VYHODNOTENIE medzirezortného pripomienkového konania

Návrh Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014–2020 
 


Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
191  / 85 



Subjekt
Pripomienka
Typ
Vyhodnotenie

Spôsob vyhodnotenia


BSK 
3.2 Celkové pridelené finančné prostriedky podľa fondu a vnútroštátne spolufinancovanie (v EUR), strana 106 
Žiadame znížiť finančnú alokáciu pre viac rozvinutý región v prioritnej osi 2 a presunúť časť finančných prostriedkov do IROP prioritná os 2, ciel 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí a cieľ 2.1.1 kde sa nachádza podpora zariadení starostlivosti o deti (jasle) ako ambulantná forma sociálnej služby. 

Odôvodnenie: Vychádzajúc z Tabuľky č. 4: Spoločné ukazovatele výsledkov, ku ktorým bola stanovená cieľová hodnota a ukazovatele výsledkov špecifické pre program, zodpovedajúce konkrétnemu cieľu pre ESF prioritnú os Zamestnanosť (podľa špecifického cieľa a kategórie regiónu) strana 53 bude celý finančný objem 16 500 000 alokovaný do „Špecifického cieľa 2.3.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien“. 

Na základe nastavených indikátorov tabuľka č 4 Počet podporených zariadení, ktoré v čase odchodu poskytujú služby v oblasti starostlivosti o deti a Počet rodičov s deťmi do troch rokov veku využívajúcich finančný príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorí sú zamestnaní program v prvom rade nesplní výsledky „zvýšenie zamestnanosti rodičov najmä žien s deťmi vo veku do 3 rokov/6 rokov a zvýšenie počtu zariadení služieb starostlivosti o deti najmä vo veku do 3 rokov“ z dôvodu nahrádzania štátneho rozpočtu zdrojmi EÚ pri poskytovaní rodičovských príspevkov a príspevkov na starostlivosť o dieťa. Tieto príspevky nemajú vplyv na výsledky stanovené OP ĽZ. Navyše sa budú poskytovať aj bez implementácie operačného programu. 

Avšak IROP investíciami do materských škôl a zariadení starostlivosti o deti bude zvyšovať absorpčnú kapacitu materských škôl a jaslí, ktoré zvýši počet zariadení služieb starostlivosti o deti najmä vo veku do 3 rokov a tým aj zvýšia zamestnanosť rodičov najmä žien s deťmi vo veku do 3 rokov/6 rokov. 
 
Z
N
Prerozdelenie finančných prostriedkov na programové obdobie 2014-2020 je plne  v kompetencii vlády SR. Pripomienka BSK sa týka prerozdelenia finančných prostriedkov medzi operačnými programami. Na základe rozporového konania zo dňa 30.4.2014 rozpor nebol odstránený, bude riešený na rokovaní vlády SR.
Uvedenú aktivitu  si daná inštitúcia uplatní v rámci návrhu rozpočtu verejných financií na príslušný rok. Upozorňujeme, že pre viac rozvinutý región je miera financovania až na úrovni 50%, t.j. národné zdroje predstavujú až polovicu.
BSK 
3.2 Celkové pridelené finančné prostriedky podľa fondu a vnútroštátne spolufinancovanie (v EUR), strana 106 
Žiadame znížiť finančnú alokáciu pre viac rozvinutý región v prioritnej osi 3 na úroveň 30 mi. EUR ESF a presunúť zvyšnú sumu na prioritnú os 1: Vzdelávanie pre viac rozvinuté regióny 

Odôvodnenie: Súčasné nastavenie finančnej alokácie nevychádza zo žiadnej relevantnej koncepcie, ktorá by bola schopná odôvodniť takmer dvojnásobnú alokáciu na viac rozvinutý región v porovnaní s ostatnými regiónmi v prioritnej osi 3. Pri súčasnom nastavení je na Bratislavský kraj finančných prostriedkov spolu (a+b) 81 560 500 čo je o 36% väčší objem ako priemerná alokácia na menej rozvinutý región v prioritnej osi 3. 
Priemerná alokácia 51 998 512 EUR (363 989 589 EUR /7 regiónov). 

Z tohto dôvodu žiadame vyrovnať neúmernú finančnú alokáciu na Bratislavský na priemernú alokáciu s ostatnými regiónmi. 

Zároveň je nejasné ako môže viac rozvinutý región mať nižšie plánované hodnoty výstupový indikátorov v prípade prioritnej osi 3 kde je tak vysoká alokácia oproti priemeru menej rozvinutý regiónov najmä v prípade výstupových indikátorov (tabuľka 8, strana 86): 
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni kde pre Bratislavský kraj je stanovená hodnota 5 a na ostatných 7 regiónov 45, čo je priemerne 6,4 projektov na región. Ďalší podobný príklad je v prípade indikátora Počet zapojených znevýhodnených účastníkov kde v prípade Bratislavského kraja je plánovaná hodnota 27 600 a v prípade menej rozvinutých regiónov (7 krajov) je priemerná plánovaná hodnota 35 485 (248 400 / 7) 
 
Z
ČA
Indikátory boli upravené v celom programovom dokumente.

Prerozdelenie finančných prostriedkov na programové obdobie 2014-2020 je plne  v kompetencii vlády SR. Pripomienka BSK sa týka prerozdelenia finančných prostriedkov medzi operačnými programami. Na základe rozporového konania zo dňa 30.4.2014 rozpor bol čiastočne odstránený, bude riešený na rokovaní vlády SR.
Uvedenú aktivitu  si daná inštitúcia uplatní v rámci návrhu rozpočtu verejných financií na príslušný rok. Upozorňujeme, že pre viac rozvinutý región je miera financovania až na úrovni 50%, t.j. národné zdroje predstavujú až polovicu.
BSK 
3.2 Celkové pridelené finančné prostriedky podľa fondu a vnútroštátne spolufinancovanie (v EUR), strana 106 
Žiadame alokovať v prioritnej osi 4: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít alokáciu na riešenie problému MRK v Plaveckom Štvrtku v Bratislavskom kraji (viac rozvinutý región) 

Odôvodnenie: Rómska osada s odhadovaným počtom 120 nelegálnych obydlí (bez stavebného povolenia, bez vlastníckeho vzťahu k pozemku a bez súpisného čísla) vznikla na území obce a z veľkej časti svojej plochy provizórnych obydlí leží na území ochranného pásma plynovodu (cca 30%). Rómska osada (najväčšia na Záhorí a zároveň aj v Bratislavskom regióne) trpí podobným sociálnym vylúčením a fyzickým zničením ako iné osady na Slovensku. V osade sa nenachádza kanalizácia, prevláda nelegálny odber elektriny a vody a je v súčasnosti bez odvozu komunálneho odpadu. Problém bol prezentovaný dňa 28.3.2014 rokovania s komisárom L. Andorom. Problém je identifikovaný v PHSR obec Plavecký Štvrtok ako aj v Analýze rizík SR z hľadiska možných mimoriadnych udalostí vyvolaných klimatickými zmenami strana 19 Na území obvodu Malacky v dôsledku úniku plynu z podzemných zásobníkov, zo zemných vrtov a plynovodov môže vzniknúť zvýšená koncentrácia plynu a pri styku s ohňom môže nastať výbuch. Obec bude zároveň predmetom posudzovania identifikácie aj v Atlase rómskych komunít SR. 
 
