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Z Á P I S N I C A 
 

z 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje  
pre prioritnú os 1 Vzdelávanie 

 
 
 
Dátum konania:  03. 10. 2018 
Miesto konania:  hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava  
Čas konania:  9:00 hod. – 13:30 hod. 
 
 
Počet členov s hlasovacím právom: 21 (v úvode rokovania bolo prítomných 20 členov, počas rokovania pristúpil 1 člen. 
Komisia bola v priebehu celého rokovania uznášaniaschopná.) 
 
 
Prítomní členovia (s hlasovacím právom): 

1. Ján Hero, v. z. Petra Krajňáka, MŠVVaŠ SR, ŠT I. 
2. Rastislav Igliar, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, generálny riaditeľ 
3. Monika Rybová, MŠVVaŠ SR, SRŠ 
4. Jozef Jurkovič, MŠVVaŠ SR, SRŠ 
5. Monika Korkošová, MŠVVaŠ SR, OCŽV 
6. Michal Rehuš, MŠVVaŠ SR, OAVP 
7. Eva Kojdiaková, v. z Boria Slobodu, MPSVaR SR, RO 
8. Anna Labátová, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
9. Ľubomír Šmida, Klub 500 
10. Ján Žačko, Aasociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) 
11. Eva Klikáčová, Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) 
12. Soňa Puterková, v. z. Viktora Križa, Slovenská komora učiteľov (SKU) 
13. Andrej Schulcz/Mária Majchadíková, Rada mládeže Slovenska (RMS) 
14. Dagmar Horná - Komora mimovládnych neziskových organizácií (KMNO) 
15. Gabriel Bianchi, v. z. Miroslava T. Morovicsa, Slovenská akadémie vied (SAV) 
16. Renáta Švarcová, v. z. Slovenská rektorský konferencia (SRK) 
17. Alena Petáková, Združenie základných škôl Slovenska (ZZŠS) 
18. Felix Dömény, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (ASOŠS) 
19. Norbert Kyndl, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR (ARŠG SR) 
20. Daniela Drobná, Únia miest Slovenska (ÚMS) 
21. Mário Lelovský, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) 

 
Prítomní pozorovatelia (bez hlasovacieho práva): 

1. Lucia Filkászová, MPSVaR SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
2. Peter Udvardi, v. z. Eleny Chrenkovej Kušnírovej, MPRV SR, oddelenie prípravy programov regionálneho rozvoja 
3. Oľga Pietruchová, MPSVaR SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 
4. Soňa Koreňová, v. z. Ábela Ravasza, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 
5. Miroslava Hapalová, v. z. Jozefa Miškolciho, SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
6. Juraj Gmiterko, v. z. Adely Daniškovej, Ministerstvo vnútra SR, odbor inklúzie MRK, sekcia európskych programov 
7. Eva Ruppová, v. z.  Denisy Žilákovej, Centrálny koordinačný orgán (CKO) 

 
Prítomní zástupcovia Európskej komisie (EK), RO, SO, PRO – ŠIOV, VÚDPaP (bez hlasovacieho práva): 

1. Michael Morass, EK 
2. Kateřina Kapounová, EK 
3. Andrea Idunk Bobeková, MPSVaR SR, RO 
4. Róberta Humenová, MPSVaR SR, RO 
5. Miriam Kováčiková, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, OIPOĽZ, riaditeľka odboru 
6. Veronika Paľková, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, OPOPĽZ, riaditeľka odboru 
7. Janka Halčínová, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, OPOPĽZ 
8. Ladislav Sabolčák, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, OPOPĽZ, tajomník Komisie 
9. Petra Rosinčinová, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, OPOPĽZ 
10. Andrea Kováčová, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, OPOPĽZ 
11. Zuzana Devaliere, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, OPU, riaditeľka odboru 



 
  

12. Jakub Kraushúber, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, OPU 
13. Milica Doláková, MŠVVaŠ SR, SŠFEÚ, OPU 
14. Janette Motlová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) 
15. Anna Surová Čulíková, (VÚDPaP) 
16. Michal Němec, Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) 
17. Valéria Kubalová, ŠIOV 

 
 
PROGRAM ZASADNUTIA: 
 
08:30 – 09:00 Registrácia 
09:00 – 12:30  Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 

Vzdelávanie 
 
Úvodné  body rokovania: 

 Otvorenie rokovania, kontrola uznášaniaschopnosti 

 Príhovor predsedu Komisie, rekapitulácia minulého 8. rokovania Komisie 

 Príhovor zástupcov Európskej komisie 

 Schvaľovanie overovateľa zápisnice 
 
Hlavné body rokovania: 

 Informácia o aktuálnom stave implementácie PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ vrátane diskusie 
k možnostiam posilnenia zapojenia škôl do implementácie prioritnej osi Vzdelávanie 

 Stav plnenia výkonnostného rámca prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ  

 Schvaľovanie zámeru NP ŠIOV „Systém overovania kvalifikácií v SR“ 

 Schvaľovanie aktualizácie zoznamu zámerov NP 

 Diskusia k zámeru NP VÚDPaP „Dieťa v centre pozornosti – Efektívnym systémom poradenstva 
a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ 

 Odpočet Akčného plánu pre PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ  

 Rôzne  
 
 

1. Otvorenie rokovania, kontrola uznášania schopnosti, príhovor predsedajúceho Komisie 
 

Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ (ďalej „GR SŠFEÚ“) MŠVVaŠ SR pán Rastislav Igliar a zároveň 
predsedajúci 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 
Vzdelávanie (ďalej len „Komisia“), na základe poverenia pani ministerky ŠVVaŠ SR Martiny Lubyovej,  otvoril 9. rokovanie 
Komisie a ospravedlnil neúčasť pani ministerky ŠVVaŠ SR kvôli neodkladným pracovným povinnostiam. Následne privítal 
všetkých členov a pozorovateľov Komisie, zástupcov Európskej komisie (ďalej "EK“) p. Michaela Morassa a p. Kateřinu 
Kapounovú. 
 
Na základe prezenčnej listiny predsedajúci Komisie skonštatoval, že Komisia je uznášaniaschopná, v úvode rokovania bolo 
prítomných 20 členov Komisie s hlasovacím právom z celkového počtu 23 členov Komisie s hlasovacím právom. Počas 
rokovania pristúpil jeden člen rokovania, čím sa počet rokujúcich členov zvýšil na 21. 
 
Následne v krátkosti zrekapituloval závery z 8. rokovania Komisie, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2018. 
 
Uviedol, že ťažiskovými bodmi predchádzajúceho júnového rokovania Komisie bolo predstavenie upraveného zámeru NP 
„Systém overovania kvalifikácie v SR“, ktorý mal byť zároveň Komisii predložený na schvaľovanie, ako aj  diskusia k zámeru 
NP VÚDPaP s názvom „Inovácie v systéme poradenstva a prevencie s podporou kariérovej výchovy a kariérového 
poradenstva“.  
 
