obdobie roka 2007 irelevantné.  

 

 IT monitorovací systém 

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 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 

SR ako Centrálneho koordinačného orgánu v spolupráci s Ministerstvom financií SR ako 

Certifikačného orgánu. Po technickej stránke za jeho prevádzku zodpovedá Datacentrum. 

Za inicializačné dáta zodpovedá RO. V sledovanom období boli nastavované procesy jednotlivých RO 

a SORO, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie funkčnosti systému pre jednotlivé operačné programy. 

Na RO pre OP ZaSI sa zriadila funkcia rezortného administrátora ITMS.  

V roku 2007 boli pre OP ZaSI jednotlivým prioritným osiam a opatreniam schválené kódy v ITMS pre 

druhé programové obdobie. Následne odbor platobnej jednotky pripravil návrh programovej štruktúry 

pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
10

. 

 

 

 

 

                                                                        
10 Prevodový mostík  medzi kódmi ITMS a programovou štruktúrou v RIS je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1 
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 Monitorovací výbor             

Zriadenie monitorovacieho výboru sa uskutočňuje na základe článku 64 všeobecného nariadenia Rady 

(ES) č. 1083/2006 z 11. 07. 2006. Jeho úlohou je zabezpečenie dohľadu nad prípravou 

a implementáciou OP ZaSI. 

 

Predsedom Monitorovacieho výboru je zástupca MPSVR SR ako riadiaceho orgánu. Členmi 

Monitorovacieho výboru  sú v súlade s článkom 11 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (princíp 

partnerstva) zástupcovia štátnej správy, verejnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho 

sektora, SORO, sociálnych partnerov a zástupca certifikačného orgánu – Ministerstva financií SR 

a centrálneho koordinačného orgánu – Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.  

 

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa 

konalo dňa 28. novembra 2007. Monitorovací  výbor na svojom zasadnutí schválil Štatút a Rokovací 

poriadok MV, hodnotiace a výberové kritériá pre výber žiadostí o NFP v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia a predložený Programový manuál formou „per rollam“.  
 

 

2.8. Národná výkonnostná rezerva 

Predmetné informácie budú súčasťou obsahovej náplne Výročnej správy za rok 2010.  
 

2.9. Zabezpečenie výkonu funkcie orgánu auditu 

Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR (do 29. 2. 2008 sekcia auditu a kontroly 

medzinárodných finančných zdrojov) plní úlohu orgánu auditu v zmysle uznesenia vlády SR č. 494 

z 24. mája 2006 k postupu prác pre zabezpečenie výkonu funkcie orgánu auditu v súvislosti 

s kontrolným systémom pre programové obdobie 2007 – 2013, uznesenia vlády SR č. 832 z  8.októbra 

2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na 

roky 2007 – 2013 a uznesenia vlády SR č. 225 zo dňa 7. marca 2007 k návrhu Operačného programu 

Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013. 

Sekcia auditu a kontroly MF SR koordinuje centrálne plánovanie, výkon a monitorovanie výsledkov 

z audítorských akcií vykonávaných v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999. 

V sledovanom období 1. 1. 2007 - 31.12. 2007 sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných 

zdrojov MF SR  v rámci prípravy na programové obdobie 2007 - 2013 zabezpečovala a plnila 

nasledovné úlohy: 

- vypracovala Postupy pre audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre 

rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013, ktoré boli schválené Uznesením vlády 

SR č. 1035 z 5. decembra 2007; 

- vypracovala Ročný plán audítorských a kontrolných akcií medzinárodných finančných zdrojov na 

rok 2008;  

- vykonala prípravné práce v súvislosti s výkonom auditu súladu podľa čl. 71, ods. 2 nariadenia 

Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 71, ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 v rámci orgánov 

a organizácií zapojených do systému riadenia, implementácie a kontroly štrukturálnych fondov 

a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v programovom období 2007 - 2013 za účelom 

poskytnutia uistenia Európskej komisii o súlade riadiaceho a kontrolného systému s platnými 

požiadavkami nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006. 
 

3. Realizácia podľa prioritných osí 

 

Špecifické postavenie prvej výročnej správy za nové programové obdobie je ovplyvnené tým, že 

s implementáciou jednotlivých prioritných osí OP ZaSI a v rámci nich jednotlivých opatrení sa začne 
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v priebehu roka 2008. Vzhľadom na to, uvedené informácie v tejto časti poskytujú iba ich stručný 

prehľad v požadovanej štruktúre, informácie o vyhlásených dvoch výzvach Fondom sociálneho 

rozvoja na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP ZaSI v rámci prioritnej osi 

2, opatrenia 2.1. „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity“ a v prílohe východiskové informácie, ktoré sa týkajú stanovených ukazovateľov, na 

základe ktorých bude možné okrem iného hodnotiť dosiahnutý posun v plnení cieľov, a to cez 

jednotlivé prioritné osi, opatrenia. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a predpoklad, že v roku 

2007 nebude žiadne čerpanie finančných prostriedkov bol odhad očakávaných výdavkov stanovený na 

rok 2007 nasledujúcim spôsobom: 

 

 

 

 Ciel:  Konvergencia    

  Predpokladané čerpanie 

oprávnených výdavkov k 

31.12.2007 

Skutočné čerpanie oprávnených 

výdavkov k 31.12.2007 

Odchýlka 

  ES ŠR Spolu ES ŠR Spolu   

Prioritná os 1 0 0 0 0 0 0 0 

Opatrenie 1.1 0 0 0 0 0 0 0 

Opatrenie 1.2 0 0 0 0 0 0 0 

Prioritná os 2 0 0 0 0 0 0 0 

Opatrenie 2.1 0 0 0 0 0 0 0 

Opatrenie 2.2 0 0 0 0 0 0 0 

Opatrenie 2.3 0 0 0 0 0 0 0 

Prioritná os 4 0 0 0 0 0 0 0 

Prioritná os 5 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Ciel: Regionálna konkurencieschopnosť   

  Predpokladané čerpanie 

oprávnených výdavkov k 

31.12.2007 

Skutočné čerpanie oprávnených 

výdavkov k 31.12.2007 

Odchýlka 

  ES ŠR Spolu ES ŠR Spolu   

Prioritná os 3 0 0 0 0 0 0 0 

Opatrenie 3.1 0 0 0 0 0 0 0 

Opatrenie 3.2 0 0 0 0 0 0 0 

Opatrenie 3.3 0 0 0 0 0 0 0 

Opatrenie 3.4 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

K 31.12 2007 je možné konštatovať, že tento odhad bol uvedeným spôsobom skutočne naplnený.   
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Nakoľko OP ZaSI je multicieľový operačný program (financovanie z cieľa Konvergencia a z cieľa 

Konkurencieschopnosť a zamestnanosť), niektoré aktivity budú financované v rámci celej SR. 

V týchto prípadoch sa stanovuje príspevok na financovanie multicieľových projektov pro rata z cieľa 

Konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Kritériá na stanovenie príspevku pro rata sú nasledovné: 

 aktuálny pomer veľkosti cieľovej skupiny v rámci projektu (napr. počet registrovaných 

nezamestnaných, alebo zdravotné postihnutých uchádzačov o zamestnanie v projektoch 

aktívnej politiky trhu práce; príp. počet daňovníkov v jednotlivých regiónoch pre projekt 

zameraný na daňové úrady) nachádzajúcej sa na území v rámci cieľa Konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť na celkovej cieľovej skupine projektu – v prípadoch, kedy sa dá priamo 

identifikovať cieľová skupina a dopad pôsobenia prijímateľa na území SR podľa regiónov,  

 pomer obyvateľstva Bratislavského kraja k celkovému obyvateľstvu SR (11,14 % = 

599 695 / 5 380 534) - v prípade projektov, kedy sa nedá priamo identifikovať dopad 

pôsobenia prijímateľa na území SR podľa regiónov (napríklad projekty na podporu budovania 

administratívnyh kapacít orgánov ústrednej štátnej správy). 

V zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia bude neprevoditeľnosť zdrojov medzi oboma cieľmi 

zabezpečená nasledovne: 

Zrkadlové projekty: 

- vyhlasovanie samostatných výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP vyhlasovaných 

osobitne pre jednotlivé prioritné osi, ktoré sú štruktúrované podľa oprávnených území na 

úrovni NUTS 2; 

- predkladanie samostatných žiadostí o NFP, vrátane samostatných rozpočtov (jeden projekt 

v rámci Cieľa Konvergencia a jeden projekt v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť); 

- zameranie projektov výlučne na cieľové skupiny a miesto realizácie oprávnené v rámci 

príslušného cieľa; 

- podpísanie zmlúv o poskytnutí NFP samostatne pre oba ciele; 

- čerpanie finančných prostriedkov vo fáze realizácie projektov pridelených výlučne z rozpočtu 

príslušného cieľa; 

- sledovanie pokroku v implementácii prostredníctvom výročných správ a záverečnej správy 

o implementácii na úrovni prioritných osí, ktoré sú štruktúrované v súlade s cieľmi EÚ; 

- počas realizácie projektu zameranie kontroly na mieste na neprekrývanie finančných zdrojov 

medzi cieľmi; 

- posilnenie kontroly správneho využívania finančných prostriedkov z ESF pridelených na 

každý z cieľov v rámci kompetencií monitorovacieho výboru. 

Spoločný projekt pokrývajúci celé územie Slovenska (spravidla pôjde o projekty realizované v zmysle 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktoré sú zákonom stanovené pre celé územie 

Slovenska): 

- predkladanie jednej žiadosti o NFP pre oba ciele (cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť); 

- posudzovanie a schvalovanie spoločného projektu s definovaním špecifík pre jednotlivé 

územia podpory;  

- v rámci rozpočtu projektu bude alokácia rozdelená pre obe oblasti podpory v súlade s 

kritériami na stanovenie príspevku pre multicieľové projekty; 

- zabezpečenie oddeliteľného audit trailu pre územia podpory; 

- oddelenie čerpania finančných prostriedkov vo fáze realizácie projektov pridelených výlučne 

z rozpočtu príslušného cieľa bude zabezpečené prostredníctvom monitorovacieho systému; 
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- sledovanie pokroku v implementácii prostredníctvom výročných správ a záverečnej správy 

o implementácii samostatne pre územie cieľa Konvergencia a samostatne pre územie cieľa 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; 

- počas realizácie projektu zameranie kontroly na mieste na neprekrývanie finančných zdrojov 

medzi cieľmi; 

- posilnenie kontroly správneho využívania finančných prostriedkov z ESF pridelených na 

každý z cieľov v rámci kompetencií monitorovacieho výboru pre OP ZaSI. 