Z
N
V zmysle právnych predpisov EÚ sú navrhované aktivity financovateľné prostredníctvom  EFRR.  Na základe rozporového konania zo dňa 30.4.2014 BSK pripomienku  preklasifikoval na obyčajnú.
BSK 
3.2 Celkové pridelené finančné prostriedky podľa fondu a vnútroštátne spolufinancovanie (v EUR), strana 106 
Žiadame realokovať pre viac rozvinutý región 10 000 000 mil. EUR ESF v prioritnej osi 1 a prispôsobiť textáciu prioritnej osi (ciele, výstupové a výsledkové indikátory) z prioritnej osi 3. 

Odôvodnenie: Bratislavský kraj aj napriek kategórie viac rozvinutého regiónu má rovnaké štrukturálne problémy v oblasti vzdelávania ako iné časti Slovenska. Efekt sa dokonca zväčšuje najmä z dôvodu vyšších požiadaviek podnikateľov na absolventov z dôvodu koncentrácie odvetví s vyššou pridanou hodnotou a teda aj úrovňou znalostí. 
Podobne ako iné regióny potrebuje zavádzať duálny systém vzdelávania na odborných školách, ktorý je nefunkčný na území SR, zvyšovať kvalitu všetkých úrovní vzdelávania prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov schopných zavádzať nové prvky vzdelávania a implementovať legislatívne a koncepčné požiadavky tak zriaďovateľa, ako aj MŠVVaŠ SR) (žiaci v Testovaní 9 a v Maturite dosahujú priemerné výsledky v porovnaní s inými regiónmi), 
V Bratislavskom kraji je najväčšie zastúpenie vysokých škôl v rámci Slovenska, čo vytvára potenciál pre tvorbu nových poznatkov a prenosu poznatkov do podnikateľského prostredia. 
Nemenej dôležitou výzvou je zvyšovanie dostupného celoživotného vzdelávania, rozvoj kľúčových kompetencií a kvalifikácie obyvateľov pre dynamicky napredujúci súkromný sektor. 

V neposlednom rade sú úzko previazané investície IROP prioritná os 2 a OPĽZ prioritná os 1 najmä v oblastiach podpory Centier odborného vzdelávania a prípravy, základných škôl, materských škôl. 
 
Z
N
Prerozdelenie finančných prostriedkov na programové obdobie 2014-2020 je plne  v kompetencii vlády SR. Pripomienka BSK sa týka prerozdelenia finančných prostriedkov v rámci OP ĽZ. Na základe rozporového konania zo dňa 30.4.2014 rozpor nebol odstránený,  bude riešený na rokovaní vlády SR.
Uvedenú aktivitu  si daná inštitúcia uplatní v rámci návrhu rozpočtu verejných financií na príslušný rok. Upozorňujeme, že pre viac rozvinutý región je miera financovania až na úrovni 50%, t.j. národné zdroje predstavujú až polovicu.
Klub 500 
Odoslané bez pripomienok 
Odoslané bez pripomienok 
O


Klub 500 
všeobecne 
Klub 500 navrhuje zjednotiť názvy podnikateľských subjektov v časti prijímateľov finančnej podpory. V texte OP ľudské zdroje sa používajú rozdielne pomenovania napr. podnikateľské subjekty (napr. str.73), zamestnávatelia - fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie (napr. str. 34) a podnik zo súkromného sektora ( napr. str. 34). Kvôli prehľadnosti navrhujeme pojmy zjednotiť. 
O
A
Text bol zjednotený na „ podnikateľské subjekty“ v celom OP ĽZ.
Klub 500 
 Klub 500 navrhuje presunúť určité percento financií v systéme duálneho vzdelávania zo škôl priamo zamestnávateľom, a to v závislosti od intenzity výučby. Vzhľadom k tomu, že na príprave žiaka pre potreby trhu práce by sa podieľali súčasne dva subjekty (školy a zamestnávatelia), každý určitým dielom, je nevyhnutné, aby sa priamoúmerne nastavilo aj financovanie týchto subjektov 
O
ČA
Vysvetlenie – zamestnávatelia sú uvedení v OP v relevantnom špecifickom cieli ako oprávnení prijímatelia. Spôsob financovania musí byť v súlade s národnou legislatívou vrátane schém poskytovania štátnej pomoci.
Klub 500 
Š.C. 2.3.2 str. 46 
Klub 500 nesúhlasí s „núteným“ zvýšením zastúpenia žien v ekonomickej rozhodovacej činnosti. Pozitívna diskriminácia žien bude mať za následok diskrimináciu mužov, zvýhodnením jednej skupiny sa automaticky znevýhodní iná. Akékoľvek striktné zavádzanie limitov zastúpenia jednotlivých skupín zamestnancov (nie len) vo vedení firiem považujeme za kontraproduktívne. Jediné správne kritérium sú odborné vedomosti, osobnostné predpoklady a skúsenosti.  
O
N
OP  ĽZ nezavádza žiadne striktné limity, len programy na podporu uplatnenia sa žien, ktorých kvalifikácia v SR je na rovnakej úrovni ako u mužov.
KOZ SR 
Stanovisko KOZ SR k „Návrhu Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020“ 
Materiál OP ĽZ 2014 -2020 je široko koncipovaný v piatich prioritných osiach: vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, integrácia marginalizovaných rómskych komunít a technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK. Rozhodujúcim cieľom je podporiť vzdelávanie ľudských zdrojov v súlade potrebami trhu práce, ich plnohodnotné začlenenia sa na trh práce a zlepšenie sociálnej situácie znevýhodnených skupín na trhu práce. Celková alokácia zo zdrojov EU predstavuje čiastku 1,966 mld. EUR 
V prípade prioritných osí vzdelávanie a zamestnanosť vyčlenenú čiastku vo výške 63,8% z celkovej alokácie finančných prostriedkov zo zdrojov EU, považuje za KOZ SR primeranú. Napriek skutočnosti, že takmer 75% opatrení zameraných na odstránenie disproporcií medzi ponukou a dopytom na trhu práce sa realizuje prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti nie je možné aktivitami vymedzenými v jednotlivých špecifických cieľoch vyvážiť nesprávne smerovanie makroekonomických opatrení v oblasti politiky zamestnanosti. 
Rozhodujúcou podmienkou úspechu pri stanovovaní strategických kľúčových priorít politík Európa 2020 a ich koordinácie pri podpore zamestnanosti bude účasť sociálnych partnerov. V tomto zmysle OP ĽZ 2014-2020 podporuje rozvoj sociálneho partnerstva len všeobecne, bez jasného vymedzenia postavenia sociálnych partnerov pri tvorbe a uplatňovaní konkrétnych nástrojov sociálne politiky a politiky trhu práce. 
V prípade prioritných osí sociálne začlenenie a integrácia marginalizovaných rómskych komunít vyčlenenú čiastku 32,3% považuje KOZ SR za nedostatočnú. Hoci v operačnom programe sa hovorí o odstránení akejkoľvek diskriminácie, štát by si mal stanoviť podmienky, za ktorých bude rodiny a občanov podporovať a pomáhať im dostať sa zo sociálneho vylúčenia a súčasne legislatívne ošetriť, že neplnenie tejto povinnosti a následný postih nie je diskrimináciou uvedených osôb. / napr. Veľká Británia, ktorá má iné sociálne štandardy pri výchove detí - mali by sme sa k nim minimálne priblížiť./ 
Navrhujeme celý systém - vzdelávanie v MŠ, ZŠ, SŠ implementovať cez cvičné firmy priamo v obciach s MRK, aby sa zabezpečil rast zamestnanosti /učiteľov, asistentov učiteľov, majstrov odbornej výchovy, zamestnancov/ priamo v obciach s osadami - čo nepovažujeme za segregáciu, ale dostupnosťou vzdelania všetkých kategórií občanov. 
V rámci MRK a dlhodobo nezamestnaných ohrozených sociálnym vylúčením je najdôležitejšie zabezpečiť: 
a) celoživotné vzdelávanie /aj náhradnou formou za aktivačné práce/ , aby si povinne doplnili úplné základné vzdelanie s možnosťou pokračovať a doplniť si ho o nižšie odborné vzdelanie - požadované trhom práce v danom regióne - napr. murárske, klampiarske práce uplatniteľné pri výstavbe nízko nákladových domov cez cvičné firmy v osadách. 
b) nezáujem, neúčasť na vzdelávaní viazať na zákon o hmotnej núdzi/ 
c) vzdelanie zabezpečovať v školských zariadeniach v ich blízkosti. 
d) v predškolskom vzdelávaní zakotviť povinnosť predškolskej prípravy od 3 rokov povinne, ak rodina nezabezpečuje deťom sociálny štandard. Deti neodoberať do detských domovov, ale na čo najdlhší čas ich mať v materskej škole v obci. 