Komisia na predchádzajúcom rokovaní rozhodla o schvaľovaní zámeru NP Systém overovania kvalifikácií v SR formou per 
rollam po zapracovaní pripomienok, ktoré odzneli v rámci diskusie a pripomienok, ktoré mohli členovia a pozorovatelia zasielať 
do 10. júla 2018. Avšak vzhľadom na úpravu projektu počas letných mesiacov, termíny spojené s hlasovaním a časové 
kolidovanie s riadnym rokovaním Komisie, sa MŠVVaŠ SR rozhodlo presunúť hlasovanie o zámere NP SOK na riadne  
9. rokovanie Komisie. 
 
V rámci diskusie k zámeru NP VÚDPaP „Inovácie v systéme poradenstva a prevencie s podporou kariérovej výchovy 
a kariérového poradenstva“ odzneli ďalšie návrhy a pripomienky a zároveň mohli členovia a pozorovatelia Komisie zasielať 



 
  

ďalšie pripomienky do 10. júla 2018. Následne v priebehu leta prebiehalo zapracovanie pripomienok a úprava zámeru, zámer 
tohto NP bude preto na dnešnom rokovaní opätovne predstavený v jeho aktualizovanej forme. Po dnešnom predstavení 
a diskusii bude možnosť zámer aj oficiálne pripomienkovať a rovnako sa v októbri plánuje k nemu okrúhly stôl, ku ktorému 
budú prizvaní aj všetci členovia a pozorovatelia Komisie. 
 
Predsedajúci Komisie požiadal zástupcov EK o úvodný príhovor. 

 

 
2. Príhovor zástupcov Európskej komisie 
 
M. Morass (EK) – poďakoval za príležitosť zhrnúť súčasný stav implementácie. Ako pozitívny krok vpred vníma prijatie zmeny 
operačného programu ĽZ (schválenej 21. 09. 2018), ktorá umožňuje PO 1 Vzdelávanie korekcie v zmysle zníženia cieľových 
hodnôt niektorých ukazovateľov, čo umožní strategicky lepšie zameranie programu tak, aby učitelia aj žiaci benefitovali 
z programu. Implementácia sa však v tomto zmysle zatiaľ nerozbehla naplno. EK už zaznamenala určité náznaky 
napredovania, ale stále je potrebné ďalšie úsilie. Pre EK bude stretnutie 03. 10. 2018 dôležité v zmysle zistenia, ako ďaleko 
sa OP ĽZ posunul k dosiahnutiu míľnika r. 2018. Pokiaľ nebude dosiahnutých 65% tohto míľnika pre r. 2018, môže dôjsť 
k dočasnému pozastaveniu platieb a tomu sa chceme vyhnúť. Preto sa EK zaujíma o plán implementácie s plánovanými 
výzvami a vyzvaniami, ktoré prebehnú ešte do konca r. 2018, ale aj plán na r. 2019 s jasnými údajmi o čerpaní a vyzval  
aj členov Komisie, aby v tomto bode navrhli zo svojej pozície témy, ktoré by mohli byť pokryté výzvami plánovanými  
na nadchádzajúce dva roky. Spomenul Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 - 2027 (NPRVaV) prijatý vládou 
SR v júni na 10 rokov s prostriedkami 15 mld. EUR. Podľa M. Morassa je to progresívny program a je v súlade s princípmi, 
ktoré boli prerokované aj na pôde Komisie minulý rok a s princípmi primárneho, vysokoškolského a celoživotného vzdelávania 
diskutovanými na európskej úrovni. Dôležité bude sledovať ako ESF prostredníctvom OP ĽZ môže prispieť k spomínanému 
programu tak, aby to bolo úspešné a malo zároveň pridanú hodnotu. 
 
Vyslovil nádej, že dnešná diskusia by mala pomôcť sústrediť sa na konkrétne plány na r. 2018 a nadchádzajúci r. 2019,  
je potrebné sa pohnúť aj s projektovými zámermi prerokovávanými na pôde Komisie, aby sa rozbehlo čo najviac projektov 
ešte pred koncom r. 2018.  
 
 

3. Schvaľovanie programu zasadnutia Komisie 
 

Predsedajúci Komisie predstavil program 9. rokovania Komisie. Nikto z prítomných nemal k predmetnému programu žiadne 
pripomienky ani návrhy na doplnenie. 
 
Hlasovanie: 
Hlasovalo 20 prítomných členov Komisie, z toho ZA – 20, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0. Program 9. rokovania Komisie bol  
na základe výsledku hlasovania členmi Komisie jednomyseľne schválený. 
 
 

4. Schvaľovanie overovateľa zápisnice  
 

Predsedajúci Komisie za overovateľa zápisnice z 9. rokovania Komisie navrhol pani Danielu Drobnú (ÚMS). Nikto 
z prítomných nemal k návrhu na overovateľa zápisnice pripomienky. 
 
Hlasovanie: 
Hlasovalo 20 prítomných členov Komisie, z toho ZA – 20, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0. Návrh na overovateľku zápisnice bol 
na základe výsledku hlasovania členmi Komisie jednomyseľne schválený. 
 
 

5. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO 1 Vzdelávanie  
 

Predsedajúci Komisie poprosil V. Paľkovú (MŠVVaŠ SR), aby informovala prítomných o aktuálnom stave a pokroku 
implementácie PO 1 Vzdelávanie formou prezentácie k tomuto bodu. Prezentácia bola súčasťou materiálov, ktoré boli členom 
a pozorovateľom Komisie a ostatným účastníkom rokovania predložené v úvode stretnutia. Táto prezentácia bola zároveň 
členom odoslaná e-mailom dňa 28. 09. 2018. 
 
Hlavné body prezentácie (údaje k 25. 09. 2018): 
Alokácia PO 1 – 458 746 509 EUR 
Kontrahovanie PO 1 – 124 384 164 EUR  



 
  

Čerpanie PO 1 – 12 497 404 EUR  
Počet národných projektov (NP) v realizácii: 3 
Počet dopytovo - orientovaných projektov (DOP) v realizácii: 583 
 
Gro čerpania tvoria NP pri DOP je čerpanie vyplývajúce z povahy projektov nižšie. 
 
DISKUSIA:  
Po prezentácii sa ujal slova predsedajúci a objasnil, že aj v záujme skvalitnenia predkladaných žiadostí o NFP 
sprostredkovateľský orgán (SO) zasielal vypracovanú metodickú pomôcku – vzorový projekt a vzorový rozpočet priamo 
riaditeľom všetkých základných škôl ako potenciálnym žiadateľom v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na podporu čitateľskej, 
matematickej a prírodovednej gramotnosti v základnej škole. SO poskytuje rovnako žiadateľom informácie na informačných 
seminároch k výzvam. Vyjadril nádej, že aj toto bude jedným z nástrojov na zvýšenie čerpania, že to pomôže žiadateľom zvýšiť 
kvalitu predkladaných projektov. Predsedajúci uviedol, že SO privíta aj návrhy na zlepšenie implementácie od všetkých 
zúčastnených na rokovaní Komisie a otvoril diskusiu.   