 

3.1. Prioritná os 1 – Podpora rastu zamestnanosti 

V rámci Prioritnej osi č.1 Podpora rastu zamestnanosti sú aktivity zamerané na prevenciu straty 

zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest a umiestenie nezamestnaných osôb a osôb, ktorým 

hrozí prepúšťanie z pracovného pomeru na  voľné pracovné miesta. Podpora sa bude poskytovať 

všetkým ľudským zdrojom, ktoré sa nachádzajú na trhu práce a aj podnikom, ktoré poskytujú 

pracovné miesta pracovnej sile.  

V rámci tejto prioritnej osi  budú implementované nasledovné skupiny opatrení: 

 

Opatrenie č. 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti 

Opatrenie č. 1.2   Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia  adaptability   

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 

 

Kľúčovým cieľom v rámci opatrenia 1.1, ktorý prispieva k naplneniu hlavného cieľa prioritnej osi, 

a to k „zvyšovaniu zamestnanosti, adaptability a znižovaniu nezamestnanosti“, je umiestnenie 

uchádzačov o zamestnanie na voľné pracovné miesta a tvorba dlhodobo udržateľných pracovných 

miest, najmä prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ktoré sú definované v zákone 

č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.  

Podstatou zamerania uvedeného, ako aj nasledujúceho opatrenia, je riešenie dôležitých problémov trhu 

práce, a to najmä nízkej miery zamestnanosti, vysokej miery nezamestnanosti a osobitne dlhodobej 

nezamestnanosti.  

Ťažiskovým cieľom opatrenia 1.2 je vytvorenie a udržanie pracovných miest, a to prostredníctvom 

komplexnej podpory rozvoja podnikov a aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, adaptabilitu 

na zmenené podmienky,  kontinuálnu podporu tvorby pracovných miest,  zvyšovanie zručností pre 

adaptabilitu pracovníkov a na vznik a prispôsobenie sa podnikateľov. 

Týmto opatrením sa prepája tvorba a udržanie pracovných miest mimo nástrojov aktívnej politiky trhu 

práce a služieb zamestnanosti a jeho zacielenosť na tvorbu a udržanie pracovných miest 

prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podnikov, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb.  

 

 

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 1  sa v sledovanom období neimplementovala. S implementáciou sa začne v priebehu roka 

2008. 

 

 

3.1.2. Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

Nakoľko v sledovanom období nebola prioritná os 1 implementovaná, neboli zaznamenané žiadne 

závažné problémy.  

 

 

3.2. Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie  
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Ťažiskovým zameraním prioritnej osi je riešenie sociálnej exklúzie, a to prostredníctvom tvorby 

pracovných miest, zvyšovania udržateľnosti existujúcich pracovných miest a zvyšovania dostupnosti 

služieb starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením alebo osoby vylúčené.  

Poskytovanou podporou bude riešené aj zosúladenie pracovného a rodinného života so zámerom 

dosiahnutia vhodných podmienok pre rodiny a pracovného zapojenia dotknutých rodičov. 

V rámci Prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie budú implementované nasledovné opatrenia: 

 

Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity 

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 

Opatrenie č. 2.3   Podpora zosúladenia rodinného  a pracovného života 

 

Cieľom opatrenia 2.1 je podporovať integráciu  osôb a ich rodín a komunít ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo sociálne vylúčených zo spoločnosti, predchádzať sprievodným negatívnym faktorom 

brániacim  v ich  prístupe, resp. zotrvaniu na trhu práce a predchádzať ich sociálnemu vylúčeniu, a to 

najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity.  

Opatrenie 2.2 sa zameriava na zvyšovanie možností prístupu na trh práce, a to podporovaním 

všetkých skupín obyvateľstva nachádzajúcich sa na trhu práce (nezamestnané a zamestnané osoby 

ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podporovaním podnikov vytvárajúcich pracovné miesta 

týmto osobám. 

Opatrením 2.3 sa sleduje podpora rovnakého prístupu pri integrácii  na trh práce rodičov. Je zamerané 

na riešenie problémov na trhu práce súvisiacich so zvyšovaním dostupnosti a skvalitňovania služieb, 

ktoré majú vplyv na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života. 

 

- Výzva OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01 je „uzavretá výzva“ určená pre tých žiadateľov, ktorí toho 

času ako prijímatelia pomoci zo štátneho rozpočtu realizujú pilotný “Program podpory komunitnej 

sociálnej práce.“ 

- Výzva OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02 je „otvorená výzva“ a je určená pre žiadateľov, ktorými môže 

byť : 

 Obec/mesto/ mestská časť  v zmysle Zákon č. 267/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 iný subjekt, ktorým môže byť MVO, a to občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, 

ktoré vznikli v zmysle platných právnych predpisov SR, ďalej iné organizácie, a to Červený kríž a 

neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany 

detí a a sociálnej kurately a neštátne subjekty – zákon NR SR č. 195/ 1998 Z.z. o sociálnej pomoci 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

V sledovanom období, a to dňa 21. 12. 2007 vyhlásil Fond sociálneho rozvoja dve výzvy na 

predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok: OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01 a OP 

ZaSI – FSR – 2007/2.1/02. Sú to výzvy v rámci prioritnej osi 2, opatrenia 2.1. „Podpora 

sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 

prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 

komunity“  
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a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to 

len za predpokladu , že iný subjekt má na výkon  činnosti sociálneho poradenstva a sociálnych 

služieb vydané potvrdenie MPSVaR SR alebo má vydanú akreditáciu MPSVR SR na vybrané 

činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ďalšou podmienkou pre iný subjekt je, že 

žiadateľ musí mať písomný súhlas obce, na území ktorej plánuje realizovať projekt s vykonávaním 

činnosti sociálnej práce v rámci predkladaného projektu.  

Cieľom obidvoch výziev je finančná podpora na vytvorenie pracovného miesta terénneho sociálneho 

pracovníka a jeho asistenta.  

Výzvami sa sleduje prínos ku skvalitneniu  terénnej  sociálnej  práce v prirodzenom, ale aj otvorenom 

prostredí cieľovej skupiny, pomoc a podpora pre cieľové skupiny, ktoré trpia sociálnym vylúčením 

a sú sociálne vylúčené pri prekonávaní a riešení hraničných životných situácií, predchádzanie 

negatívnym javom, ktoré vedú k sociálnemu vylúčeniu osôb, rodín, prípadne celých komunít, 

iniciovanie a podpora zmien, ktoré budú viesť k senzibilizácii majoritnej spoločnosti voči vylúčeným, 

vylúčením ohrozených skupín, voči marginalizovaným rómskym komunitám.  

Cieľom je skvalitnením terénnej sociálnej práce prispieť k zlepšeniu životnej situácie a k integrácii 

sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na 

ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, pomôcť im pri 

integrácii na trh práce, začleniť sa do majoritnej spoločnosti. Schválené žiadosti o NFP v rámci 

obidvoch výziev je možné realizovať na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

Minimálna dĺžka trvania predkladaných projektov je stanovená na 12 mesiacov, maximálna dĺžka 

trvania projektov je 24 mesiacov. 

 

 

Stanovená výška pomoci na projekt: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt:        250 000 Sk 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt:     4 500 000 Sk 

Alokovaná finančná čiastka na výzvu OP ZaSI -  FSR - 2007/ 2.1 /01 230 000 000 Sk 

Alokovaná finančná čiastka na výzvu OP ZaSI -  FSR - 2007/ 2.1 /02 120 000 000 Sk 

 

Stanovená miera spolufinancovania ţiadateľa o NFP : 

Maximálne spolufinancovanie z ESF: 85 % 

Maximálne spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 10 % 

Minimálne spolufinancovanie žiadateľom: 5 % 

Predkladať žiadosti na schválenie bolo možné od termínu 20.02.2008 až do 30.06.2008, prípadne do 

vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na uvedené výzvy.  

 

3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 2 sa v sledovanom období neimplementovala. S implementáciou sa začne v priebehu roka 

2008.   
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3.2.2. Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

Nakoľko v sledovanom období nebola prioritná os 2 implementovaná, neboli zaznamenané žiadne 

závažné problémy.  

 

3.3. Prioritná os 3 - Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít    

  v Bratislavskom samosprávnom kraji 

Ťažiskovým zameraním tejto prioritnej osi je podporovanie vytvárania nových pracovných miest 

s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť, podporovanie sociálnej inklúzie a zosúladenie 

pracovného a rodinného života, budovanie kapacít a technická pomoc. Podporované budú všetky 

ľudské zdroje, ktoré sa nachádzajú na trhu práce, ako aj podniky, ktoré poskytujú pracovné miesta 

pracovnej sile. 

Napĺňanie cieľa rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v Bratislavskom 

samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“) sa realizuje v rámci štyroch opatrení: 

Opatrenie č. 3.1  Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na 

vzdelanostnú spoločnosť 

Opatrenie č. 3.2  Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného 

života v BSK 

Opatrenie č. 3.3   Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

Opatrenie č. 3.4   Technická pomoc pre BSK 

 

Opatrenie 3.1 je zacielené na riešenie typických problémov BSK na trhu práce, a to najmä tvorbou 

vhodných podmienok na udržanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti zamestnancov 

a zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky. Podporované sú aktivity zameraná na tvorbu 

pracovných miest v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti, akou je priemerná úroveň v BSK, 

nadobudnutie nových zručností pre používanie nových technológií, využívanie informačných 

technológií a podpora inovácií, umiestnenie pracovnej sily na voľné pracovné miesta, zlepšenie 

mobility pracovnej sily a aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Cieľom opatrenia 3.2 je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb sociálnej starostlivosti, zvyšovaním dostupnosti 

a kvality služieb zameraných na zosúladenie rodinného a pracovného života, podporovanie 

zamestnancov ohrozených  prepúšťaním s prioritným zreteľom na zamestnancov starších a s nízkym 

vzdelaním. 