KOZ SR konštatuje, že vnútorná flexibilita v SR zaostáva za priemerom Európy a previazanosti medzi koncepciou flexibility a flexicurity sa v rokoch 2007 - 2013 nevenovala dostatočná pozornosť. KOZ SR zastáva názor, že v súčasnej situácií existuje mimoriadne vysoká potreba sociálnych investícií s cieľom minimalizovať narastajúce rizika chudoby. V podmienkach súčasného trhu práce vidíme možnosť (a potrebu) generovania nových pracovných miest práve v rámci tejto sféry, v úzkej väzbe na sociálne inovácie, na tzv. striebornú ekonomiku a sociálnu ekonomiku. 
Na doplnenie súčasného obsahového chápania, ako aj vymedzenia uvedených opatrení a navrhovaných aktivít OP ĽZ 2014 – 2020 predkladá KOZ SR nasledovné návrhy: 

Strategická časť 
V bode 1.1.1. v poslednom odseku , druhú vetu zmeniť nasledovne:“ V nadväznosti na uvedené bola identifikovaná potreba podpory vzdelávania na všetkých jeho úrovniach vrátane podpory zvýšenia platového ohodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí predstavujú jeden z kľúčových faktorov kvality vzdelávacieho procesu.“ 

Prioritná osi 2: Zamestnanosť 
Špecifický cieľ 2.4.1. – Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť sociálnych partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti. 
Príklady aktivít rozšíriť o aktivitu: 
? podpora projektov zameraných na posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni 
Návrh možných indikátorov 
1.Počet projektov a zapojených osôb na posilnenie kapacít sociálnych partnerov 
2.Počet zorganizovaných workschopov a pracovných seminárov orientovaných na rozvoj sociálneho dialógu a sociálneho partnerstva 
3. Počet publikovaných alebo mediálne prezentovaných výstupov k odborným témam zameraných na podporu rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie 
4. Počet návrhov na legislatívne opatrenia alebo reformné opatrenia predložených na rokovanie HSR SR 

Prioritná osi 3: Sociálne začlenenie 
Všestranne podporiť sociálne začlenenie (a to nielen znevýhodnených, diskriminovaných a marginalizovaných, resp. cieľovú skupinu prijímateľov navrhovaných opatrení, ale najmä tých, ktorí tieto služby poskytujú, resp. poskytovateľov týchto opatrení/služieb) prostredníctvom ich plnohodnotného začlenenia na trh práce - ergo transformáciou/premenou doposiaľ neplatenej práce na plnohodnotnú formu plateného zamestnania (resp. na štandardný zmluvný pracovno-právny vzťah). 
Odôvodnenie: 
Najmä práca vykonávaná v rodine/domácnosti (prevažne ženami), zameraná na poskytovanie starostlivosti o seniorov, deti, či znevýhodnených rodinných príslušníkov je prácou neplatenou, resp. táto práca nie je spoločensky uznaná a ocenená ako práca, ktorá by mala byť riadne platená, resp. jej vykonávanie by malo byť považované za dôvod vzniku zmluvného pracovného vzťahu (vzniku plateného pracovného miesta). 
V deklaratívnej rovine sa KOZ SR domáha odstránenia všetkých foriem diskriminácie. Dá sa konštatovať, že už sme dospeli ku spoločenskému konsenzu potreby prevencie a eliminácie diskriminácie konkrétnych sociálnych skupín. Domnievame sa, že je najvyšší čas urobiť predmetom nielen spoločenskej diskusie, ale aj spoločenského konsenzu odstránenie diskriminácie konkrétnych foriem vykonávania (tej istej) práce, resp. konkrétnych poskytovateľov (tých istých) služieb. 
Návrh považujeme za súladný s obsahovou logikou a deklarovanými všeobecnými zámermi formulovanými v dokumente, napr. z hľadiska tu (opakovane) deklarovanej potreby podpory systémových a inovačných zmien, realizácie adresných a personalizovaných nástrojov, zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov, s očakávaným (želateľným) výsledkom zvýšiť percentuálny podiel prijímateľov sociálnych služieb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým sú poskytované sociálne služby v komunite a v prirodzenom domácom prostredí. 

Záverečné zhrnutie 

KOZ SR berie na vedomie strategické ciele, vymedzenie prioritných osí a finančný plán operačného programu ľudské zdroje 2014 – 2020 a konštatuje , že čiastkové pripomienky KOZ SR boli akceptované v pripomienkovom konaní predchádzajúcich verzií OP ĽZ 2014- 2020. Súčasne žiada návrhy na doplnenie strategickej časti a v prioritných osiach č.2 a č.3 zapracovať do OP ĽZ 2014 – 2020. 

O
ČA
V nadväznosti na predchádzajúcu spoluprácu s KOZ  a v súlade s pripomienkou bol  v PO 2 Zamestnanosť vytvorený ŠC 2.4.1.  Navrhované indikátory nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ.
MDVaRR SR 
Odoslané bez pripomienok 
Odoslané bez pripomienok 
O