 
J. Hero (MŠVVaŠ SR) – v zastúpení pána štátneho tajomníka (ŠT) Krajňáka vyjadril nádej, že k čerpaniu pomôže  
aj zmenená legislatíva ohľadom kvalifikačných požiadaviek na odborných zamestnancov (OZ). Ospravedlnil neúčasť pána ŠT 
a v jeho mene privítal návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, spolu so ŠT zhromažďujú návrhy na možné projektové zámery 
a uvítali by možnosť predložiť ich na takejto platforme.  
 
Predsedajúci – uviedol, že takisto SO bude iniciovať zmeny legislatívy napr. v oblasti verejného obstarávania. Zo zmien,  
ktoré sa už realizujú, spomenul, že SO minimalizoval rozsah príloh. 
 
A. Petáková (ZZŠS) – podporila zmenu legislatívy týkajúcu sa OZ, lebo školy mali problém získať OZ, keďže vyštudovaní 
mladí ľudia nemali kde získať prax. Ako problém vníma napr. aj definície niektorých pozícií vo výzvach, konkretizovala: 
pedagogický asistent – asistent učiteľa. V praxi nie je medzi nimi zjavný rozdiel. Navrhla hneď pri výzve zadefinovať tieto 
kľúčové pojmy. Ďalej spomenula problém spolufinancovania - veľa subjektov, ktoré by mali ambíciu požiadať o NFP, nemajú 
podľa nej pomoc zo strany zriaďovateľa (obce), a tak sa školy musia spoľahnúť na svoj rozpočet, hľadajú sponzorov, či iné 
finančné prostriedky. 
 
J. Žačko (AZZZ SR) – odporučil k štruktúre predkladaného materiálu zo strany SO (Stav implementácie PO Vzdelávanie 
OPĽZ) uviesť krátke závery/zhodnotenie v zmysle, či implementácia programu prebieha v súlade s časovým a vecným 
harmonogramom, či je čerpanie v poriadku, či je nízke alebo vysoké a uviesť opatrenia, ktoré v budúcnosti budú viesť 
k zlepšeniu tých problémových častí. V tejto podobe by bol materiál zrozumiteľný aj pre napr. vedenie inštitúcií,  
ktoré členovia Komisie zastupujú (tých, čo nie sú prítomní na zasadnutí Komisie).  
 
Predsedajúci – uistil, že závery v tejto podobe budú pri ďalších prezentáciách doplnené.  
 
K. Kapounová (EK) – sa zaujímala, aké percento z celkovej alokácie PO1 má SO pre PO1 Vzdelávanie pokryté výzvami. 
 
V. Paľková (MŠVVaŠ SR) – SO vyhlásilo 3 výzvy : „NedisKVALIFIKUJ SA!“, „V ZŠ úspešnejší“ sú ukončené výzvy. Aktuálne 
vyhlásená je výzva „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ“ , na rok 2018 sa pripravuje výzva  
na gymnáziá, „V ZŠ úspešnejší II“, 2 výzvy na vysoké školy, výzva na stredné odborné školy a jedna výzva na celoživotné 
vzdelávanie (CŽV) – návrhy už boli predložené na RO, prípadne sú v stave prípravy pred predložením na RO. Výzvy sa už 
v roku 2018 nestihnú zakontrahovať, ale ešte v r. 2018 sa začnú realizovať projekty z prvých kôl výzvy „Čitateľská, 
matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ“ – prebehlo už jedno kolo odborného hodnotenia (OH), bude vydaných 24 
rozhodnutí o schválení. 27. 09. 2018 začalo OH 2. kola týchto žiadostí – ide o 20 projektov. 
 
Predsedajúci – informoval, že doteraz vyhlásené výzvy pokrývajú svojou alokáciou približne 20 % z celkovej alokácie ESF, 
nie sú tam zahrnuté výzvy, ktoré ešte len budú vyhlásené v r. 2018.  
 
K. Kapounová (EK) – skonštatovala, že ostáva ešte 300mil.EUR, ktoré Slovensko potrebuje zmysluplne vyčerpať 
v nasledujúcich 3 rokoch. Apelovala na RO, aby pracoval so záujmom zo strany žiadateľov (v rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ 
SA!“) a navrhla zvážiť vyhlásenie nadväzujúcej výzvy. Zhodnotila aj ďalšie výzvy, usúdila, že alokáciu sa podarilo vyčerpať  
vo výzve „V ZŠ úspešnejší“, privítala informáciu, že vo výzve sa bude pokračovať.  
 
V. Paľková (MŠVVaŠ SR) – doplnila, že pri projektoch vo výzve „V ZŠ úspešnejší“ si žiadatelia mohli vybrať asistenta alebo 
inkluzívny tím od 12 mesiacov do 36 mesiacov. Táto aj pokračujúca výzva je len pre ZŠ. V indikatívnom harmonograme výziev 
(IHV) na r. 2019 SO zaradil na tento typ aktivity aj pre stredné (SŠ) a materské školy (MŠ). 
 



 
  

J. Hero (MŠVVaŠ SR) – sa informoval, či škola môže požiadať o NFP pokiaľ nemá podporu zriaďovateľa, alebo v prípade,  
že už čerpala zdroje z iných projektov. 
 
Predsedajúci – informoval, že škola môže požiadať o NFP aj bez súhlasu zriaďovateľa, musí si však zabezpečiť 
spolufinancovanie. Takisto sa ZŠ môže zapojiť do ďalších projektov, ale nemôže žiadať financovanie aktivít, ktoré už boli 
finančne podporené cez iný projekt.  
 
K. Kapounová (EK) – považuje co-financovanie za blokačný faktor pre malých príjemcov ako sú ZŠ, či neziskové organizácie, 
k tejto kľúčovej oblasti pre účasť malých žiadateľov v procese čerpania finančnej pomoci by však bolo potrebné rozhodnutie 
na národnej úrovni. 
 
M. Morass (EK) – je dôležité pozerať sa vpred, a na týchto stretnutiach, keď sa pripravujú výzvy, využívať poznatky expertov, 
aby nedochádzalo k tomu, že po spustení výzvy bude táto neúspešná. Treba zvážiť kritériá, ktoré sa nastavujú   a predpovedať 
problémy, ktoré môžu nastať. Treba hľadať spôsob, ako by procesy mohli fungovať, je potrebné školiť ľudí. Ide o to, aby projekt 
pomáhal žiadateľom a aby bolo zjavné, že sme tu pre nich. Ak je čerpanie na úrovni 2%, je to naozaj veľmi vážna situácia. 
Pokiaľ nebudú splnené podmienky čerpania, hrozí riziko, straty časti financií, ktoré je možné čerpať. EK očakáva od SO 
predloženie plánov čerpania na každý štvrťrok. Od septembra do decembra r. 2018 je na pláne 8 výziev, ktoré by mali byť 
vyhlásené. Pán Morass vyzval SO, aby uviedol, ako sa v týchto výzvach napreduje a tiež, aby SO jasne prezentoval sumy, 
ktoré majú byť čerpané.   
 