Cieľom opatrenia 3.3 je zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej správy 

a mimovládnych neziskových organizácií pre dosiahnutie zlepšenia kvality poskytovaných služieb. 

Podporovanými budú organizácie poskytujúce verejné služby alebo služby, ktoré majú verejný 

(neziskový) charakter. 

Špecifickým cieľom opatrenia 3.4 je zabezpečenie implementácie OP ZaSI v súlade s nárokmi 

kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, 

zabezpečením publicity, komunikácie s EK, ako aj s prijímateľmi. 

 

3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 3 sa v sledovanom období neimplementovala. S implementáciou sa začne v priebehu roka 

2008.  

 

3.3.2. Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

Nakoľko v sledovanom období nebola prioritná os 3 implementovaná, neboli zaznamenané žiadne 

závažné problémy.  

 

3.4. Prioritná os 4 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 
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V rámci uvedenej prioritnej osi je podporovanie zamerané na modernizáciu verejnej správy, verejných 

služieb a služieb poskytovaných mimovládnymi organizáciami, na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 

vo verejnej správe a na strane poskytovateľov služieb verejného charakteru. Pôjde najmä 

o poskytovanie primeraného vzdelávania, rozvoj partnerstiev, výmenu a šírenie informácií, zavedenie 

nástrojov na tvorbu politík, stratégií a strategického plánovania a zavedenie systémov riadenia kvality 

vo verejnej správe. 

Prioritná os 4 bude implementovaná týmito skupinami opatrení: 

Opatrenie č. 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými     

organizáciami 

Opatrenie č. 4.2  Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky 

zamestnanosti a sociálnej politiky 

 

Podstatou zamerania opatrenia 4.1 je riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy 

a neziskových organizácii. Zlepšením kvality ľudských zdrojov sa sleduje postupné zlepšovanie 

poskytovaných verejných služieb. 

Dňa 17. 12. 2007 predložila Sociálna implementačná agentúra na RO pre OP ZaSI návrh výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP pre rámcovú aktivitu „Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia 

kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami“.  

Opatrením 4.2 sa podporuje zlepšenie organizačného a procesného usporiadania činností jednotlivých 

poskytovateľov verejných služieb.  

3.4.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 4 sa v sledovanom období neimplementovala. S implementáciou sa začne v priebehu roka 

2008.  

 

 

3.4.2. Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

Nakoľko v sledovanom období nebola prioritná os 4 implementovaná, neboli zaznamenané žiadne 

závažné problémy.  

 

3.5 Prioritná os č. 5 -  Technická pomoc 

Cieľom tejto prioritnej osi je zabezpečenie implementácie Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia, a to v súlade s nárokmi, ktoré sú kladené na riadenie a administratívne štruktúry 

zodpovedné za realizáciu operačného programu. 

Zabezpečenie efektívnej implementácie je zamerané na implementáciu, monitorovanie, kontrolu, 

evaluáciu, štúdie, na informovanie a publicitu. Na podporu vykonávaných činností  a funkcií v rámci 

aktivít, ktoré sú rozdelené v súlade so stanovenými prioritnými témami a kategóriami výdavkov, môžu 

oprávnené subjekty na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky  v rámci 

technickej pomoci OP ZaSI. 

Uplatňované sú tieto prioritné témy: 

Prioritná téma 85 – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit 

Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita 

 

V sledovanom období neboli predložené žiadne projekty TP. Neboli refundované žiadne prostriedky 

technickej pomoci. Informácie týkajúce sa technickej pomoci sú obsahom časti 5 tejto správy 

Technická pomoc. 

 

4. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA 

 

OP ZaSI  je zharmonizovaný a plne v súlade so strategickými dokumentmi EÚ zameranými na oblasť 



 

 

 29 

zamestnanosti a sociálnej inklúzie, medzi ktoré patria najmä: Lisabonská stratégia, Európska stratégia 

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 2006-2008, Národný akčný plán na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ženách, Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného 

života v roku 2006.  

Zameranie OP ZaSI  zohľadňuje a napĺňa odporúčania, vyplývajúce z týchto strategických 

dokumentov. 

- Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je plne v súlade so Strategickými usmerneniami 

Spoločenstva pre ekonomickú, sociálnu a územnú kohéziu. OP z troch priorít, resp. usmernení, 

stanovených v súlade s obnovenou Lisabonskou stratégiou pre rast a zamestnanosť, odráža najmä 

tretie usmernenie, a to „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“. V rámci OP sa priority  

Strategických usmernení Spoločenstva prejavujú na úrovni definovaných oprávnených skupín aktivít 

a na úrovni jednotlivých  opatrení.  

 

- V rámci OP ZaSI stanovené priority boli orientované na napĺňanie cieľov Európskej stratégie 

zamestnanosti
11

.  

- Prostredníctvom hlavných cieľov OP ZaSI sa sleduje aj zabezpečenie realizácie priorít určených v 

Usmerneniach zamestnanosti  na roky 2005 – 2008, ich prínos k vyváženej podpore úplnej 

zamestnanosti, k zvyšovaniu kvality a produktivity práce a v rámci toho k znižovaniu podielu 

chudobných pracujúcich, k posilneniu sociálnej a územnej súdržnosti s dôrazom na zásadný význam 

rovnosti príležitostí a boja proti diskriminácii.  

- OP ZaSI je plne v súlade s Integrovanými usmerneniami pre rast a zamestnanosť
12

 prijatými Radou 

(ES) v roku 2005, a to najmä v bodoch: 17, 19, 20, 21, 23 a 24. 

V plnom súlade je OP ZaSI aj s nasledujúcimi strategickými dokumentmi SR, a to:  

 

- Národným programom reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 vychádzajúcim 

z Lisabonskej stratégie pre Slovensko - v plnej miere zohľadňuje potrebu rozvoja vzdelávania 

a tréningu na všetkých úrovniach s cieľom prispôsobiť sa potrebám trhu práce, súčasne reflektuje aj 

potrebu komplexného prístupu k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti, a to najmä aplikovaním 

                                                                        
11 Ciele tejto stratégie  majú byť dosiahnuté prostredníctvom nasledujúcich priorít: zamestnanie väčšieho počtu ľudí a ich udržanie 

v zamestnaní, rozšírenie ponuky pracovných príležitostí a modernizácia systémov sociálnej ochrany,  zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov 
a podnikov, zvýšenie investícií do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelania a zručností. 

12 Usmernenia pre zamestnanosť sú nasledujúce: 

17. Vykonávanie politík zamestnanosti zameraných na dosiahnutie plnej zamestnanosti, zlepšenie kvality a produktivity práce a posilnenie 
sociálnej a územnej súdržnosti..   

18. Podpora celoživotného prístupu k práci.  

19. Zabezpečenie začleňujúcich trhov práce, zvýšenie atraktívnosti práce a zabezpečenie toho, aby sa oplatilo uchádzačom o prácu pracovať, 

vrátane znevýhodnených a neaktívnych osôb.  

20. Lepšie prispôsobenie sa potrebám trhu práce.  

21. Podpora pružnosti v spojení s istotou zamestnania a zníženie segmentácie trhu práce s náležitým zreteľom na úlohu sociálnych partnerov. 

22. Zabezpečenie vývoja nákladov práce a mechanizmov stanovovania miezd, ktoré podporujú zamestnanosť.  

23. Rozšírenie a zlepšenie investícií do ľudského kapitálu.  

24. Prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu. 

 

http://www.employment.gov.sk/mpsvrsr/internet/home/page_pdf.php?id=580&sID=76becd7f197f5830c047cd06deac3461
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nástrojov aktívnej politiky trhu práce priamo cielených na znevýhodnených uchádzačov 

a najzraniteľnejšie skupiny,  

- Národnou správou o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006-2008 - 

jednotlivé aktivity rozpracované v opatreniach OP za sociálnu inklúziu plne podporujú zámery, ciele 

a priority definované v tomto dokumente. 

Prioritnými cieľmi programového dokumentu sú:  

1. Zredukovanie chudoby detí a riešenie medzigeneračnej reprodukcie chudoby preventívnymi 

opatreniami  a podporou rodín s deťmi, 

2. Zvýšenie začlenenia a bojovanie proti diskriminácii zraniteľných skupín obyvateľstva podporou 

dostupnosti verejných služieb, rozvojom lokálnych riešení a zvyšovaním participácie vylúčených 

skupín na živote spoločnosti, 

3. Zlepšenie prístupu na trh práce a zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti skupín obyvateľstva 

ohrozených exklúziou, 

4. Posilnenie riadenia, implementácie a monitoringu politických opatrení na národnej, regionálnej 

a lokálnej úrovni. 

 

Vzhľadom na to, že v sledovanom období neboli implementované jednotlivé opatrenia OP ZaSI, nie je 

možné zhodnotiť skutočný dopad OP ZaSI na koherenciu a koncentráciu. 

 

5. TECHNICKÁ POMOC  

Zabezpečenie efektívnej implementácie OP ZaSI, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie 

a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP ZaSI, je hlavným cieľom technickej pomoci 

(ďalej len „TP“).   

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. 7. 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 (ďalej len všeobecné nariadenie“) dáva iniciatívnu možnosť 

jednotlivým členským krajinám využiť finančné prostriedky na aktivity spojené s prípravou, riadením, 

monitorovaním, hodnotením, informovaním a kontrolou operačných programov a zároveň aj na 

aktivity previazané s posilnením administratívnych kapacít na implementáciu programov (článok 46). 

V zmysle tohto nariadenia je TP vyčlenená ako osobitná samostatná prioritná os v rámci OP ZaSI, 

ktorej účelom je podporovať proces realizácie, monitorovania a hodnotenia OP. 

S cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie OP sú využívané finančné prostriedky v rámci 

technickej pomoci na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr. 

 

FSR a  SIA využívajú finančné prostriedky v rámci technickej pomoci na podporu vykonávaných 

oblastí uvedených v Splnomocnení o delegovaní právomocí Riadiacim orgánom.  