MF SR 
návrhu uznesenia 
Bod A.3 a A.4 – navrhujem uviesť, pre ktorú prioritnú os alebo časť operačného program bude Ministerstvo vnútra SR, resp. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sprostredkovateľským orgánom. 
O
N
Návrh uznesenia je v súlade so závermi Rady členov vlády pre problematiku fondov EÚ  zo dňa 23.4.2014.
MF SR 
návrhu uznesenia 
Do bodu „A. schvaľuje“ žiadam doplniť nový bod A.5. s doplnením textu „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako platobnú jednotku pre Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020“, resp. primerane upraviť znenie textu v bode A.2. – zásadná pripomienka. 
Z
A
Návrh uznesenia bol primerane upravený.
MF SR 
predkladacej správe 
K popisu textu o finančnej podpore žiadam uviesť okrem iného aj podporu IZM (vychádzajúc z korektne upravených údajov v materiáli a v tabuľke č. 20) – zásadná pripomienka. 
Z
A
Text bol upravený v zmysle pripomienky.
MF SR 
doložke vybraných vplyvov 
V tabuľke č. 1 sa vo výdavkovej časti v riadku „vplyv na územnú samosprávu“ uvádzajú nuly. Žiadam uviesť kvantifikáciu vplyvu na rozpočty územnej samosprávy, osobitne za obce a vyššie územné celky ako možných žiadateľov o financovanie projektov z uvedeného operačného programu. 
O
A
Do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy (tab. č.1) bol doplnený hrubý odhad predpokladaného finančného vplyvu osobitne za obce a vyššie územné celky. 
MF SR 
doložke vybraných vplyvov 
Vo vlastnom materiáli dokumentu je na viacerých miestach identifikovaný pozitívny vplyv na informačnú spoločnosť v zmysle podpory vzdelávania v oblasti počítačovej gramotnosti, rozširovania vedomostí a zvyšovania povedomia o IKT (napr. str. 6, 9, 14, 30, 34, atď.). Žiadam v tomto zmysle upraviť Doložku vybraných vplyvov a vypracovať Analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti, časť Ľudia (bod 6.3 – 6.6) v zmysle metodického pokynu. 
O
A
V doložke vybraných vplyvov bol identifikovaný pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a bola doplnená analýza vplyvov v tejto oblasti, konkrétne v časti Ľudia – body 6.3 – 6.6).
MF SR 
doložke vybraných vplyvov 
V tabuľke č. 1 a tabuľke č. 4 navrhujem uviesť príjmy rozpočtu verejnej správy z európskych štrukturálnych a investičných fondov (z ESF a EFRR) pre Operačný program Ľudské zdroje podľa jednotlivých rokov, v nadväznosti na to navrhujem upraviť aj údaje v tabuľke č. 2, t. j. pri vyčísľovaní celkového vplyvu na rozpočet verejnej správy zohľadniť príjmy SR z rozpočtu EÚ. 
O
A
V rámci analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy boli zohľadnené príjmy rozpočtu verejnej správy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
MF SR 
doložke vybraných vplyvov 
V časti A.2. „Vplyvy“ sa v bode 2. uvádzajú pozitívne vplyvy OP ĽZ na podnikateľské prostredie. Avšak v časti A.3. „Poznámky“ v rámci bližšej špecifikácie vplyvov OP ĽZ na podnikateľské prostredie sa v bode 3.4., ktorý sa zaoberá dôsledkami návrhu OP ĽZ pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu, uvádza, že „Navrhovaný materiál neupravuje podmienky pre vstup na trh, podmienky pre správanie sa na trhu a neupravuje ani podmienky, ktoré by viedli k zmenám v štruktúre trhu.“. Domnievam sa, že dosiahnutie globálneho cieľa OP ĽZ, a to podpora rozvoja ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie, ako aj napĺňanie uvedených tematických cieľov EÚ, nie je možné aj bez „pozitívneho“ ovplyvňovania podnikateľského prostredia v SR a zatraktívnenia SR pre zahraničných investorov s cieľom podpory tvorby nových „skutočných“ a dlhodobo udržateľných pracovných miest. V tejto súvislosti navrhujem upraviť text nielen Doložky vybraných vplyvov, ale aj text vlastného materiálu. 
O
A
Bod č. 3.4 v rámci analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie bol upravený podľa pripomienky.
MF SR 
doložke vybraných vplyvov 
K odpovedi v rámci bodu 3.1 žiadam doplniť, že jednotlivé subjekty budú konkretizované vo výzve/vyzvaní primerane podľa cieleného zamerania výzvy/vyzvania. 
O
A
Do bodu 3.1. bola doplnená uvedená informácia.
MF SR
doložke vybraných vplyvov
V časti 2.3.1 v poslednom odseku sa uvádza, že OP ĽZ bude implementovať aj Implementačná agentúra pre Operačný program Ľudské zdroje – viď text v nasledovnom znení: „ako riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ako sprostredkovateľské orgány budú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR a Implementačná agentúra pre Operačný program Ľudské zdroje“. Táto informácia však nie je uvedená ani v materiáli, ani v predkladacej správe ani v návrhu uznesenia vlády. V nadväznosti na uvedené žiadam, aby sa do materiálu, predkladacej správy, doložky vybraných vplyvov a následne aj návrhu uznesenia vlády SR primerane a jasne zapracovala informácia, koľko sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (a ktoré konkrétne) budú implementovať OP ĽZ. V nadväznosti na túto informáciu je nevyhnutné adekvátne upraviť znenie návrhu uznesenia vlády SR v rámci bodu „A. schvaľuje“, kde v prípade rozhodnutia, že Implementačná agentúra pre OP ĽZ bude sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, je uvedené potrebné uviesť v samostatnom bode, napr. A.6. – zásadná pripomienka.
Z
A
Všetky časti predkladaného materiálu boli   náležite upravené. Ako SORO bolo uvedené namiesto Implementačnej agentúry pre OP ĽZ  uvedené MPSVR SR, čo nezakladá nároky na štátny rozpočet.


MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 2 – 4, časť „Obsah“ neobsahuje funkčný odkaz na jednotlivé kapitoly a podkapitoly predmetného dokumentu. Odporúčam upraviť. 
O
A
Upravené v zmysle pripomienky.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 6, časť 1.1.1, posledný odsek, tretia veta – žiadam za slovo „jazykovej,“ doplniť slovné spojenie „finančnej gramotnosti vrátane daňovej a colnej tematiky“ – zásadná pripomienka. 

Odôvodnenie: Dňa 8.1.2014 vláda SR schválila uznesením vlády SR Koncepciu ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, ktorej obsahom je okrem iného aj časť týkajúca sa spôsobu, zamerania a časového rámca zvyšovania finančnej gramotnosti. Taktiež zo samotného znenia uvedeného uznesenia vlády SR vyplýva v tejto oblasti úloha pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR vytvoriť model celoplošného a systematického vzdelávania vo finančnej oblasti. Uvedený OP ĽZ je priamo spomínaný v Koncepcii ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu ako nosný program, prostredníctvom ktorého je možné realizovať aj časť finančného vzdelávania tak, aby mohla byť pokrytá tá oblasť spoločnosti, ktorú nie je možné vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti a zodpovednosti v rámci školskej dochádzky. Z programového vyhlásenia vlády SR z mája 2012 navyše vyplýva, že vláda SR podporí dlhodobé finančné vzdelávania širokej verejnosti. 
Z
ČA
V OP ĽZ bol doplnený text v súlade so zameraním špecifického cieľa 1.1.1 „finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia“.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 6, časť 1.1.1 – odporúčam doplniť súčasný stav daného ukazovateľa pri zadefinovaní cieľa pre SR „znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2 % do roku 2020“. 
O
A
Text OP ĽZ bol v časti 1.1.1. upravený nasledovne: „znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2 % do roku 2020 (z 20,5 % v roku 2012).“
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 10 a 11 – navrhujem nahradiť slovné spojenia „fondy SSR“ a „štrukturálne fondy“ termínom „európske štrukturálne a investičné fondy“. 
O
A
Prepracovaný text.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 12, časť 1.1.1, druhý odsek – prostredníctvom poznámky pod čiarou odporúčam doplniť, resp. špecifikovať výpočet indexu segregácie. Zároveň nie je jasné, na základe ktorého Atlasu rómskych komunít budú vybrané jednotlivé lokality, do ktorých bude smerovať podpora EÚ. 
O
A
Pod čiarou vložený odkaz :„Informácie v rámci Atlasu rómskych komunít 2013, premenené na číselné hodnoty umožňujú  vytvoriť index, ktorý usporadúva obce v poradí od najnižšej miery zaostalosti a segregácie až po najvyššiu mieru zaostalosti a segregácie. 
Tento index tvorí  rad  indikátorov využívajúcich údaje z Atlasu 2013, ktoré popisujú štrukturálnu a sociálno-ekonomickú situáciu rómskych lokalít v obciach SR.“

MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 13 – zadefinovanie cieľa OP nedostatočne vystihuje obsahovú podstatu a prepojenie na jednotlivé prioritné osi a cieľové skupiny v rámci nich. Napr. ľudské zdroje v takomto znení predstavujú všetkých zamestnancov SR, pričom nie všetci zamestnanci SR sú cieľovou skupinou v rámci OP, podobne celoživotné učenie sa nevzťahuje na všetkých obyvateľov, v rámci PO 1. nie je celoživotné vzdelávanie jediným typom vzdelávania. Z uvedeného dôvodu žiadam obsah textu globálneho cieľa prepracovať a precizovať text na podmienky operačného programu. 
O
N
Znenie cieľa OP ĽZ bolo prerokované v rámci pracovnej skupiny pre partnerstvo a zároveň  dané znenie nenamietala  Európska komisia.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 20, časť 1.2 – pri rozdelení alokácie OP ĽZ medzi jednotlivé prioritné osi nie je uvedená prioritná os 6 Technická pomoc a aj jej percentuálne zastúpenie na alokácii, odporúčam doplniť. 
O
A
Doplnené v zmysle pripomienky.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 21, časť 1.2 – pri charakteristike rizika ohrozenia chudobou a sociálnym vylúčením je uvedené, že „na Slovensku je niečo vyše 20 % populácie ohrozenej chudobou...čo však predstavuje hodnotu pod priemerom EÚ 28 (24,8 %)“. Odporúčam doplniť rok, ku ktorému sa daný údaj viaže. 
O
A
Doplnený rok 2012 do textu v zmysle pripomienky.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 22, časť 1.2 – v materiáli je uvedené, že „Aj keď má BA kraj HDP vyjadrený v parite kúpnej sily na jedného obyvateľa až 186 % z priemeru EÚ 28 (údaj za rok 2011)“. V roku 2011 mala EÚ len 27 členských štátov, preto žiadam o aktualizáciu údajov a zároveň odporúčame opätovnú kontrolu údajov v rámci porovnania s priemerom EÚ. 
O
A
Bol opravený text v zmysle pripomienky – na rok 2013.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 23 – 27, tabuľka č. 2 – v rámci stĺpca „Programovo špecifické ukazovatele výsledku zodpovedajúce špecifickému cieľu“ sa uvádza pojem „odchod“. Nakoľko nie je jednoznačné o aký odchod ide (vecné, časové hľadisko) navrhujem z dôvodu objasnenia a zrozumiteľnosti doplniť bližšiu špecifikáciu tohto pojmu, napr. odchod z projektu a pod. Toto odporúčanie sa týka aj iných tabuliek, kde sa takýto pojem „odchod“ uvádza. Navrhujem uviesť ako poznámku, resp. upresnenie pod príslušnou tabuľkou. 
O
N
Odchod je zadefinovaný v návrhu usmernenia EK „Monitorovanie a hodnotenie európskej kohéznej politiky Európsky sociálny fond“ z marca 2014. 
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 23 – 27, tabuľka č. 2 – nie sú uvedené údaje „podpora EÚ“ a „Podiel celkovej podpory EÚ pre OP (podľa fondu a prioritnej osi)“ aj napriek tomu, že celková alokácia a percentuálne rozloženie jednotlivých prioritných osí je už číselne zadefinovaná na str. 19 a 20, navrhujem doplniť. 
O
A
Doplnený text.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 28 a nasl. – v rámci častí 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.7.1 žiadam uvádzať, že základom pre výpočet podpory z EÚ je celkový príspevok. Uvedením číselného údaje nie zrejmé, či základ pre výpočet je verejný alebo celkový príspevok. Zároveň sa v predmetnej časti na základe usmernenia EK pre obsah operačných programov má uvádzať text, nie číslo. 
O
A
Doplnený text.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 28 – v rámci opisov jednotlivých prioritných osí, špecifických cieľov nie je potrebné uvádzať informácie ako napr. typy prijímateľov atď. Prílišná konkretizácia textu operačného programu na začiatku implementácie môže v priebehu implementácie programového obdobie viesť k potrebám revízie textu operačného programu a zbytočnej administratíve s tým spojenej, navrhujem upraviť text v tomto kontexte. 
O
N
Štruktúra OP ĽZ je v súlade so Vzorom formulára EK  pre vypracovanie OP zo dňa 14.3.2014.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 30 – 31 – názov Investičnej priority 1.2. znie „Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín“. V rámci tejto IP je definovaný iba jeden špecifický cieľ 1.2.1., pričom vôbec nie je definovaná oblasť a spôsob zapojenia znevýhodnených skupín v rámci vzdelávania, ako znie definícia IP. Žiadam doplniť. Podobne je definovaný iba jeden špecifický cieľ aj v rámci IP 1.1. 
O
N
Nariadenie o ESF definuje názov IP. Členský štát špecifikuje, ktoré z oblastí definovaných v rámci IP podporí, pričom nemusí ísť o všetky oblasti a v rovnakej miere. Znevýhodnené skupiny budú podporované horizontálne, spôsob je definovaný v popise špecifického cieľa. Obdobné vysvetlenie platí aj pre IP 1.1.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 32, časť Špecifický cieľ 1.3.1, prvá veta – žiadam za slovo zručností,“ doplniť text „vrátane zvyšovania odbornosti v oblasti finančného poradenstva a finančného sprostredkovania,“ – zásadná pripomienka. 

Odôvodnenie: Dňa 8.1.2014 vláda SR schválila uznesením vlády SR Koncepciu ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, ktorej obsahom je okrem iného aj časť týkajúca sa spôsobu, zamerania a časového rámca zvyšovania finančnej gramotnosti. Taktiež zo samotného znenia uvedeného uznesenia vlády SR vyplýva v tejto oblasti úloha pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR vytvoriť model celoplošného a systematického vzdelávania vo finančnej oblasti. Uvedený OP ĽZ je priamo spomínaný v Koncepcii ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu ako nosný program, prostredníctvom ktorého je možné realizovať aj časť finančného vzdelávania tak, aby mohla byť pokrytá tá oblasť spoločnosti, ktorú nie je možné vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti a zodpovednosti v rámci školskej dochádzky. Z programového vyhlásenia vlády SR z mája 2012 navyše vyplýva, že vláda SR podporí dlhodobé finančné vzdelávania širokej verejnosti. 
Z
A
Popis špecifického cieľa má všeobecný charakter. Oblasť finančnej gramotnosti je uvedená v aktivitách.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 33, časť Špecifický cieľ 1.3.2 , časť Výsledky – žiadam za druhú odrážku doplniť novú odrážku: 
• „zvýšenie kvality vzdelávania budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti výučby finančnej gramotnosti“ – pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: Dňa 8.1.2014 vláda SR schválila uznesením vlády SR Koncepciu ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, ktorej obsahom je okrem iného aj časť týkajúca sa spôsobu, zamerania a časového rámca zvyšovania finančnej gramotnosti. Taktiež zo samotného znenia uvedeného uznesenia vlády SR vyplýva v tejto oblasti úloha pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR vytvoriť model celoplošného a systematického vzdelávania vo finančnej oblasti. Uvedený OP ĽZ je priamo spomínaný v Koncepcii ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu ako nosný program, prostredníctvom ktorého je možné realizovať aj časť finančného vzdelávania tak, aby mohla byť pokrytá tá oblasť spoločnosti, ktorú nie je možné vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti a zodpovednosti v rámci školskej dochádzky. Z programového vyhlásenia vlády SR z mája 2012 navyše vyplýva, že vláda SR podporí dlhodobé finančné vzdelávania širokej verejnosti. 
 