Predsedajúci – informoval, že téma spolufinancovania bola otvorená aj na rokovaniach s ministerstvom financií (MF). 
Vzhľadom k tomu, že miera spolufinancovania je daná stratégiou financovania EŠIF na národnej úrovni pre obce jednotne, má 
to vplyv na štátny rozpočet. MF SR nesúhlasilo s akoukoľvek zmenou miery spolufinancovania pre samosprávy. SO hľadá iný 
spôsob riešenia, do úvahy prichádza napr. kombinácia národného projektu (NP) a dopytovo-orientovanej výzvy. Išlo by  
o kvalitne pripravený NP, s dobrým manažmentom a školy by sa už len prihlasovali na aktivity, o ktoré by mali záujem, neboli 
by v pozícii žiadateľa, ale v pozícii užívateľa výhod projektu. Zastrešila by to organizácia, ktorá by zabezpečovala 
administratívnu činnosť. Na túto tému prebiehajú diskusie s CKO. Na najbližšom rokovaní Komisie chce SO predstaviť celý 
koncept tohto návrhu. 
 
V. Paľková (MŠVVaŠ SR) – doplnila informáciu o výzvach, ktoré budú vyhlásené do konca r. 2018. Ide o výzvy „V ZŠ 
úspešnejší II“ v alokácii 9,5 mil. EUR (momentálne na RO), výzvy na gymnáziá, na VŠ, na stredoškolské a celoživotné 
vzdelávanie. Niektoré z týchto výziev boli v indikatívnom harmonograme výziev (IHV) zaradené už na skorší termín.  
Pri výzve pre VŠ pri príprave budúcich pedagógov bolo potrebné zosúladiť výzvu s východiskami pripravovanej  koncepcie 
prípravy budúcich pedagógov, ktorej tvorbu predpokladá Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 - 2027 
(NPRVaV). Preto došlo k posunu oproti IHV. Výzva na profesijne orientované bakalárske programy bola predmetom diskusie 
s partnermi, ktorí budú do výzvy zapojení - VŠ a zamestnávatelia.. Žiadateľom bude VŠ, ale zamestnávatelia musia 
participovať na tvorbe profesijne orientovaného bakalárskeho programu. Výsledkom diskusie bolo zostavenie dotazníka  
pre zamestnávateľov a VŠ. Dotazníkový prieskum bol realizovaný  na prelome mesiacov august a september  
 
M. Morass (EK) –  chápe, že problémy spolufinancovania nemôžu byť odstránené zo dňa na deň. Sú tu však veci,  
ktoré sa podchytiť dajú. Navrhol,  aby SO pred spustením ďalších výziev čerpal zo skúseností expertov, aby nevznikali 
problémy po ich spustení.  
 
Predsedajúci – prisľúbil, že SO zašle plán vyhlasovania výziev na najbližšie obdobie všetkým členom. 
 
A. Labátová (ZMOS) – zareagovala na poznámku, že obce nepomáhajú školám so spolufinancovaním projektov. Vysvetlila, 
že niektoré veľké mestá, kde sa nachádza veľa škôl, sa ani nemôžu podieľať na spolufinancovaní projektov všetkých škôl, 
keďže prostriedky sa musia proporcionálne rozdeliť. Obce totiž spolufinancujú aj projekty v sociálnej oblasti, v oblasti športu, 
kultúry, investičné projekty. 
 
M. Majchadíková (RMS) – nadviazala na výzvu „V ZŠ úspešnejší“. Upozornila na podfinancovanosť v oblasti podporných 
služieb od MŠ cez SŠ až po VŠ. Dala podnet, v rámci výzvy, na rozšírenie okruhu profesií, ktoré môžu byť projektom 
podporené, aj na rozšírenie popisu výkonu práce týchto profesií. 
 
K. Kapounová (EK) – poďakovala za tabuľku plnenia výkonnostného rámca a zároveň upozornila na indikátory, ktoré majú 
nulové hodnoty. Indikátory by mali byť do konca r. 2018 naplnené aspoň na 65 %, aby sa SO vyhlo riziku pozastavenia platieb.  
 
D. Drobná (ÚMS) – vyjadrila názor, že nie je dobrým krokom, ak MF zamietlo urobiť kroky v otázke 5% spolufinancovania. 
Podľa nej sa obciam dáva nálepka, že nechcú podporovať školy pri predkladaní ŽoNFP, lenže pri podielových daniach obce 
ani nemajú možnosť podporiť školy, keďže sanujú mnohé iné veci. 
 



 
  

Predsedajúci – uviedol, že MŠVVaŠ SR si uvedomuje, že zo strany obcí nejde o nezáujem pri predkladaní žiadostí o NFP, 
ale skôr o limitované možnosti spolufinancovania žiadateľov. 
 
D. Horná (KMNO) – reagovala na informáciu o dopytovo – orientovaných výzvach (DOV), v ktorých budú oslovené  
aj mimovládne neziskové organizácie (MNO). Takisto upozornila na otázku spolufinancovania, ktorého hranica  je pre MNO 
vysoká a tým pádom nemajú možnosť splniť podmienky pripravovanej výzvy. Otázka co-financovania je podľa nej absolútne 
kľúčová a mala by byť predložená podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu. 
 
Na margo informačno-poradenských centier (IPC) uviedla, že pre školy aj pre MNO je podstatnejšia faktická asistencia - priama 
pomoc pri administratívnej činnosti spojenej s prípravou ŽoNFP. Navrhla zriadiť mimoriadny fond pre sanovanie týchto 
záležitostí.  
 
O. Pietruchová (MPSVaR SR) – informovala, že v rámci PO 4 OP ĽZ vo výzve: „Prevencia a eliminácia diskriminácie“  
sa projekty realizujú v rámci štátnej pomoci de minimis a tam je 0 % spolufinancovanie.  
 
Predsedajúci – informoval, že SO bude tlmočiť otázku spolufinancovania Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu. SO takisto bude hľadať riešenia, ako pri existujúcich možnostiach podporiť väčší počet projektov tak,  
aby spolufinancovanie nebolo bariérou čerpania.  
 
M. Morass (EK) – konštatoval, že riešenie tejto témy je zásadné a určite ide nad rámec tohto rokovania. Obrátil sa s otázkou 
na zástupcu  MV SR, pána Gmiterka, či v rámci PO 5 OP ĽZ, PO 6 OP ĽZ obce dostávajú na prípravu projektov podporu 
z Technickej pomoci (TP).  
 