Technická pomoc na úrovni obidvoch SORO má za úlohu zabezpečiť riadenie programového cyklu 

pre OP ZaSI v rozsahu pôsobnosti delegovaných RO na SORO v súlade s príslušnou legislatívou ES 

a SR, uzneseniami vlády SR, Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013, ako aj metodickými usmerneniami RO a CO. Obsahom 

programového cyklu sú oblasti programovania, posudzovania, kontroly, monitorovania a hodnotenia 

pomoci, ako aj informovania verejnosti a ďalšie, v rámci ktorých SORO realizujú oprávnené aktivity. 

V rámci nového programového obdobia 2007 -2013 boli medzi SORO a MPSVR SR ako RO 

podpísané dohody o rámcovom použití finančných prostriedkov.  

V roku 2007 sa neuskutočnilo čerpanie technickej pomoci, pretože RO ani obidve SORO v roku 2007 

nemali v uvedenom období schválené projekty technickej pomoci. V súvislosti s implementáciou OP 

ZaSI v roku 2007 vznikli RO a SORO náklady aj výdavky, ktoré sú zatiaľ uhradené z rozpočtu 
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kapitoly MPSVR SR. Po schválení projektov technickej pomoci budú tieto výdavky refundované, t.j. 

nastane čerpanie a využitie. Reálne čerpanie prostriedkov technickej pomoci začne až v roku 2008. 

 

6. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 

6.1. Aktivity v oblasti informovania a publicity realizované RO  

Riadiaci orgán uskutočňoval komunikačné aktivity v súlade s článkom 69 Nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006, ako aj v súlade s nariadením Európskej komisie č.1159/2000 z 30. mája 2000 

o opatreniach pre informovanosť a publicitu.  

 

Komunikačné a informačné aktivity boli na jednej strane zamerané na prípravu programového obdobia 

2007 – 2013. Súčasne mali charakter popularizácie výsledkov pôsobenia ESF v predošlom 

programovom období. Rok 2007 bol taktiež rokom spojeným s oslavami 50. výročia založenia ESF 

Rímskymi zmluvami.  

 

Plánovanie komunikačných aktivít bolo podmienené procesom schvaľovania OP ZaSI (oficiálne 

schválený dňa 26.10.2007).  

 

V tzv. prípravnom období, t.j. v období pred konečným schválením OP ZaSI ťažisko prác riadiaceho 

orgánu v spolupráci so SORO spočívalo vo vypracovaní základného dokumentu, a to komunikačného 

plánu na obdobie 2007 – 2013. Jeho príprava zahŕňala vyhodnocovanie aktivít predchádzajúceho 

obdobia a prípravu komunikačnej stratégie na zabezpečenie čo najväčšej možnej absorpcie finančných 

prostriedkov poskytovaných z ESF v období 2007 – 2013. Cieľom komunikačnej stratégie bolo zvýšiť 

povedomie o ESF a OP ZaSI, 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 a za použitia širokého spektra nástrojov komunikácie. 

 

Ďalšou významnou aktivitou bolo pokračovať vo zviditeľňovaní prínosov a pozitívnych výsledkov 

pôsobenia ESF na Slovensku v predchádzajúcom období. V tomto roku už bolo viacero ukončených 

projektov z predchádzajúceho obdobia a existovali reálne výsledky pomoci. Cieľom bolo aj 

zviditeľniť pridanú hodnotu EÚ a zároveň sprehľadniť a zvýšiť transparentnosť pomoci. Príklady 

dobrej praxe boli predstavované prostredníctvom komunikačných nástrojov ako sú konferencie, 

Spravodaj ESF a TV relácie. 

 

Komunikačné nástroje  

 

 v prípravnom období 

 

Inzercia 

Začiatkom roka 2007 boli v médiách zverejnené inzeráty, ktoré mali za cieľ udržiavať informovanosť 

o ESF v nadväznosti na kampaň realizovanú na jeseň 2006. 

 

Internetová stránka 

Prostredníctvom internetovej stránky www.esf.gov.sk RO prinášal aktuálne informácie o novom 

programovom období vrátane novej legislatívy. Na internetovej stránke bol prístupný aj návrh OP 

ZaSI schválený vládou SR. Na internete bolo propagované logo EK „Spolu od 1957“ a link na stránku 

EK, ktorá prináša informácie súvisiace s oslavami 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv.  

Informácie o programovom období 2007 - 2013 predstavovali tretiu najnavštevovanejšiu podstránku 

internetovej stránky ESF, po výzvach a podporených projektoch. 

 

Spravodaj ESF 

http://www.esf.gov.sk/
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Spravodaj ESF priniesol informácie o novom programovom období a taktiež príklady dobrej praxe. 

Bol distribuovaný do regionálnych poradenských centier a zástupcom partnerov v regiónoch a zároveň 

v elektronickej forme zverejnený na webovej stránke ESF.   

 

TV relácie 

V januári – februári boli v 22 lokálnych TV staniciach Slovenska odvysielané relácie zamerané 

na šírenie pozitívnych výsledkov pôsobenia ESF na Slovensku. Išlo o predstavenie úspešne 

zrealizovaných projektov podporených z ESF.  

 

Výročná správa 

RO publikoval výročnú správu o implementácii príslušného programu v predchádzajúcom období. 

Výročná správa bola distribuovaná do regionálnych poradenských centier a zástupcom významných 

organizácií v regiónoch a  v elektronickej forme bola zverejnená na webovej stránke www.esf.gov.sk. 
 

 obdobie po schválení OP ZaSI 

 

Uvedené obdobie charakterizuje intenzívna komunikácia predovšetkým voči potenciálnym 

prijímateľom s cieľom vzbudiť ich záujem o zapojenie sa do programu a zvýšiť tým absorpčnú 

kapacitu fondu.  

 

Hlavnou informačnou aktivitou zameranou na propagáciu operačného programu (OP ZaSI a OP 

Vzdelávanie) a cielenou na odbornú verejnosť a médiá ako aj na oslavy 50 rokov ESF bola celoštátna 

konferencia organizovaná v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Uskutočnila sa dňa 27. novembra 

2007 v Bratislave, a to za účasti komisára EÚ pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnaké príležitosti, 

podpredsedu vlády a ministra školstva SR a štátneho tajomníka MPSVR SR. Na konferenciu boli 

prizvaní zástupcovia verejnej správy, vrátane regionálnej samosprávy, zástupcovia podnikateľského 

sektora, ekonomických a sociálnych partnerov, MVO, zväzov a združení inštitúcií verejnej správy, 

verejných organizácií, univerzít a vysokých škôl, vzdelávacích inštitúcií a iné. Súčasťou konferencie 

bola aj tlačová konferencia. Na konferencii sa zúčastnilo celkovo viac ako 210 účastníkov. Tlačovej 

konferencie sa zúčastnilo 10 zástupcov médií. Prvá časť konferencie bola zameraná na otvorenie 

nového programového obdobia, predstavenie cieľov a východísk operačných programov, ako aj na 

prezentovanie zamerania a termínov prvých výziev. V druhej časti zástupcami riadiaceho orgánu 

detailnejšie predstavené oblasti podpory a ciele jednotlivých operačných programov. Zástupcovia 

obidvoch SORO predstavili jednotlivé agentúry poverené implementáciou opatrení operačných 

programov, vrátane oblastí, za ktoré budú zodpovedať.  

 

Schválenie OP ZaSI bolo spopularizované aj ďalšími komunikačnými nástrojmi ako sú: tlačová 

správa, vytvorenie loga operačného programu a Dizajn manuálu, vydanie publikácie OP ZaSI a výroba 

propagačných predmetov s logom OP ZaSI a logom ESF. Dizajn manuál slúži na zabezpečenie 

jednotnej komunikácie a vizuálnej identity programu. 

 

Na internetovej stránke www.esf.gov.sk bola zverejnená publikácia operačného programu ZaSI a 

ďalšie manuály a príručky týkajúce sa nového programového obdobia.  

 

OP ZaSI bol zároveň predstavený na rôznych podujatiach: na ôsmych regionálnych konferenciách 

uskutočnených v spolupráci s CKO v krajských mestách, na informačných stretnutiach 

organizovaných partnerskými inštitúciami, kam boli prizývaní zástupcovia RO/SORO. 

 

Stratégia, ciele a komunikačné nástroje na obdobie 2007 – 2013 sú podrobne popísané 

v komunikačnom pláne pre OP ZaSI. 

 

V rámci projektov RO pre OP ZaSI zabezpečil už vyššie spomínanú platformu www.esf.gov.sk 

prostredníctvom, ktorej bude zabezpečená informovanosť žiadateľov ale aj verejnosti o schválených 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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projektoch v požadovanej a transparentnej štruktúre a teda formou žiadateľ/názov projektu/kod 

projektu/hodnota projektu v členní podľa zdrojov (ESF/ŠR/Vlastné zdroje) 

 

Realizované aktivity SORO 

SIA a FSR v rámci informovanosti a publicity zabezpečujú podrobné informovanie verejnosti 

o možnostiach a spôsobe čerpania finančných prostriedkov z ESF, ako aj zabezpečovanie publicity 

vybraných úspešne realizovaných projektov v rámci OP ZaSI v rozsahu uvedenom v Splnomocnení 

o delegovaní právomocí RO, a to na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Aktivity v tejto oblasti 

súvisia so zabezpečovaním metodického a odborného poradenstva, školení a seminárov pre výmenu 

skúseností a šírenia príkladov osvedčenej praxe, podpory partnerstva a vzájomnej spolupráce pri 

príprave a realizácii projektov, realizovania aktivít pre sledovanie a vyhodnocovanie absorpčnej 

kapacity, zodpovedanie otázok potenciálnych žiadateľov o NFP a prijímateľov, zverejňovanie často 

kladených otázok na špeciálnom linku (FAQ), realizovanie informačných seminárov pre 

potenciálnych žiadateľov a prijímateľov a pod. Ďalšími úlohami je poskytovanie informácií 

o „pridelených“ opatreniach OP ZaSI, ako aj ich propagácia a vytváranie sietí kontaktných miest 

a informačných kanálov. 