Z
A
Výsledok zameraný na budúcich pedagógov je navrhnutý komplexným spôsobom. Oblasť finančnej gramotnosti je špecificky uvedená v príkladoch aktivít. Definovanie výsledkov je v súlade s odporúčaniami EK a ex ante hodnotiteľa OP.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 34, časť Špecifický cieľ 1.3.2 – do prvej odrážky žiadam za slovo „povedomia“ doplniť text „a finančnej gramotnosti“ – pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: Dňa 8.1.2014 vláda SR schválila uznesením vlády SR Koncepciu ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, ktorej obsahom je okrem iného aj časť týkajúca sa spôsobu, zamerania a časového rámca zvyšovania finančnej gramotnosti. Taktiež zo samotného znenia uvedeného uznesenia vlády SR vyplýva v tejto oblasti úloha pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR vytvoriť model celoplošného a systematického vzdelávania vo finančnej oblasti. Uvedený OP ĽZ je priamo spomínaný v Koncepcii ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu ako nosný program, prostredníctvom ktorého je možné realizovať aj časť finančného vzdelávania tak, aby mohla byť pokrytá tá oblasť spoločnosti, ktorú nie je možné vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti a zodpovednosti v rámci školskej dochádzky. Z programového vyhlásenia vlády SR z mája 2012 navyše vyplýva, že vláda SR podporí dlhodobé finančné vzdelávania širokej verejnosti. 
 
Z
A
V súčasnom programovom období bolo vytvorených za EÚ zdroje viacero programov pre pedagógov so zameraním na finančnú gramotnosť a príbuzné témy/oblasti. MŠVVaŠ SR nebude osobitne túto tému uvádzať na úkor ostatných oblastí – znenie aktivít je všeobecné a pokrýva všetky potrebné oblasti. Detailnejšia úprava bude obsiahnutá v Programovom manuáli.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 35 a 36 – v piatom riadku tabuľky č. 3, na str. 53 a 54 vo všetkých riadkoch s výnimkou prvého a jedenásteho riadku tabuľky č. 4 a na str. 64 a 65 vo všetkých riadkoch s výnimkou prvého riadku tabuľky č. 5 nie sú doplnené údaje v stĺpci „Základná hodnota“, žiadam doplniť. 
O
A
Hodnoty ukazovateľov boli v zmysle pripomienky  doplnené.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 37 – odporúčam, aby pokračovanie alebo zavádzanie aktivít na podporu zamestnanosti najmä v investičných prioritách 2.1 a 2.2 prioritnej osi Zamestnanosť, ktoré spadajú pod programy aktívnych politík trhu práce, bolo založené na vyhodnotení účinnosti doteraz prebiehajúcich projektov.  
O
A
Akceptované.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 37, časť 2.2.1 a str. 56, časť 2.3.1 – suma „základu pre výpočet“ nekorešponduje s údajmi uvedenými v tab. 20C na str. 107, odporúčam opraviť. 
O
A
Opravená relevantná časť OP ĽZ.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 50 – v investičnej priorite 2.4 prioritnej osi Zamestnanosť odporúčam používať výsledkové indikátory, ktoré by bližšie popisovali zlepšenie kvality inštitúcií trhu práce. V prípade úradov práce by mohlo ísť napríklad o ukazovatele „záťaž zamestnanca služieb zamestnanosti“, „počet uchádzačov o zamestnanie úspešne umiestnených na trhu práce“ a pod. 
O
N
Navrhované znenie indikátorov nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 85 – v rámci operačného programu odporúčam posúdiť jednotlivé investičné priority z hľadiska súladu s pravidlami štátnej pomoci, pričom je potrebné zohľadniť aj osobitné pravidlá EÚ týkajúce sa oblasti štátnej pomoci, napr. pre služby vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo v oblasti infraštruktúry. Zároveň odporúčam uviesť, či sa bude štátna pomoc, resp. pomoc de minimis poskytovať podľa schém pomoci alebo sa predpokladá poskytovanie ad hoc pomoci. 

V rámci časti 2.6 Spoločné kapitoly pre prioritné osi, bod 2.6.1 Hlavné zásady výberu projektov je uvedené, že v rámci výkonu operačného programu sa uplatní ako jedna zo zásad výberu projektov súlad s pravidlami štátnej pomoci. Domnievam sa, že posúdenie súladu s pravidlami štátnej pomoci by sa malo v prvom rade uskutočniť v rámci posúdenia jednotlivých investičných priorít ako celku (na základe posúdenia určiť, či sa pripravia schémy štátnej pomoci, resp. schémy pomoci de minimis) a následne aj v rámci procesu predkladania projektov pre jednotlivé investičné priority. 
 
O
ČA
V rámci časti 2.6. Spoločné kapitoly pre prioritné osi, bod 2.6.1. Hlavné zásady výberu projektov bola táto časť doplnená v rámci súladu s pravidlami pre štátnu pomoc o zásadu splnenia podmienok schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis a zároveň doplnená v závere textu o nasledovné:
„Overovanie  súladu s predpismi a pravidlami Únie pre štátnu pomoc, a naplnenie podmienok štátnej pomoci, bude zabezpečený vykonaním testu štátnej pomoci v čase výberu projektov, t.j. v čase pred poskytnutím pomoci a to individuálne a osobitne na každú výzvu na predkladanie projektov  a každý iný projekt v rámci jednotlivých investičných priorít. Štátna pomoc a minimálna pomoc sa bude poskytovať podľa  schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis.“  
V rámci požiadavky posúdenia jednotlivých investičných priorít z hľadiska súladu s pravidlami štátnej pomoci, si dovoľujeme uviesť, že posúdením samostatnej investičnej priority ako celku v súvislosti s pravidlami pre štátnu pomoc, je pre rozsah a všeobecnosť samotných priorít v rámci posúdenia konkrétnej pomoci zložitý ako aj rizikový, a to predovšetkým z pohľadu rozsiahlosti skupín oprávnených žiadateľov ako aj rozsah a možnosti  aktivít. Vzhľadom na podmienky a kritériá štátnej pomoci môže aj investičná priorita (opatrenie), ktorá sa javí ako pomoc nepredstavujúca štátnu pomoc, v konečnom dôsledku naplniť kritéria štátnej pomoci a naopak. Z doterajších skúseností v rámci implementácie OP ZaSI môže pomoc v rámci akéhokoľvek opatrenia predstavovať  štátnu pomoc, a naplniť podmienky a kritériá štátnej pomoci. Vzhľadom na uvedené považujeme za  nevyhnutné tak ako doteraz , zabezpečiť súlad s pravidlami Európskej únie pre štátnu pomoc v rámci každej jednej konkrétnej pomoci, t.j. v rámci každej jednej vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov, v rámci každého jedného  predkladaného projektového zámeru na národný projekt, či v rámci inej pomoci; a to individuálne prostredníctvom jednotlivého posúdenia a vykonania testu štátnej pomoci. Vzhľadom na to, je posúdenie podmienok súladu s pravidlami štátnej pomoci zahrnuté do časti výberu (hodnotenia,  posudzovania) projektu a tvorí jednu zo základných zásad výberu každého projektu, tak aby  pomoc pred jej schválením, v prípade, že je vyhodnotená ako štátna pomoc, bola poskytnutá a poskytovaná v súlade s pravidlami Únie pre štátnu pomoc.

MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 85, časť 2.6.1., druhá odrážka, tretia pododrážka – za slovo „vyzvaní“ žiadam doplniť text „so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť splnenia podmienok a predložených výdavkov vo vzťahu k celkovému dosiahnutiu definovaných cieľov v rámci výzvy“. 
O
A
Dopracovaný text v zmysle požiadavky.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 91, časť „Príspevok ESF k tematickým cieľom 1-7“, tematický cieľ 2 – žiadam slovné spojenie „telekomunikačných technológií“ nahradiť za text „informačno-komunikačných technológií. Vo vzťahu k tematickému cieľu 2 ide o nepriamu podporu, ktorá nebude predstavovať duplicitu k aktivitám súvisiacim s týmto tematickým cieľom v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7.“ – zásadná pripomienka. 
Z
A
Doplnený text.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 93, tabuľka č. 9 – v súlade s MP CKO č. 2 navrhujem nahradiť pomenovanie stĺpca „Míľnik na rok 2018“ na „Čiastkový cieľ“ a stĺpec „Konečný cieľ (2023)“ na „Zámer“. V súlade s uvedenou požiadavkou žiadam aj o aktualizáciu daných navrhnutých zmien v celom dokumente. 
O
N
MPSVR SR postupovalo v súlade s pripomienkou EK použiť najnovší 
Vzor formulára EK pre vypracovanie OP zo dňa 14.3.2014.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 97 – 100, časť 2.6.7 Kategórie intervencie – žiadam prepracovať tak, aby súčty pre jednotlivé fondy a kategórie regiónov boli v súlade s tabuľkou zaslanou dňa 17.01.2014 z kancelárie PPV pre investície k návrhu rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé operačné programy na roky 2014 – 2020 pre účely PD – zásadná pripomienka. 
Z
A
Súčty pre jednotlivé fondy a kategórie regiónov boli zosúladené v zmysle pripomienky a aktualizované v nadväznosti na závery Rady členov vlády k problematike fondov EÚ zo dňa 23.4.2014.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 98, tabuľka 11 – z uznesenia vlády SR č. 736/2013, úloh C.6. a C.7. vyplývajú povinnosti zapracovať text o využití finančných nástrojov na úrovni každej z prioritných osí (je zapracovaný a žiadame ho ponechať v nezmenenom znení aj v prípade dodatočných pripomienok), a taktiež vyčleniť prostriedky v objeme minimálne 3 % prostriedkov na úrovni všetkých prioritných osí. Preto žiadam vyčleniť v časti „Rozmer 2 – Forma financovania“ prostriedky minimálne v objeme 3 % na finančné nástroje (kódy 03, 04 a 05). Taktiež žiadam o dodržanie minimálne 3% celkovej alokácie prostriedkov na finančné nástroje na úrovni celého operačného programu (vrátane technickej pomoci) – zásadná pripomienka. 
Z
A
Akceptované, v OP ĽZ boli vyčlenené  finančné prostriedky na úrovni   3 % prostriedkov vo všetkých prioritných osiach.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 100, časť 2.7.3 – odporúčam upraviť poznámku pod čiarou č. 38 v nadväznosti na formuláciu daného ukazovateľa „základ pre výpočet (verejný alebo celkový príspevok)“ takto „Základ pre výpočet podpory Únie predstavujú celkové oprávnené náklady alebo verejné oprávnené náklady“. 
O
A
Zapracovaná pripomienka, text bol upravený.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 101, časť 2.7.4. – v časti „Výsledky, ktoré sa členský štát usiluje dosiahnuť prostredníctvom podpory Únie“ navrhujem doplniť novú odrážku 
• „vysoká úroveň kontroly celého implementačného procesu“. 
 
O

A
Zapracovaná pripomienka, text bol upravený.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 103, tabuľky č. 17 až 19 – odporúčam doplniť relevantný fond. 
O
A
Zapracovaná pripomienka, text bol upravený
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 104 až 105, tabuľka č. 20 – pre lepšiu čitateľnosť odporúčam danú tabuľku umiestniť na jednu stranu (napr. využitím skratiek pre kategóriu regiónu a pod.). Zároveň odporúčam: 
- prepočítať „hlavné pridelené prostriedky“ v rámci všetkých predmetných stĺpcov a riadkov celej tabuľky, vzhľadom k tomu, že podľa tab. č. 20A na str. 106 sa hlavné pridelené prostriedky počítajú ako celkové finančné prostriedky – alokácia mínus výkonnostná rezerva; 
- prepočítať riadok 8, keďže súčet riadkov 6 a 7 nie je totožný so sumami uvedenými v riadku 8; 
- v riadku 9 – IZM v stĺpci „Spolu“ absentuje suma hlavných pridelených prostriedkov; 
- prepočítať sumy hlavných pridelených prostriedkov a výkonnostnú rezervu (napr. riadok č. 1, 5, 8,12 a i.), ktoré nie sú totožné so sumami uvedenými v Metodickom pokyne CKO č. 2; 
- v tabuľke by nemali byť prázdne bunky (okná)– viď. riadok 10 a 11. Odporúčam nahradiť ich „nulou“. 
 
O
A
Zapracovaná pripomienka.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 104, tabuľka č. 20 – rozdelenie alokácie medzi ročné záväzky 2014 – 2020 žiadam upraviť v súlade s rozdelením záväzkov medzi jednotlivé roky a kategórie regiónov v súlade s tabuľkou zaslanou dňa 17.01.2014 z kancelárie PPV pre investície k návrhu rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé operačné programy na roky 2014 – 2020 pre účely PD – zásadná pripomienka. 
Z
A
Alokácie boli zosúladené v zmysle pripomienky a aktualizované v nadväznosti na závery zasadnutia Rady členov vlády k problematike fondov EÚ zo dňa 23.4.2014.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 104, tabuľka č. 20 – žiadam upraviť alokácie pre výkonnostnú rezervu pre jednotlivé fondy a kategórie regiónov v súlade s Metodickým pokynom CKO k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu, v rámci ktorého je stanovená výška výkonnostnej rezervy na úrovni fondu a kategórie regiónu – zásadná pripomienka. 
Z
A
Alokácie boli zosúladené v zmysle pripomienky a aktualizované v nadväznosti na závery zasadnutia Rady členov vlády k problematike fondov EÚ zo dňa 23.4.2014.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 104, tabuľka č. 20, riadok č. 9 – IZM – žiadam upraviť výšku záväzku pre IZM na rok 2015 v stĺpci „hlavné pridelené prostriedky“ na 31 627 361 v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie z 03.04.2014 C(2014) 2018 final – zásadná pripomienka. 
Z
A
Výška záväzku bola upravená.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 106, tabuľka č. 20A – tabuľka obsahuje len plán financovania prioritnej osi 1 až 5. Chýba prioritná os 6, ako aj súčtové riadky, žiadam prepracovať – zásadná pripomienka. 
Z
A
Relevantné údaje  boli upravené v súlade s pripomienkou.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 106, tabuľka č. 20A – žiadam upraviť alokácie pre výkonnostnú rezervu pre jednotlivé fondy a kategórie regiónov v súlade s Metodickým pokynom CKO k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu, v rámci ktorého je stanovená výška výkonnostnej rezervy na úrovni fondu a kategórie regiónu – zásadná pripomienka. 
Z
A
Relevantné údaje  boli upravené v súlade s pripomienkou.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 106, tabuľka č. 20A – tabuľka neobsahuje plán financovania pre IZM, žiadam doplniť – zásadná pripomienka. 
Z
A
Relevantné údaje  boli upravené v súlade s pripomienkou.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 107, tabuľka č. 20B – v stĺpci „Základ pre výpočet podpory EÚ žiadam uviesť „celkové oprávnené výdavky“. Predmetné polia sú textového charakteru, nie čísla. 
O
A
Relevantné údaje  boli upravené v súlade s pripomienkou.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 107, tabuľka č. 20B, riadok 2 – žiadam upraviť výšku národného verejného financovania (stĺpec c) na 12 736 811. Zároveň je potrebné upraviť súčtový údaj v stĺpci „e“ – zásadná pripomienka. 
Z
A
Relevantné údaje  boli upravené v súlade s pripomienkou.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 107, tabuľka č. 20C – žiadam prepracovať v nadväznosti na úpravu tabuľky č. 20 v zmysle predchádzajúcich pripomienok – zásadná pripomienka. 
Z
A
Relevantné údaje  boli upravené v súlade s pripomienkou.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 107, tabuľka č. 20C – v rámci prioritnej osi 2 je nesprávne uvedená kategória regiónu vzhľadom k tomu, že daná prioritná os spadá do viac rozvinutého aj menej rozvinutého regiónu (viď napr. str. 37 časť 2.2.1). Taktiež pri prioritnej osi 6 chýba uvedený relevantný fond, žiadam opraviť. 
O
A
Relevantné údaje  boli upravené v súlade s pripomienkou
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 112, tabuľka č. 23 – v stĺpci „Názov orgánu/subjektu a organizačný útvar“ (anglické znenie „Name of authority/body and department or unit“ v súlade s Usmernením EK k obsahu OP v.14.03.2014) žiadam doplniť označenia sekcií MF SR z dôvodu spresnenia a nezávislosti orgánov „Orgán auditu: Ministerstvo financií SR/sekcia auditu a kontroly“; „Certifikačný orgán: Ministerstvo financií SR/sekcia európskych fondov“ a teda pri certifikačnom orgáne vypustiť text „,ak sa využíva“ – zásadná pripomienka. 
Z
A
Relevantné údaje  boli upravené v súlade s pripomienkou.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 113, časť 7.2.2 Globálne granty – text v prvom odseku odporúčam upraviť a doplniť tak, aby bolo zrejmé, že globálne granty sa budú implementovať v súlade s nastavenými národnými postupmi pre oblasť riadenia, kontroly a finančného riadenia štrukturálnych fondov. 
O
A
Text bol upravený v súlade s pripomienkou.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 114 - nie je uvedená indikatívna alokácia na prioritnú  os Zamestnanosť, odporúčam doplniť. 
O
N
Text bol jednotne upravený – vypustené posledné dve vety v rámci časti 7.2.2.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 119 - v rámci bodu 9.1 v podmienke ex ante Štátna pomoc, v rámci vyhodnotenia kritéria „opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania pravidiel Únie o štátnej pomoci“ žiadam spresniť a uviesť do súladu s textom operačného programu formuláciu druhej vety, kde sa uvádza, že základné kritériá, pravidlá a zásady štátnej pomoci, tak ako ich vymedzujú príslušné predpisy Európskej únie pre štátnu pomoc, rozsudky európskych súdov v oblasti štátnej pomoci a metodické usmernenia Európskej komisie pre štátnu pomoc riadiaci orgán zohľadňuje pri príprave schém štátnej pomoci a schém minimálnej pomoci. 