J. Gmiterko (MV SR) – nepotvrdil túto informáciu. PO 5 OP ĽZ a PO 6 OP ĽZ nemá špecificky financované z TP prípravu 
projektov. MV SR neustále vyzýva prijímateľov, aby sa zapájali do projektov cielene na rôzne výzvy. MV SR oslovuje priamo 
starostov obcí. MV SR poskytuje osobné konzultácie, asistenciu pri príprave projektov.  
 
E. Kojdiaková (MPSVaR SR) – ospravedlnila neúčasť GR MPSVaR SR, RO OP ĽZ pána Slobodu. Objasnila, že RO aj SO 
sú si vedomí, aký je momentálny stav v rámci PO 1 Vzdelávanie. Na pravidelných stretnutiach RO a SO riešia ako zjednodušiť 
pre prijímateľa podávanie žiadostí o NFP. Potvrdila informáciu, že na RO sa momentálne procesne spracúvajú výzvy z IHV, 
ktoré spomenula aj pani Paľková. V súvislosti s požiadavkou neziskových organizácií - RO OP ĽZ   rieši možnosť 
nefinančného spolufinancovania projektov financovaných cez EŠIF - príprava metodiky  je  v súčasnej dobe vo fáze 
pripomienkovania na CKO.  
 
Predsedajúci - vzhľadom na žiadne iné otázky ani pripomienky k tomuto bodu programu, diskusiu ukončil a pristúpil  
k ďalšiemu bodu rokovania. 
 
 

6. Stav plnenia výkonnostného rámca prioritnej osi 1 Vzdelávanie OP ĽZ  
 
Predsedajúci – odovzdal slovo pani Paľkovej, aby informovala o plnení výkonnostného rámca PO 1 Vzdelávanie. 
 
V. Paľková (MŠVVaŠ SR) – vysvetlila, že výkonnostný rámec (VR) má čiastkové ciele, ktoré treba do konca r. 2018 naplniť 
tak, aby sa SO vyhol riziku pozastavenia platieb. Vysvetlila aj dôvody, prečo sú niektoré ukazovatele na nulovej hodnote a ktoré 
výzvy prispejú k ich naplneniu ešte do konca r. 2018. Spomenula aj finančné ukazovatele a stav ich plnenia k 25. 09. 2018  
pri rozdelení na Bratislavský samosprávny kraj (viac rozvinutý región „VRR“) a ostatné kraje SR (menej rozvinuté regióny 
„MRR“). Informovala, že v BSK sa SO pre PO 1 Vzdelávanie nepodarí naplniť čerpanie na 65 %. V MRR SO pre PO 1 
Vzdelávanie robí všetko pre to, aby bola dosiahnutá hranica min. 75 %.  
 
Tabuľka „Plnenie výkonnostného rámca OP ĽZ bola členom a pozorovateľom Komisie odoslaná e-mailom dňa 28. 09. 2018.  
 
Predsedajúci - vzhľadom na žiadne otázky ani pripomienky k tomuto bodu pristúpil k nasledujúcemu bodu rokovania. 
 

 
7. Schvaľovanie zámeru NP ŠIOV „Systém overovania kvalifikácií v SR“ 
 
Predsedajúci – poprosil o prezentáciu aktuálneho stavu projektového zámeru. Vyjadril nádej, že zámer bude prijatý. 
 
V. Kubalová (ŠIOV) – informovala o úpravách v projektovom zámere „Systém overovania kvalifikácií v SR“ (SOK) v priebehu  
posledných 3 mesiacov (od ostatného rokovania Komisie v júni až do 26. 09. 2018 dokedy prebiehalo pripomienkovanie 



 
  

projektového zámeru). Pripomienky zapracovali, upravili aktivity, celkový finančný a časový rámec projektového zámeru.  
19. 07. 2018 sa uskutočnila videokonferencia, v rámci ktorej diskutovali EK, ŠIOV a zástupcovia RO. Členovia projektového 
tímu ŠIOV podľa pripomienky EK rozdelili 1 aktivitu do 4 aktivít, pripravili transparentný rozpočet, detailne kvantifikovali 
rozpočet v jednotlivých položkách, pripravili detailný popis webového rozhrania v hodnote 2,9 mil. EUR, deklarovali posilnené 
partnerstvo s úradmi práce, MŠVVaŠ SR predložilo stanovisko k avizovaným zmenám právneho rámca, ktoré sa týkajú 
validácie overovania kvalifikácií. Výsledkom videokonferencie bolo, že tvorba užívateľského rozhrania bola z projektového 
zámeru vyňatá a ŠIOV sa v rámci OP integrovaná infraštruktúra prihlási na dopytovo - orientovanú výzvu na vytvorenie toho 
rozhrania, keďže EK nesúhlasila s vytvorením a financovaním webového rozhrania v rámci projektu SOK. Došlo k zníženiu 
rozpočtu na konečných 11 780 000,00 EUR.  
 
M. Nemec (ŠIOV) – informoval o časovom zosúladení projektu s dopytovo-orientovanou výzvou a o nefunkčnosti portálu 
kvalifikacie.sk. Problémy vyplynuli pravdepodobne z hackerského útoku alebo jadro DRUPAL nebolo dostatočne 
upgradované. ŠIOV požiadal MŠVVaŠ SR o dodatočné finančné prostriedky na dofinancovanie havarijnej situácie. 
Momentálne má ŠIOV predbežné určenie hodnoty zákazky, opis zákazky a spúšťa VO.   
 
V. Kubalová (ŠIOV) – zareagovala aj na pripomienky SKU. Výsledky kontroly v oblasti CŽV ŠIOV poskytne SKU aj SO  
na zadokumentovanie. Čo sa týka legislatívneho rámca pre procesy validácie overovania kvalifikácií, ŠIOV predložil stanovisko 
MŠVVaŠ SR, kde sa deklaruje, že všetky procesy legislatívneho procesu budú spustené. Zástupcovia ŠIOV vidia reálnu 
možnosť začať implementovať projekt okamžite po schválení projektového zámeru – ešte v októbri 2018. Uzavretie zmluvy 
prichádza  do úvahy v 4.štvrťroku 2018. Vybrané aktivity sa začnú realizovať až po výbere dodávateľa.  
 
Predsedajúci – poďakoval za prezentáciu aj odvedenú prácu pri úpravách projektového zámeru. Poďakoval aj členom 
a pozorovateľom Komisie za pripomienky. 
 