 

6.2. Aktivity v oblasti informovania a publicity realizované SIA 
 

V roku 2007 Sociálnou implementačnou agentúrou ako SORO bola zriadená, administrovaná 

a pravidelne aktualizovaná webstránka www.sia.gov.sk ako jeden z najefektívnejších komunikačných 

nástrojov pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Prostredníctvom stránky sa 

mohli jej návštevníci oboznámiť so základnými dokumentmi ako aj s aktuálnymi informáciami 

a aktivitami SIA. Za rok 2007 stránku navštívilo približne 10 tisíc ľudí.  Webstránka bola 

zadefinovaná v korporátnej identite určenej dizajn manuálom Sociálnej implementačnej agentúry 

(ďalej len „SIA“). V rámci webstránky bol zriadený mailing list, ktorého účelom je registrovanie 

žiadateľov o informácie a novinky z oblasti pôsobenia SIA . Za obdobie roka 2007 týmto spôsobom 

agentúra získala e-mailové adresy niečo cez 200 ľudí, ktorých pravidelne informovala a upozorňovala 

na aktuálne dianie v oblasti čerpania prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu.  

 

Zástupcovia agentúry sa v roku 2007 zúčastnili na 10 relevantných podujatiach zameraných na 

problematiku štrukturálnych fondov, na ktorých sa zúčastnilo široké spektrum odbornej verejnosti 

zaoberajúcej sa problematikou čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ťažiskovým 

podujatím za účasti zástupcu agentúry, bola celonárodná konferencia k problematike ESF na 

programovacie obdobie 2007 – 2013. 

  

V sledovanom období bol agentúrou nastavený nový komunikačný model a komunikačné partnerstvo 

s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a jej regionálnymi zložkami, 

prostredníctvom ktorých sa dostávajú podstatné informácie do regiónov. Boli nastavené aj základné 

parametre komunikácie a publicity pre prijímateľov pomoci z ESF v rámci dopytovo-orientovaných 

projektov.  

 

Odbor komunikácie a publicity zabezpečil v roku 2007 5 výstupov v renomovaných odborných 

médiách zameraných na problematiku štrukturálnych fondov, konkrétne v magazíne Euroregióny a na 

webportáli EurActiv. SIA prispela svojimi príspevkami do dvoch odborných zborníkov, ktoré boli 

následne distribuované 250 zástupcom odbornej verejnosti. Agentúra taktiež spolupracovala na 

pravidelnej aktualizácii informačného portálu www.nsrr.sk. 

  

V druhej polovici roka 2007 Odbor komunikácie a publicity obstaral reklamné predmety a materiály 

slúžiace na propagáciu agentúry a Európskeho sociálneho fondu smerom k verejnosti.  

 

http://www.sia.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
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Pracovníci SIA poskytovali prostredníctvom Odboru komunikácie a publicity osobné, telefonické 

a písomné konzultácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

 

V rámci prípravy príručiek a metodického usmerňovania pre prijímateľov pomoci z ESF Odbor 

komunikácie a publicity spolupracoval na príprave Manuálu pre informovanie a publicitu pre 

prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013). 

 

6.3. Aktivity v oblasti informovania a publicity realizované FSR 

V priebehu roka 2007 FSR začal nastavovať systém procesov v rámci úloh vyplývajúcich z prípravy 

príslušných opatrení v rámci OP ZaSI v oblasti informovanosti a publicity. Preto bolo potrebné 

vykonať redesign webovej stránky, ktorá je podstatným a nevyhnutným komunikačným kanálom 

medzi FSR ako SORO a konečným prijímateľom. Redesign stránky bol potrebný hlavne z dôvodu 

príchodu nového programovacieho obdobia, ktoré je pre OP ZaSI graficky charakterizované novým 

logom. Toto bolo zakomponované do nového vizuálu stránky. Nová stránka má jasnejšie členenie 

s ohľadom na jednotlivé programy a programovacie období. 

Domovská stránka FSR bola zmenená z www.fsr.sk na www.fsr.gov.sk.  

Okrem zverejnenia informácií o vyhlásených výzvach na webovej stránke FSR, v denníkoch 

PRAVDA  a SME, Fondom sociálneho rozvoja  boli e-mailom oslovení prijímatelia pomoci zo 

štátneho rozpočtu, ktorí realizujú pilotný “Program podpory komunitnej sociálnej práce“ 

a informovaní o vyhlásení výziev s tým, že bližšie informácie nájdu na www.fsr.gov.sk. 

 

7. Pokrok v implementácii horizontálnych priorít stanovených v NSRR 

 

Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

 

Nakoľko je koordinátorom horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP) na úrovni 

NSRR MPSVR SR a od júla 2007 vykonáva úlohy koordinátora HP RP odbor rodovej rovnosti 

a rovnosti príležitostí v rámci MPSVR SR, informácie uvedené v tejto správe poskytujú obraz aj o 

dosiahnutom pokroku v tejto oblasti.  

 

OP ZaSI zabezpečuje prostredníctvom RO implementáciu horizontálnej priority na úrovni programu.  

 

Zástupca RO OP ZaSI sa zúčastňuje na činnosti pracovnej skupiny HP RP, ktorá vznikla za účelom 

aktívnej a efektívnej spolupráce pri jej implementácii. Zastúpenie v pracovnej skupine má každý RO 

jednotlivých OP ako aj zástupca CKO. Pracovná skupina HP RP sa v roku 2007 zišla na prvom 

zasadnutí dňa 12. 12. 2007, na ktorom schválila štatút pracovnej skupiny a Systém koordinácie 

implementácie HP RP v ŠF a KF v programovom období 2007 -2013.  

 

Systém koordinácie implementácie HP RP slúži na zabezpečenie implementácie a presadzovania 

a sledovania príspevku k cieľom HP RP v jednotlivých OP a NSRR. Bol pripravený odborom rodovej 

rovnosti a rovnosti príležitostí. Pre OP ZaSI (ako aj pre ďalšie OP) stanovuje relevanciu cieľov HP RP 

k jednotlivým prioritným osiam, systém merateľných ukazovateľov, úlohy zabezpečenia 

implementácie HP RP v oblasti odborného hodnotenia HP RP, monitorovania a hodnotenia HP RP na 

úrovni programu.  

 

Za účelom efektívnejšej implementácie HP RP bola pripravená Príručka pre uplatňovanie princípu 

rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority
13

.  

 

                                                                        
13 Príručka slúži aj ako podklad pre žiadateľov, či ich projekty a aktivity prispievajú k napĺňaniu cieľov HP RP, a to vo všetkých OP. 
Príručka bola distribuovaná na všetky RO jednotlivých OP a je dostupná na webovej stránke www.gender.gov.sk. 

http://www.fsr.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
http://www.gender.gov.sk/
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V sledovanom období bol vypracovaný Interný manuál procedúr koordinátora horizontálnej priority 

rovnosť príležitostí, v rámci ktorého boli podrobne nastavené jednotlivé procesy a ich priebeh v rámci 

implementácie HP RP, kompetencie a zodpovednosti jednotlivých zamestnancov koordinátora HP RP, 

resp. odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ako aj organizačná a personálna štruktúra 

koordinátora HP RP. Interný manuál procedúr zároveň slúži ako podklad pre čerpanie finančných 

prostriedkov z OP Technická pomoc a OP ZaSI na zabezpečenie aktivít koordinátora HP RP.  

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia prispieva najväčšou mierou k posilňovaniu 

rovnosti príležitostí žien a mužov, a to vzhľadom na svoje ciele a rámcové aktivity a je v súlade 

s cieľmi horizontálnej priority rovnosť príležitostí, tak ako sú zadefinované v Systéme Koordinácie 

implementácie HP RP. 

V rámci prioritných osí sa sleduje prínos k stanoveným cieľom rovnosti príležitostí žien a mužov resp. 

rodovej rovnosti: 

1. Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení 

aktívnej politiky trhu práce a vzdelávacích aktivít zameraných aj na rodovú desegregáciu 

v povolaniach  (najmä opatrenie 1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 

nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti, 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest 

prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania ) 

2. Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného 

a rodinného života a zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. (najmä 

opatrenie 1.1., 2.3. Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života) 

3. Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi  (všetky opatrenia) 

4. Zvýšenie podielu žien na SZČO a na riadení a zakladaní podnikateľských subjektov. (najmä opatrenia 

1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, 

podnikov a podpory podnikania, 2.3. Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života)  

5. Podpora predchádzania a eliminácie diskriminácie na základe rodu. (všetky opatrenia, najmä 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). 

 

V rámci prioritnej osi 2. Podpora sociálnej inklúzie sa bude špecificky sledovať príspevok k cieľom 

rovnosti príležitostí žien a mužov v oblasti: 

1. zvýšenie počtu služieb pre obete domáceho násilia a na predchádzanie a elimináciu domáceho násilia 

(najmä opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity), 

2. zníženie miery rizika chudoby žien (opatrenia 2.1., 2.2.) 

 

Významnou mierou OP ZaSI posilňuje aj rovnosť príležitostí ďalších znevýhodnených skupín, 

znevýhodnených najmä na základe veku a zdravotného postihnutiu a posilňuje antidiskriminačné 

mechanizmy vo všeobecnosti, čo je zároveň v súlade s cieľmi horizontálnej priority rovnosť 

príležitostí.  

V rámci svojich prioritných osí OP ZaSI deklaruje najmä prínos k týmto špecifickým cieľom rovnosti 

príležitostí: 

1. Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom aktívnej 

politiky trhu práce vzdelávania a vytvárania podmienok pre ich zamestnanosť. 

2. Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvo zvyšovania kvalifikácie). 

3. Zníženie miery nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15 – 24 rokov 

4. Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k znevýhodneným  skupinám vo všeobecnosti.  

5. Zvýšenie miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu a zvýšenie kvalifikácie ľudí 

s nízkym vzdelaním 
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Sledovanie cieľov rovnosti príležitostí je v rámci OP ZaSI zabezpečené tým, že všetky relevantné 

merateľné ukazovatele sa sledujú podľa pohlavia resp. rodu (delené sú na mužov a ženy), podľa veku 

(najmä vekové skupiny 15 – 24 a 55 – 64) a zdravotného postihnutia príp. ďalších sociálnych 

kategórií. Merateľné ukazovatele horizontálnej priority rovnosť príležitostí pre OP ZaSI sú súčasťou 

Systému koordinácie a implementácie HP RP (príloha č. 4). V ďalších výročných správach budú tieto 

údaje podkladom kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy príspevku OP ZaSI k cieľom rovnosti 

príležitostí žien a mužov a rovnosti príležitostí na základe veku, zdravotného postihnutia a ďalších 

znevýhodnených skupín.  

V rámci OP ZaSI sa budú napĺňať aj ďalšie tri horizontálne priority (ďalej len „HP“), a to cez 

realizáciu jednotlivých prioritných osí a opatrení: 

1. Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) 

2. Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) 

3. Horizontálna priorita Informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) 

 

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

Táto horizontálna priorita bude realizovaná v rámci OP ZaSI prierezovo, najmä realizáciou 

nasledujúcich prioritných osí, opatrení a konkrétnych aktivít: 

V rámci opatrenia 2.1.- „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčeným alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity“, budú podporované ľudské zdroje ohrozené vylúčením, alebo 

vylúčené, ktoré sa nachádzajú na a mimo trhu práce. 

Zámerom opatrenia 2.2- „Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora 

integrácia znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 

komunity“, je podporovať prístup na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva s osobitným zreteľom 

na marginalizované rómske komunity.  

Realizácia HP MRK sa súbežne napĺňa aj cez opatrenie 3.2.- „Podpora sociálne inklúzie, rodovej 

rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK“ 

Medzi rámcové aktivity, prostredníctvom ktorých bude plnené uvedené opatrenie, patria napr.: 

 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

s výrazným zacielením na osoby zdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby 

z marginalizovaných rómskych komunít. 

 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania 

a inovatívnych prístupov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov 

marginalizovaných skupín. 

 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej, resp. strednej školy, získanie 

odbornej zručnosti formou zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na osoby 

z marginalizovaných rómskych komunít. 

 

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj  

Táto horizontálna priorita bude napĺňaná predovšetkým cez realizáciu prioritnej osi 1- „Podpora rastu 

zamestnanosti“ v rámci opatrenia 1.2- „ Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom 

zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania“, prioritnej osi 3- „ Podpora 

zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK“ (opatrenia 3.1, a 3.3) a cez prioritnú os 

4- „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“. 

 

Horizontálna priorita Informatizácia spoločnosti   

Táto horizontálna priorita sa v rámci OP ZaSI bude napĺňať predovšetkým cez realizáciu prioritnej osi 

3- „Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK“ (opatrenie 3.3) a cez 

prioritnú os 4- „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“. 

 

8. Informácie o syntéze vykonávania činností na základe článku 10 Nariadenia ES 1081/2006 
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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 

 

V týchto oblastiach vzhľadom na to, že v roku 2007 sa OP ZaSI na úrovni projektovej nerealizoval 

neexistuje v týchto oblastiach žiadny osobitný pokrok, čiastočné prebehli niektoré aktivity, ktoré sú 

predbežne popísané v predchádzajúcej kapitole.  
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Príloha č.1 

                      
Ukazovatele na úrovni prioritných osí Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Monitorovacie obdobie: 1.01.2007 – 31.12.2007 

Prioritná os l: Podpora rastu zamestnanosti 

Ukazovatele jednotka typ 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

1.Počet podporených projektov Dosiahnutý 

výsledok 

počet Výstup 0                   

Cieľ počet             3 913   3 913   

Východisko počet 88                   

2. Počet osôb zapojených do 

podporených projektov 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             496 314   496 314   

Východisko počet 102 561           

  

  

  

  

3. Počet vyškolených  

žiadateľov 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             15 000   15 000   

Východisko počet 0           

      

  

4. Počet vytvorených 

pracovných miest 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet Výsledok 0                   

Cieľ počet             95 300   95 300   

Východisko počet 14 997           

      

  

Počet vytvorených pracovných 

miest (muži) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet                     

                                                                        
* V rámci tabuľky sú ako východiskové zdroje uvádzané údaje podľa OP z predchádzajúcich rokov 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKC9E/indik.%20vyrocka.xls#RANGE!A44#RANGE!A44
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Východisko počet 8 292           

52 733   52 733 

  

Počet vytvorených pracovných 

miest (ženy) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0           

  

      

Cieľ počet                     

Východisko počet 6 705           

42 567   42 567 

  

5. Počet úspešne umiestnených 

osôb 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             120 000   120 000   

Východisko počet 45 217           

      

  

6. Počet udržaných pracovných 

miest 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             10 000   10 000   

Východisko počet 0                   

7. Miera nezamestnanosti  Dosiahnutý 

výsledok 

% Dopad 0,00                   

Cieľ %             8,00   8,00   

Východisko % 16,20                   

Miera nezamestnanosti (muži) Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             7,00   7,00   

Východisko % 13,30                   

Miera nezamestnanosti (ženy) Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             9,40   9,40   

Východisko % 17,20           
  

  
  

  

8. Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na trh práce 

Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             27,40   27,40   
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Východisko % 44,00           

      

  

9. Miera udržateľnosti 

podporovaných pracovných 

miest do 12 mesiacov po 

ukončení podpory 

Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             65,20   65,20   

Východisko % 0,00           

      

  

Prioritná os 2: Sociálna inklúzia 

Ukazovatele jednotka typ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

1. Počet podporených projektov Dosiahnutý 

výsledok 

počet Výstup 0                   

Cieľ počet             850   850   

Východisko počet 0           

      

  

2.  Počet osôb zapojených do 

podporených projektov 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             23 700   23 700   

Východisko počet 0                   

3. Počet oblastí výkonu so 

zavedeným systémom 

prehlbovania kvalifikácie. 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             5   5   

Východisko počet 0                   

4. Počet vytvorených lokálnych 

partnerstiev sociálnej inklúzie, 

vytvorených za účelom rozvoja 

marginalizovaných komunít 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             36   36   

Východisko počet 27                   
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5. Počet úspešne 

podporovaných osôb  

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             20 145   20 145   

Východisko počet 0                   

6. Počet zamestnancov 

v jednotl. oblastiach výkonov, 

ktorí absolvovali projekty 

ďalšieho vzdelávania zamerané 

na zvýšenie kvality soc. služieb 

a SPO a SK a iných opatrení  

sociálnej inklúzie 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet Výsledok 0                   

Cieľ počet             3 635   3 635   

Východisko počet 0                   

7. Počet lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie fungujúcich 1 

rok po skončení projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             30   30   

Východisko počet 0                   

8. Počet vytvorených 

pracovných miest 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             300   300   

Východisko počet 0                   

Počet vytvorených pracovných 

miest (muži) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             150   150   

Východisko počet 0                   

Počet vytvorených pracovných 

miest (ženy) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             150   150   

Východisko počet 0                   
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9. Počet zamestnávateľov, ktorí 

vytvorili podmienky pre rodinne 

orientované zamestnanie 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             200   200   

Východisko počet 0                   

10. Miera dlhodobej 

nezamestnanosti  

Dosiahnutý 

výsledok 

% Dopad 0,00                   

Cieľ %             9,20   9,20   

Východisko % 10,20                   

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti (muži) 

Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             8,70   8,70   

Východisko % 9,40                   

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti (ženy) 

Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             9,80   9,80   

Východisko % 11,20           

  

  

  

  

11. Miera rizika chudoby Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             9,20   9,20   

Východisko % 13,00                   

Miera rizika chudoby (muži) Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %                     

Východisko % 13,00           9,10   9,10   

Miera rizika chudoby (ženy) Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             9,40   9,40   
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Východisko % 13,00           

  

  

  

  

12. Rodový mzdovvý rozdiel v 

neupravenej forme 

Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             22,00   22,00   

Východisko % 24,00           

  

  

  

  

Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK 

Ukazovatele jednotka typ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

1. Počet podporených projektov Dosiahnutý 

výsledok 

počet Výstup 0                   

Cieľ počet             277   277   

Východisko počet 15                   

2. Počet osôb zapojených do 

podporených projektov 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             27 040   27 040   

Východisko počet 5 333                   

3.  Počet vytvorených lokálnych 

partnerstiev sociálnej inklúzie,  

vytvorených za účelom rozvoja 

marginaliz. komunít 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             5   5   

Východisko počet 0                   

4. Počet  úspešne 

podporovaných osôb 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             1 000   1 000   

Východisko počet 0                   

5. Počet vytvorených 

pracovných miest 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet Výsledok 0                   
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Cieľ počet             2500   2500   

Východisko počet 555                   

Počet vytvorených pracovných 

miest (muži) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             1300 
  

1300   

Východisko počet 292             
  

    

Počet vytvorených pracovných 

miest (ženy) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0             

  

    

Cieľ počet             1200 
  

1200   

Východisko počet 263                   

6. Počet úspešne umiestnených 

osôb 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             5200   5200   

Východisko počet 1110                   

7. Počet vyškolených žiadateľov Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             1000   1000   

Východisko počet 0                   

8. Počet udržaných pracovných 

miest 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             300   300   

Východisko počet 0                   

9. Počet lokálnych partnerstiev 

sociálnej inklúzie fungujúcich 1 

rok po skončení        projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             4   4   

Východisko počet 0                   
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10. Počet získaných certifikátov Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             3   3   

Východisko počet 1                   

11. Miera nezamestnanosti Dosiahnutý 

výsledok 

% Dopad 0,00                   

Cieľ %             4,60   4,60   

Východisko % 5,30                   

Miera nezamestnanosti (muži) Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             3,80   3,80   

Východisko % 4,40                   

Miera nezamestnanosti (ženy) Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00           

      

  

Cieľ %             5,40   5,40   

Východisko % 6,10                   

12. Miera úspešnosti 

umiestňovania osôb na trh práce 

Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             20,70   20,70   

Východisko % 20,81                   

13. Rodový mzdový rozdiel 

v neupravenej forme 

Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             22,00   22,00   

Východisko % 24,00                   

14. Miera úspešnosti získaných 

certifikátov 

Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             85,00   85,00   
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Východisko % 0,00                   

Prioritná os 4: Budovanie kapacít 

Ukazovatele     2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

1. Počet podporených projektov Dosiahnutý 

výsledok 

počet Výstup 0                   

Cieľ počet             412   412   

Východisko počet 0                   

2. Počet podporených 

organizácií 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             300   300   

Východisko počet 0                   

Počet podporených organizácií 

(verejná správa) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             250   250   

Východisko počet 0                   

Počet podporených organizácií 

(MVO) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             50   50   

Východisko počet 0                   

3. Počet vyškolených žiadateľov Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             24 436   24 436   

Východisko počet 0                   

Počet vyškolených žiadateľov 

(verejná správa) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             18 000   18 000   
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Východisko počet 0                   