S. Puterková (SKU) – konštatovala, že ŠIOV na pripomienky SKU reagoval vágne a nedostatočne zodpovedal položené 
otázky. Napriek tomu, že SKU podporuje zavedenie systému overovania kvalifikácií, s podobou, v akej ju prináša NP SOK, 
SKU nesúhlasí. Uviedla dôvody a stanovisko SKU k NP SOK požiadala priložiť ako prílohu k zápisnici z 9. rokovania Komisie. 
Konštatovala, že materiál o výsledkoch kontrolnej činnosti MŠ v zmysle §§ 24-26 zákona o CŽV, ktorý dodal ŠIOV pred 
rokovaním, potvrdzuje, že kontrolná činnosť prebieha riadne a v zmysle zákona, „nebola zastavená ani jedna akreditácia 
a uložené opatrenia na nápravu zistených nedostatkov boli splnené v určenej lehote.“ Doručený materiál potvrdzuje 
oprávnenosť pripomienky SKU, že vytvárať novú „sieť inštitúcií na overovanie kvalifikácií“  je zbytočné. Ďalšia otázka sa týkala 
problému nefunkčnosti portálu www.kvalifikacie.sk, konkrétne toho, či je pravdou, že prevádzkovateľ portálu je firma Asseco 
Central Europe, ktorá predložila neprijateľnú ponuku na upgrade systému. Spýtala sa, či ŠIOV podal trestné oznámenie kvôli 
hackerským útokom a v akom stave je vyšetrovanie. Opätovne zdôraznila obavy o výsledok legislatívneho procesu, plánovaná 
novela v r. 2019 je len formálnou úpravou a schvaľovací proces nového zákona môže potrvať dlhšie ako je funkčné obdobie 
tejto vlády. Na p. Němca sa tiež obrátila s otázkou, v akom termíne je plánované ukončenie aktivity B2b, teda vytvorenie 
návrhov pre novú legislatívu.  
 
Na prezentáciu projektového zámeru SOK zareagovali aj ďalší členovia (zástupcovia AZZZ SR, KOZ) a podporili realizáciu 
tohto projektu. Situácia na trhu práce si vyžaduje, aby bol realizovaný a aby bolo možné čo najskôr využívať výstupy tohto 
projektu. 

 
M. Nemec (ŠIOV) – odpovedal na reakciu pani Puterkovej z SKU, že ŠIOV sa snažil pristupovať k pripomienkam SKU  
čo najzodpovednejšie. Na jednu vec môže existovať viacero názorov. Veľa vecí k projektovému zámeru ŠIOV konzultoval 
s OZ školstva a snažil sa vysporiadať aj s pripomienkami od SKU. SKU navrhla jednu cestu a ŠIOV zvolil inú. Potvrdil, že firma 
Asseco C. E. predložila vysokú ponuku na upgrade technologickej podpory Drupal a preto požiadali ministerstvo financií 
o dodatočné finančné prostriedky, ktoré majú potvrdené a do dvoch mesiacov uskutočnia výberové konanie. Trestné 
oznámenie nepodali, nevidí dôvod, prečo by mali, vyšetrovanie v tejto veci neprebieha.  
 
K. Kapounová (EK) – načrtla otázku legislatívnych problémov ohľadom projektového zámeru.  
 
M. Korkošová (MŠVVaŠ SR - OCV) – zákon o CŽV je prioritou MŠVVaŠ SR. Odbor celoživotného vzdelávania (OCV) 
komunikoval tvorbu nového zákona (naviazaného na NP SOK) v pláne legislatívnych úloh. Momentálne je pripravená novela 
zákona o CŽV – národný systém kvalifikácií (NSK) bol priradený k európskym kvalifikáciám, menila sa terminológia. 
 
Zástupcovia slovenských zamestnávateľov si vyžadujú tento zákon. MŠVVaŠ SR nepredpokladá, že by zákon prijatý nebol. 
 
J. Žačko (AZZZ SR) – AZZZ SR zákon podporuje a spolupracovala na ňom, má záujem na tom, aby sa čo najskôr dostal  
do praxe. 
 

http://www.kvalifikacie.sk/


 
  

S. Puterková (SKU) – SKU vytýka projektovému zámeru SOK, že chce zisťovať, čo potrebujú zamestnávatelia v regiónoch, 
pričom by projektový zámer mal smerovať k overovaniu kvalifikácií, ktorými disponujú ľudia. Projektový zámer nepočíta 
s mobilitou pracovnej sily, viazanosť na regióny je podľa SKU irelevantná.  
 
E. Klikáčová (KOZ) – podporila NP SOK, problematika validácie kompetencií má podľa nej vyšší rozmer, ak bude tento proces 
nastavený dobre v SR, budú kvalifikácie zamestnanca uznávané aj v EÚ – aspoň k tomu smeruje všetko úsilie.  
 
K. Kapounová (EK) – poďakovala za vyjadrenia partnerov. EK konzultovala tento projektový zámer s odborníkmi z odboru, 
ktorí majú na starosť overovanie kvalifikácií, tí privítali politický zámer projektu. Pre EK je zároveň dôležité, aby nevznikal ďalší 
IT portál, ale aby sa využívali už existujúce, napr. kvalifikacie.sk. Ocenila snahu pri riešení nefunkčnosti portálu a využitie 
národných finančných prostriedkov, aby portál fungoval. K projektovému zámeru pani Kapounová nemá ďalšie pripomienky, 
pokiaľ ŠIOV doladí a vylepší konkrétne aktivity a bude prezentovať výsledky realizácie aj na zasadnutiach Komisie, čím umožní 
členom priebežne NP SOK monitorovať. Odporučila stretnutie ŠIOV s SKU, aby si ešte vyjasnili pripomienky. Vyjadrila záujem 
všetkých strán ďalej monitorovať tento projekt. Upozornila na riziko, že v prípade ak legislatívna úprava nebude prijatá, potom 
by mohli byť aktivity k nej naviazané chápané auditom ako nespôsobilé.  
 
A. Labátová (ZMOS) – ZMOS podporuje realizáciu tohto projektu a  bude ho monitorovať počas implementácie. 
 
Predsedajúci - vzhľadom na žiadne otázky ani pripomienky k tomuto bodu dal hlasovať o zámere NP SOK. 
 
Hlasovanie: 
Hlasovalo 21 prítomných členov Komisie, z toho ZA – 15, PROTI – 2, ZDRŽAL SA – 3. Predsedajúci skonštatoval, že zámer 
NP Systém overovania kvalifikácií v SR bol na základe výsledku hlasovania členmi Komisie schválený. 
 
 

8. Schvaľovanie aktualizácie zoznamu zámerov NP 
 
Na základe schválenia zámeru NP ŠIOV „Systém overovania kvalifikácií v SR“, uvedeného v predchádzajúcom bode 
rokovania, predsedajúci dal hlasovať o aktualizácii Zoznamu zámerov národných projektov a to zaradením zámeru národného 
projektu „Systém overovania kvalifikácií v SR“ do predmetného zoznamu. 