Počet vyškolených žiadateľov 

(MVO) 

Dosiahnutý 

výsledok 

počet 0                   

Cieľ počet             6 436   6 436   

Východisko počet 0                   

4. Počet získaných certifikátov Dosiahnutý 

výsledok 

počet Výsledok 0                   

Cieľ počet             12   12   

Východisko počet 0                   

5. Zlepšenie hodnotenia HESO Dosiahnutý 

výsledok 

% Dopad 0,00                   

Cieľ %             60,00   60,00   

Východisko % 45,10                   

6. Miera úspešnosti získaných 

certifikátov 
Dosiahnutý 

výsledok 

% 0,00                   

Cieľ %             85,00   85,00   

Východisko 

% 0,00                   
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Príloha č. 2 
 

Prioritné osi podľa zdroja financovania (v EUR), ku dňu: 31.12.2007 

Prioritná os/opatrenie15 

Stĺpec (a) stĺpec (b) stĺpec (c) stĺpec (d) stĺpec (e) 

Výdavky zaplatené 

príjemcami a zahrnuté 

do žiadostí o platbu 

odoslaných Riadiacemu 

orgánu 

Zodpovedajúci 

Štátny príspevok 

Súkromný 

príspevok (1) 

Výdavky 

zaplatené zo 

strany 

subjektu 

zodpovedného 

za vykonanie 

platby 

príjemcom 

Celkové platby 

prijaté od Komisie 

Prioritná os 1      

Opatrenie 1.1 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR 

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Opatrenie 1.2 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR 

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Prioritná os 2       

Opatrenie 2.1 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR 

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Opatrenie 2.2 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR 

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Opatrenie 2.3 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR 

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Prioritná os 3      

Opatrenie 3.1 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR  

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Opatrenie 3.2 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR  

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Opatrenie 3.3 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR  

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Opatrenie 3.4 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR  

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Prioritná os 4      

Opatrenie 4.1 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR 

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Opatrenie 4.2 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR 

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Prioritná os 5 

z toho výdavky druhu ESF 

z toho výdavky druhu EFRR 

 

0  

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

                                                                        

15 Pozn. 

Údaje v stĺpci (a), (b) a (c) vypĺňa Riadiaci orgán 

v prípade prijímateľa zo súkromného sektora sa uvádza výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; v prípade prijímateľa 
z verejného sektora sa uvádza výška verejných zdrojov (údaj uvedený v stĺpci (a) zodpovedá údaju v stĺpci (b)) 

údaje v stĺpci (d) vypĺňa Platobná jednotka 

údaje v stĺpci (e) vypĺňa Certifikačný orgán 
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Celkový súhrn      

Druh výdavkov ESF 

v celkovom súhrne, keď je 

Operačný program 

spolufinancovaný z EFRR (2) 

     

Druh výdavkov EFRR 

v celkovom súhrne, keď je 

Operačný 

program spolufinancovaný 

z ESFF 

     

(1) Uplatniteľný len na Operačné programy vyjadrené v celkových nákladoch. 

(2) Táto kolónka sa vyplní podľa toho, či je Operačný program spolufinancovaný z EFRR, alebo z ESF, ak sa použije možnosť voľby podľa 

článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006. 

 

 

Príloha č.3  
Platby prijaté z Európskej komisie1 v EUR 

Referenčné číslo Komisie: 2007SK05UPO002 

Názov programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

Stav k 31. decembru 2007            

Fond 
Ţiadosť 

o platbu2 č. 

Dátum 

predloţenia 

ţiadosti 

o platbu na EK 

Poţadovaná 

suma 

Uhradená 

suma 

Dátum pripísania 

prostriedkov na 

účet CO 

Rozdiel medzi 

poţadovanou 

a uhradenou sumou 

ESF zálohová platba x x 17 636 031,56 30.11.2007 x 

Spolu           17 636 031,56   

1 Údaje vypĺňa MF SR 

2  Pri zálohovej platbe sa číslo žiadosti nevypĺňa, uvádzať text „zálohová platba“ 
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Príloha č.4 
Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o 

implementácii 

Referenčné číslo Komisie: 2007SK05UPO002 

Názov programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre Operačný program ZaSI: 26.10.2007     

Opatrenie 

K 

ód (*) 

Oblasť 1 

Prioritná téma 

Kód (*) 

Oblasť 2 

Forma 

financovania 

K Kód (*) 

Oblasť 1 

Prioritná téma 

 

Kód (*) 

Oblasť 5 

Umiestnenie 

Suma (**) 

 

Kód (*) 

Oblasť 2 

Forma 

financovania 

Kód (*) 

Oblasť 3 

Územie 

Kód (*) 

Oblasť 4 

Hospodárska 

činnosť 

Kód (*) 

Oblasť 5 

Umiestnenie 

Suma (**) 

opatrenie 1.1 63 01 00 20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 1.1 65 01 00   20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 1.1 66 01 00  20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 1.1 67 01 00 20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 1.1 68 01 00 20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 1.1 69 01 00 20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 1.1 70 01 00 20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 1.1 71 01 00 20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 1.2 64 01 00 18,22 NUTS 3 0 

opatrenie 1.2 68 01 00 18,22 NUTS 3 0 

opatrenie 2.1 66 01 00 20 NUTS 3 0 

opatrenie 2.1 71 01 00 20 NUTS 3 0 

opatrenie 2.1 73 01 00 20 NUTS 3 0 

opatrenie 2.2 66 01 00 18,20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 2.2 71 01 00 18,20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 2.2 73 01 00 18,20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 2.3 66 01 00 20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 2.3 69 01 00 20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 2.3 71 01 00 20,22 NUTS 3 0 

opatrenie 3.1 63 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.1 65 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.1 66 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.1 67 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.1 68 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.1 69 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.1 70 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.2 66 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.2 69 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.2 71 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.2 73 01 00 18,20,22 NUTS 2 0 

opatrenie 3.3 81 01 00 17,18 NUTS 2 0 

opatrenie 3.4 85 01 00 17 NUTS 2 0 

opatrenie 3.4 86 01 00 17 NUTS 2 0 

opatrenie 4.1 81 01 00 17,18 NUTS 3 0 

opatrenie 4.2 81 01 00 17,18 NUTS 3 0 

Prioritná os 5 85 01 00 17 NUTS 3 0 

Prioriná os 5 86 01 00 17 NUTS 3 0 

 Spolu      

(*) Kategórie by sa mali kódovať pre každú oblasť podľa štandardného členenia. 

(**)pridelená suma z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategóriu. 
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Príloha č. 5 
Priebeţné ţiadosti o platbu predloţené Európskej komisií* (v EUR) 

Referenčné číslo Komisie: 2007SK05UPO002 

Názov programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Stav k 31. decembru 2007 

Prioritná os 
Záväzok  

2007 – 2013** 

Priebežná 

žiadosť o 

platbu č. 

..... 

dátum: 

Priebežná 

žiadosť o 

platbu č. 

..... 

dátum: 

Priebežná 

žiadosť o 

platbu č. 

..... 

dátum: 

Celkový 

objem 

prostriedkov 

za priebežné 

žiadosti o 

platbu 

% záväzku  

2007 - 2013 

Prioritná os 1 567 422 200 X X X X 0 % 

Prioritná os 2 187 800 000 X X X X 0% 

Prioritná os 3 17 801 578 X X X X 0 % 

Prioritná os 4 81 734 600 X X X X 0 % 

Prioritná os 5 27 043 200 X X X X 0 % 

Spolu 881 801 578 x x X x 0 % 

*Údaje vypĺňa MF SR 
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Príloha č. 6 Ukazovatele za oblasť publicity a informovanosti (KoP) 

Ukazovatele   2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 Spolu 

Indikátory výstupu                       

Celoštátne konferencie 

Dosiahnutý výsledok 1                 1 

Cieľ 1                 1 

Východisko 0                 0 

                        

Regionálne konferencie 

Dosiahnutý výsledok 0                 0 

Cieľ 0                 0 

Východisko 0                 0 

                        

Informačné podujatia, odborné podujatia, 

školenia/workshopy 

Dosiahnutý výsledok 8                 8 

Cieľ 8                 8 

Východisko 0                 0 

                        

Podujatia pre novinárov (tlač. besedy, oficiálne a 

neoficiálne stretnutia) 

Dosiahnutý výsledok 1                 1 

Cieľ 1                 1 

Východisko 0                 0 

                        

Vydané a zverejnené odborné a informačné 

tlačoviny/publikácie 

Dosiahnutý výsledok 3                 3 

Cieľ 2                 2 

Východisko 0                 0 

Noviny ESF 

Dosiahnutý výsledok 0                 0 

Cieľ 0                 0 

Východisko 0                 0 

Zverejnené správy, rozhovory, príspevky, inzeráty a 

iné mediálne výstupy vo všetkých druhoch médií 

Dosiahnutý výsledok 14                 14 

Cieľ 11                 11 

Východisko 0                 0 

                        

Účasť na veľtrhoch 

Dosiahnutý výsledok 0                 0 

Cieľ 0                 0 

Východisko 0                 0 

                        

Propagačné predmety k OP ZaSI/ESF (ks) Dosiahnutý výsledok 6 824                 6 824 
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Cieľ 1 000                 1 000 

Východisko 0                 0 

                        

Dizjan manuál a logo 

Dosiahnutý výsledok 2                 2 

Cieľ 2                 2 

Východisko 0                 0 

                        

Účasť na iných konferenciách, workshopoch resp. 

informačných alebo odborných podujatiach - 

prezentovanie OP ZaSI 

Dosiahnutý výsledok 19                 19 

Cieľ 19                 19 

Východisko 0                 0 

Indikátory výsledku                       

Počet účastníkov konferencií 

Dosiahnutý výsledok 193                 193 

Cieľ 200                 200 

Východisko 0                 0 

Počet účastníkov informačných podujatí, odborných 

podujatí a workshopov 

Dosiahnutý výsledok 600                 600 

Cieľ 400                 400 

Východisko 0                 0 

Počet novinárov zúčastnených na podujatiach (tlač. 

besedy, oficiálne a neoficiálne stretnutia) 