 
Hlasovanie: 
Hlasovalo 21 prítomných členov Komisie, z toho ZA – 20, PROTI – 1, ZDRŽAL SA – 0. Predsedajúci skonštatoval,  
že aktualizovaný Zoznam zámerov národných projektov bol na základe výsledku hlasovania členmi Komisie schválený. 
 
 

9. Diskusia k zámeru NP VÚDPaP „Dieťa v centre pozornosti – Efektívnym systémom poradenstva 
a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ 
 
Predsedajúci vyzval zástupcov VÚDPaP na prezentovanie návrhu zámeru NP. 
 

J. Mottlová (VÚDPaP) – informovala o stave vypracovania zámeru NP „Dieťa v centre pozornosti – Efektívnym systémom 

poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“, ktorý bol prezentovaný na poslednom júnovom 8. rokovaní 
Komisie. Uviedla, že po zapracovaní predložených pripomienok bol zámer NP obsahovo prepracovaný, z čoho vyplynula  
aj potreba zmeny názvu zámeru NP, rovnakou transformáciou prešiel aj rozpočet projektu, ktorý bol výrazne znížený  
na 20 852 097,00 EUR, avšak hlavná myšlienka NP bola zachovaná.  
 
Prezentácia k predmetnému zámeru NP bola členom a pozorovateľom Komisie odoslaná e-mailom dňa 28. 09. 2018.  
 
DISKUSIA:  
 
M. Majchadíková (RMS) – predložila a požiadala o priloženie k zápisnici stanovisko neverejných poskytovateľov,  
resp. asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie na Slovensku. Ide o sociálnu službu, ktorá zachytáva 
cieľovú skupinu detí vo veku 0 až 7 rokov. Zároveň vo svojom príspevku ocenila výrazné zmeny v zámere NP, v porovnaní  
s verziou zámeru, ktorý bol prezentovaný na júnovom 8. rokovaní Komisie. Zároveň uviedla, že zo strany RMS sú ešte stále 
výhrady hlavne súvisiace s prípravou novely školského zákona o transformácii poradenského systému, víta však pripravenosť 
VÚDPaP, ktorá súvisí s realizáciou projektu aj v prípade, ak novela zákona nebude schválená. V tejto súvislosti navrhla,  
aby po prijatí danej legislatívy dal VÚDPaP vyhodnotenie, do akej miery zmena legislatívy ovplyvní priebeh a realizáciu NP 
a ako bude musieť VÚDPaP reflektovať v projekte na uvedené zmeny legislatívy.  
 



 
  

Stanoviská SOCIA – nadácie na podporu sociálnych zmien a Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, súčasťou 
ktorých sú aj všetky prednesené pripomienky, tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 
M. Hapalová (SGI) – oceňuje, že zámer NP reaguje na viaceré nedostatky v systéme poradenstva, ako sú chýbajúce 
štandardy, vzdelávanie a supervízia a základné vybavenie poradenských zariadení. Zároveň vzniesla niekoľko otázok 
a pripomienok. Za základný nedostatok projektu považuje, že sa zameriava len na štátne poradenské zariadenia, aj napriek 
tomu, že v posledných rokoch mnohé neštátne zariadenia suplovali úlohu štátnych a z tohto dôvodu nie je jasné, prečo  
by aj kvalitné neštátne zariadenia nemohli čerpať prostriedky z tohto NP. Ďalej vzniesla pripomienku, že časť aktivít 2 a 3 
projektu by bolo vhodné riešiť cez dopytovo – orientované výzvy, kedy by si samotné poradenské centrá mohli určiť aké typy 
vzdelávanie potrebujú pre svojich zamestnancov a rovnako aj čerpanie supervízie, štandardov. V závere sa zmienila o vágnom 
zadefinovaní služby rannej a včasnej intervencie s tým, že cieľová skupina v projekte začína až od detí materských škôl, 
pričom včasná intervencia začína od roku 0 a o absencii zadefinovania, či pôjde o obligatórne poskytovanú službu 
poradenskými zariadeniami a ako bude prepojená na službu včasne intervencie. Zároveň vzniesla otázku, či sa v rámci 
projektu počíta aj so špeciálnymi školami, nakoľko v nich sa nachádzajú deti, ktoré by mali takisto profitovať z tohto systému.  
 
O. Pietruchová (MPSVaR SR) – vyjadrila sa, že v rámci revízie OP ĽZ v PO 4, cieľ 4.1.2 bola doplnená podpora včasnej 
intervencie a v rámci tejto prioritnej osi je schválený zámer, ktorý sa bude preschvaľovať a to zámer NP Každé dieťa  
sa počíta, ktorý je vyslovene zameraný na rozšírenie inovatívnych metód včasnej intervencie, ktoré sú dostupné v zahraničí 
a vo veľmi obmedzenej forme na Slovensku. V rámci tohto NP je snahou pilotne posilniť služby včasnej intervencie. Zámer NP 
sa zmenil tak, že rodičia detí, ktorí budú vyžadovať včasnú intervenciu, kde nie je obmedzený vek dieťaťa, dostanú  
na základe žiadosti v rámci projektu 2 roky preplatenú službu včasnej intervencie, čo môže naštartovať rozvoj služieb  
a ukáže sa, aký vplyv má včasná intervencia na rôzne typy detí. MPSVaR SR a VÚDPaP medzi sebou komunikujú 
a vydiskutujú si prieniky, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci týchto projektov. 
 
S. Puterková (SKU) – vzniesla pripomienky v zastúpení Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorá je členom 
Koalície za spoločné vzdelávanie,  týkajúce sa včasnej intervencie, ako aj pripomienky týkajúce sa diagnostických nástrojov 
a metodologického vedenia odborníkov pre prácu s deťmi  s ťažkým zdravotným postihnutím a požiadala o doplnenie výstupov 
pre rodičov, nakoľko projekt by mal reflektovať potreby rodiny ako celku. Pripomienky požiadala pripojiť ako prílohu zápisnice 
z 9. rokovania Komisie. 
 
G. Bianchi (SAV) – kriticky sa vyjadril k personálnym výdavkom v rámci rozpočtu projektu, ktoré boli v porovnaní 
s predchádzajúcou verziu projektu vo výške 13 mil. EUR v novom zníženom rozpočte znížené iba o 1 mil. EUR a projekt pôsobí 
dojmom vyčerpania prostriedkov na priame osobné náklady inštitúcie. Vzniesol otázku, či sa projekt orientuje  
aj na veci, ktoré skutočne v Slovenskej republike potrebujeme a to, či počíta aj s podporou detí, ktoré majú vysoké vzdelávacie 
ašpirácie a teda, či sa bude orientovať aj na podporu „elít“ (talentovaných detí) na Slovensku, t. j. tých detí, ktoré žijú 
v nestimulujúcich podmienkach a sú potenciálnymi elitami, nakoľko Slovensko potrebuje elity, aby sa zabránilo odlivu 
odborníkov do zahraničia. Ak sa chce Slovenská republika pohnúť ďalej, v prvom rade potrebuje elity. 
 