Dosiahnutý výsledok 11                 11 

Cieľ 20                 20 

Východisko 0                 0 

Odozva na podujatia (% spokojných účastníkov) 

Dosiahnutý výsledok 0                 0 

Cieľ 0                 0 

Východisko 0                 0 

Počet distribuovaných publikácií/tlačovín 

Dosiahnutý výsledok 500                 500 

Cieľ 500                 500 

Východisko 0                 0 

Počet distribuovaných Novín ESF 

Dosiahnutý výsledok 0                 0 

Cieľ 0                 0 

Východisko 0                 0 

Záujem o zasielanie aktuálnych informácií (počet 

registrovaných užívateľov v databázach záujemcov o 

aktuálne informácie) 

Dosiahnutý výsledok 662                 662 

Cieľ 450                 450 

Východisko 353                 353 

Návštevnosť internetových stránok Dosiahnutý výsledok 133 416                 133 416 
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Cieľ 106 000                 106 000 

Východisko                     

Indikátory dopadu                       

Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o ESF (% 

povedomia o  ESF) 

Dosiahnutý výsledok                   0 

Cieľ                   0 

Východisko                   0 

úroveň celkovej informovanosti verejnosti o OP ZaSI, 

jeho opatreniach a cieľoch (% poznania OP ZaSI, 

jeho cieľov a oblastí) 

Dosiahnutý výsledok                   0 

Cieľ                   0 

Východisko                   0 

Záujem o podporu v rámci OP ZaSI (% podiel 

žiadaných príspevkov a príspevkov alokovaných na 

výzvy) 

Dosiahnutý výsledok                   0 

Cieľ                   0 

Východisko                   0 
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Príloha 7           Zoznam pouţitých skratiek 

 

APTP Aktívna politika trhu práce 

AOTP Aktívne opatrenia na trhu práce 

BSK  Bratislavský samosprávny kraj  

EES                  Európska stratégia zamestnanosti  

EK   Európska komisia  

ERDF  European Regional Development Fund  - Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESF  European Social Fund - Európsky sociálny  fond 

ES                    Európske spoločenstvá 

EÚ                   Európska únia 

FSR   Fond sociálneho rozvoja 

ITMS  IT monitorovací systém 

KF  Kohézny fond 

LSS                  Lisabonská stratégia pre Slovensko 

MRK  marginalizované rómske komunity 

MV                  Monitorovací výbor 

NPR                 Národný program reforiem 

NSRR  Národný strategický referenčný rámec 

NSTUR            Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky   

NUTS  Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques - klasifikačný systém štatistických 

územných jednotiek zavedených EUROSTATom v spolupráci s národnými štatistickými 

úradmi 

OP                   Operačný program 

RO  riadiaci orgán 

SIA  Sociálna implementačná agentúra 

SORO  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

SR   Slovenská republika 

ŠF  štrukturálne fondy 

UV                   uznesenie vlády 

ÚoZ  uchádzači o zamestnanie 

MF SR    Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MPSVaR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MŠ SR               Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

MVRR SR   Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

NR SR             Národná rada Slovenskej republiky 

TA  technická asistencia 

ÚPSVaR SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

ÚV SR             Úrad vlády Slovenskej republiky      

ZMOS            Združenie miest a obcí Slovenska 
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Tabuľka č. 1 Prevodový mostík v RIS 

Prevodový mostík medzi kódmi programovej štruktúry a projektmi / prvkami v RIS  

Kód v ITMS 
Kód prvkov v 

štátnom 
rozpočte 

Programový dokument / Riadiaci (národný) orgán / Fond 

Priorita 

Opatrenie, podopatrenie 

2710003   Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF 

2711003 06G15 1. Podpora rastu zamestnanosti 

2711013 06G1501 
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

2711023 06G1502 
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia 
adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 

      

2712003 07C08 2. Podpora sociálnej inklúzie 

2712013 07C0801 

2.1Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti  s osobitným 
zreteľom na marginalizované rómske komunity 

2712023 07C0802 

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 

2712033 07C0803 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života  

2713003 06G16 3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 

2713013 06G1601 
3.1Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným 
zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

2713023 06G1602 
3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného 
a rodinného života v BSK 

2713033 06G1603 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

2713043 06G1604 3.4 Technická pomoc pre BSK 

2714003 06G17 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

2714013 06G1701 
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 
organizáciami 

2714023 06G1702 
4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO 
v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky   

2715003 06G18 5. Technická pomoc 

2715013 06G1801 5.1 Technická pomoc 
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Tabuľka č.2 Finančný plán podľa prioritných osí (v EUR, v beţných cenách) 

Fond: ESF 

EU 

zdroje 

(a) 

Národné 

zdroje 

celkom 

(b) = (c)+(d) 

Indikatívna alokácia 

národných zdrojov 

Celkové zdroje 

(e)=(a)+(b) 
Miera 

kofinancovania 

(f)=(a)/(e) 

Pre informáciu 

SR verejné 

zdroje 

(c) 

SR 

súkromné 

zdroje 

(d) 

EIB 

príspevo

k 

 

Iné zdroje 

Prioritná os č.1 

Podpora rastu 

zamestnanosti 

567 422 200 100 133 330 100 133 330  667 555 530 85 %  111 191 177 

Prioritná os č.2 

Podpora sociálnej 

inklúzi 

187 800 000 33 141 177 33 141 177  220 941 177 85 %  5 164 705 

Prioritná os č.3 

Podpora 

zamestnanosti,    

sociálnej inklúzie 

a budovanie 

kapacít v BSK 

17 801 578 3 141 455 3 141 455  20 943 033 85 %  2 264 609 

Prioritná os č.4 

Budovanie 

kapacít 

a zlepšenie 

kvality verejnej 

správy 

81 734 600 14 423 753 14 423 753  96 158 353 85 %  2 450 000 

Prioritná os č.5 

Technická pomoc 
27 043 200 4 772 330 4 772 330  31 815 530 85 %  0 

CELKOM 881 801 578 155 612 045 155 612 045  1 037 413 623 85 %  121 070 491 

z toho – Cieľ 

Konvergencia 864 000 000 

 

152 470 590 

 

 

152 470 590 

 

 

 

1 016 470 590 

 

85 %  

 

118 805 882 

 

z toho – Cieľ 

Regionálna 

konkurenciescho

pnosť a 

zamestnanosť 

17 801 578 3 141 455 3 141 455  

 

20 943 033 

 

85 %  2 264 609 
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Tabuľka č.3 Finančný plán podľa opatrení a prioritných osí  (v EUR, v beţných cenách) 

Fond: ESF 

EU zdroje 
Národné zdroje 

celkom 

Indikatívna alokácia 

národných zdrojov 

Celkové 

zdroje 

(a) (b) = (c)+(d) (c) (d) (e)=(a)+(b) 

  
SR verejné 

zdroje 

SR 

súkromné 

zdroje 

 

1.1 Podpora programov v oblasti podpory 

zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti 

397 195 540 70 093 331 70 093 331,00  
467 288 

871 

1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných 

miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
170 226 660 30 039 999 30 039 999,00  

200 266 

659 

PO1  Podpora rastu zamestnanosti 
567 422 200 100 133 330 100 133 330,00  

667 555 

530 

2.1  Podpora sociálnej inklúzie osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja 

sluţieb starostlivosti  s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity 

71 471 000 12 612 530 12 612 530,00  84 083 530 

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 

57 724 000 10 186 588 10 186 588,00  67 910 588 

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného 

ţivota 58 605 000 10 342 059 10 342 059,00  68 947 059 

PO2  Podpora sociálnej inklúzie 
187 800 000 33 141 177 33 141 177,00  

220 941 

177 

3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia 

zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na 

vzdelanostnú spoločnosť 
6 844 757 1 207 899 1 207 899,00  8 052 656 

3.2  Podpora sociálnej inklúzie, rodovej 

rovnosti a zosúladenie pracovného 

a rodinného ţivota v BSK 
6 826 854 1 204 739 1 204 739,00  8 031 593 

3.3  Budovanie kapacít a zlepšenie kvality 

verejnej správy v BSK 3 417 903 603 159 603 159,00  4 021 062 

3.4  Technická pomoc pre BSK 712 064 125 658 125 658,00  837 722 

PO3  Podpora zamestnanosti,    sociálnej 

inklúzie a budovanie kapacít v BSK 17 801 578 3 141 455 3 141 455,00  20 943 033 

4.1  Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných 

verejnou správou a neziskovými 

organizáciami 

73 561 140 12 981 378 12 981 378,00  86 542 518 

4.2  Zavedenie systémov riadenia kvality vo 

verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky 

zamestnanosti a sociálnej politiky 
8 173 460 1 442 375 1 442 375,00  9 615 835 

PO4  Budovanie kapacít a zlepšenie kvality 

verejnej správy 81 734 600 14 423 753 14 423 753,00  96 158 353 

 27 043 200 4 772 330 4 772 330,00  31 815 530 

PO5  Technická pomoc 27 043 200 4 772 330 4 772 330,00  31 815 530 

 0     

Celkom 
881 801 578 155 612 045,00 155 612 045,00  

1 037 413 

623,00 

z toho – Cieľ Konvergencia 
864 000 000 152 470 590 152 470 590,00  

1 016 470 

590 

z toho – Cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
17 801 578 3 141 455 3 141 455,00  20 943 033 
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Tabuľka č.4 Stav administratívnych kapacít na orgáne auditu k 31.12.2007 
 

 

 

 
 

  

Orgán v rámci riadenia pomoci zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

Administratívna kapacita 

Počet 
vytvorených 
pracovných 

miest 
k 31. 12. 2007 

Navýšenie 
pracovných 

miest 
v zmysle 

uznesenia 
vlády  
SR č.  

396/2007 

Plánovaný 
stav admin. 

kapacít 
spolu 

Počet 
obsadených 
pracovných 

miest 
k 31. 12. 2007 

% 

Sekcia auditu 
a kontroly 
medzinárodných 
finančných zdrojov 

GRS, zamestnanci 
v priamej pôsobnosti  

 3 0 3 3 100 

 
odbor plánovania a 
metodiky 

2 1 3 3 100 

 

odbor ESF 
a ostatných 
finančných 
prostriedkov 

3 1 4 3 75 