Predsedajúci – v krátkosti sa vyjadril k niektorým vzneseným pripomienkam. RO sa bude sa zaoberať otázkou zapojenia 
súkromného sektora, je však potrebné zohľadniť  pravidlá poskytovania  štátnej pomoci, rovnako sa počíta aj s využitím 
dopytovo – orientovaných výziev  a vyzval všetkých prítomných, aby svoje pripomienky k predloženému zámeru NP zasielali 
na e-mailovú adresu VÚDPaP a sekretariátu Komisie do 15. 10. 2018,.Uviedol, že rovnako sa k tejto téme pripravuje ešte 
odborná diskusia v rámci pripravovaného zasadnutia pri Okrúhlom stole, ktoré je plánované na 23. 10. 2018 a na ktoré  
sú pozvaní všetci členovia a pozorovatelia Komisie a relevantné subjekty. Na tomto zasadnutí bude ambíciou  
už odprezentovať jednotlivé zapracované pripomienky.  
 
M. Morass (EK) – vyjadril súhlas s mnohými pripomienkami, ktoré boli vznesené na stretnutí Komisie dňa 03. 10. 2018. 
Zároveň zdôraznil, že projektové zámery týmto spôsobom napredujú, ale je nevyhnutné, aby diskusie o podstate projektových 
zámerov prebiehali medzi členmi a SO aj mimo pôdy Komisie, pretože tento postup spomaľuje celkovú implementáciu. 
 
Predsedajúci – zhrnul závery z diskusie: do 15. 10. 2018 zaslať na VÚDPaP a sekretariát Komisie pripomienky k zámeru NP, 
dňa 23. 10. 2018 je plánované zasadnutie pri okrúhlom stole, na ktorom budú prezentované zapracovania jednotlivých 
vznesených pripomienok. Do konca októbra bude následne pripravený finálny zámer NP a v mesiaci november sa uskutoční 
ďalšie rokovanie Komisie, na ktorom bude predmetný zámer NP predložený Komisii na schvaľovanie. 
 
K. Kapounová (EK) – uviedla, že je potrebné jasne definovať reálny problém, ktorý je v systéme poradenstva na Slovensku. 
EK vidí problém predovšetkým v zlej diagnostike, kedy veľké percento dotknutej populácie detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia podľa názoru EK ide do špeciálnych škôl. Ďalej uviedla, že je potrebné uvedomiť si, čo je potrebné riešiť prioritne 
a neriešiť všetky oblasti naraz, nemeniť všetky štandardy, ale je potrebné vybrať aké štandardy je potrebné riešiť, ďalej  
je potrebné vychádzať už aj z projektu Komposyt, ktorý priniesol platformu, diagnostické nástroje. Potrebné bude riešiť  
aj otázku súkromných centier, akú budú mať perspektívu. Je potrebné tieto otázky riešiť, pokiaľ chceme, aby tento projekt 



 
  

niečo dokázal. V závere svojho výstupu už len upozornila, aby bol preverený súladu zámer NP s OP ĽZ, nakoľko nie je jasne 
doriešená podpora kariérového poradenstva a rovnako je potrebné preveriť možnosti zadefinovania cieľových skupín projektu.  
 
Predsedajúci – predsedajúci zhrnul závery z diskusie a zopakoval všetky relevantné termíny a úlohy z predchádzajúceho 
bodu súvisiace s predmetným zámerom NP. 
 
 

10. Odpočet Akčného plánu pre PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ  
 
Predsedajúci – uviedol, že vzhľadom na krátkosť času nebude tento bod programu prezentovaný, ale odpočet Akčného plánu 
pre PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ bol zaslaný všetkým členom a pozorovateľom Komisie e-mailom dňa 28. 09. 2018. 
 
 

Záver: 
 

Predsedajúci – predniesol Uznesenie z 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 
pre PO 1 zo dňa 03. 10. 2018. 
 
Poďakoval prítomným za účasť na rokovaní Komisie a rokovanie ukončil. 
 
 
 
Vypracoval:  Overil: Schválil: 
V Bratislave, dňa 12. 11. 2018 V Bratislave, dňa 12. 11. 2018  V Bratislave, dňa 13. 11. 2018 
 
Podpis:                  v. r. Podpis :                      v. r. Podpis:               v. r. 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1  Uznesenie z 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje  

pre PO 1 zo dňa 03. 10. 2018 
Príloha č. 2 Prezenčná listina z 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje  

pre PO 1 zo dňa 03. 10. 2018 
Príloha č. 3  Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k uzneseniu Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný 

program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie zo dňa 3. 10. 2018 
Príloha č. 4  Pripomienky Koalície za spoločné vzdelávanie (INKLUKOALÍCIA) k zámeru NP „Dieťa v centre pozornosti 

– Efektívnym systémom poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ 
Príloha č. 5  Pripomienky Nadácie na podporu sociálnych zmien - SOCIA k zámeru NP „Dieťa v centre pozornosti – 

Efektívnym systémom poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ 
Príloha č. 6 Pripomienky Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením k zámeru NP „Dieťa v centre pozornosti 

– Efektívnym systémom poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ 
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Príloha č. 1 
k Zápisnici z 9. rokovania Komisie pri MV OP ĽZ pre PO 1 Vzdelávanie zo dňa 03. 10. 2018 

 

 
Uznesenie z 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje  

pre prioritnú osi 1 zo dňa 03. 10. 2018 
 
 
 
Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie 
 
 
A. schvaľuje 
 
A.1 Program 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1  

zo dňa 03. 10. 2018; 
 
A.2 Overovateľa zápisnice z 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje  

pre prioritnú os 1 zo dňa 03. 10. 2018, p. Danielu Drobnú; 
 
A.3 Zámer národného projektu ŠIOV Systém overovania kvalifikácií v SR;  
 
A.4 Aktualizáciu Zoznamu zámerov národných projektov; 
 
 
B. berie na vedomie 
 
B.1 Informácie o aktuálnom stave implementácie PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ vrátane diskusie k možnostiam posilnenia 

zapojenia škôl do implementácie prioritnej osi Vzdelávanie; 
 
B.2 Stav plnenia výkonnostného rámca prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ; 
 
B.3 Závery z diskusia k zámeru NP VÚDPaP „Dieťa v centre pozornosti – Efektívnym systémom poradenstva a prevencie 

k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“; 
 
B.4 Informácie o odpočte Akčného plánu na posilnenie transparentnosti v rámci implementácie prioritnej osi Vzdelávanie OP 

ĽZ. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 13. 11. 2018      
 
Podpis :        
 
         v. r.  
 

 
 
 

Rastislav Igliar 
predsedajúci Komisie pri Monitorovacom výbore  

pre OP ĽZ pre PO 1 Vzdelávanie 