Z textu operačného programu nie je zrejmé, či sa bude poskytovať štátna pomoc, resp. pomoc de minimis, a ak sa bude poskytovať, či sa bude poskytovať podľa schém pomoci alebo ako ad hoc pomoc. Z textu vyplýva len formulácia, že realizácia (investičných) opatrení bude posudzovaná tiež z pohľadu poskytovania štátnej pomoci a jednou zo zásad výberu projektov bude súlad s pravidlami štátnej pomoci. 

V rámci vyhodnotenia uvedeného kritéria navrhujem uviesť investičné priority, v rámci ktorých bude poskytovaná štátna pomoc, resp. pomoc de minimis, prípadne služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, a či bude pomoc poskytovaná v rámci schém pomoci alebo ako ad hoc pomoc. Zároveň navrhujem doplniť záväzok zo strany riadiaceho orgánu, že z hľadiska pravidiel štátnej pomoci budú dodržané jednotlivé podmienky poskytovania pomoci (napr. kumulácie pomoci, povinnosti „Deggendorf“, podniku v ťažkostiach). 
 
O
ČA
V rámci bodu 9.1. príslušná podmienka ex ante bola upravená a doplnená o informácie nasledovne: 
„V rámci poskytovania štátnej pomoci a pomoci de minimis budú uplatňované schémy štátnej pomoci ako aj schémy pomoci de minimis. Riadiaci orgán neuvažuje o poskytovaní pomoci, ktorá by predstavovala ad hod pomoc. 
Základné kritériá, pravidlá a zásady štátnej pomoci, tak ako ich vymedzujú príslušné predpisy Európskej únie pre štátnu pomoc, rozsudky európskych súdov v oblasti štátnej pomoci a metodické usmernenia Európskej komisie pre štátnu pomoc riadiaci orgán zohľadňuje pri príprave schém štátnej pomoci a schém minimálnej pomoci.
Realizácia opatrení bude jednotlivo posudzovaná z pohľadu poskytovania štátnej pomoci, nakoľko jednou zo zásad výberu projektov bude súlad s pravidlami štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis. Overovanie  súladu s predpismi a pravidlami Únie pre štátnu pomoc, a naplnenie podmienok štátnej pomoci, bude zabezpečený vykonaním testu štátnej pomoci v čase výberu projektov, t.j. v čase pred poskytnutím pomoci a to individuálne a osobitne na každú výzvu na predkladanie projektov, alebo iní projektový zámer predložený v rámci jednotlivých investičných priorít. 
Z hľadiska štátnej pomoci bude zabezpečené dodržiavanie podmienok pomoci ako napr. kumulácia pomoci, zákaz poskytovania pomoci podniku v ťažkostiach a pod., tieto požiadavky budú taktiež predmetom podmienok každej schémy štátnej pomoci ako aj schémy pomoci de minimis.”     
V rámci požiadavky vyhodnotenia kritéria – uviesť jednotlivo investičné priority, v rámci ktorých bude poskytovaná štátna pomoc, resp. pomoc de minimis, je nutné uviesť, že z doterajších skúseností v rámci implementácie OP ZaSI môže pomoc v rámci akéhokoľvek opatrenia predstavovať  štátnu pomoc, a naplniť podmienky a kritériá štátnej pomoci. Vzhľadom na uvedené považujeme za  nevyhnutné tak ako doteraz , zabezpečiť súlad s pravidlami Európskej únie pre štátnu pomoc v rámci každej jednej vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov, v rámci každého jedného  predkladaného projektového zámeru na národný projekt, či v rámci inej pomoci; a to individuálne prostredníctvom jednotlivého posúdenia a vykonania testu štátnej pomoci. Vzhľadom na to, je posúdenie podmienok súladu s pravidlami štátnej pomoci zahrnuté do časti výberu (hodnotenia  posudzovania) projektu a tvorí jednu zo základných zásad výberu projektu. 

MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 119 – v bode 9.1 v podmienke ex ante Štátna pomoc, v rámci vyhodnotenia kritéria „opatrenia na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie pravidiel Únie o štátnej pomoci“ žiadam doplniť aj výsledky analýzy zhodnotenia dostatočnosti administratívnych kapacít pre oblasť štátnej pomoci na programové obdobie 2014 – 2020. 
O
A
Str. 199 – v bode 9.1 v príslušnej podmienke ex ante  bola textácia upravená nasledovne: 
„Zlúčením SORO (Sociálnej implementačnej agentúry a Fondu sociálneho rozvoja) a vznikom jednej Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia prišlo k zefektívneniu realizácie operačného programu aj v súvislosti s uplatňovaním a dodržiavaním pravidiel Únie o štátnej pomoci.
Následne po vyhodnotení kapacít poskytovateľa a vykonávateľov pomoci, je administrácia agendy pre oblasť štátnej pomoci dostatočne zabezpečená v náplni určenom príslušnom organizačnom útvare (zodpovedný odbor, resp. oddelenie) pričom počet administratívnych kapacít je v počte min. 2 zamestnancov pre RO;  a 2 zamestnancov SORO, min. 1 zamestnanec Ústredia PSVR a zamestnanci oddelenia aktívnej politiky trhu práce na Úradoch PSVR, ktoré túto problematiku majú vo svojej náplni.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Str. 159 – v časti „Rozmer 2 – forma financovania“ žiadam nahradiť za kódom 04 „Podpora prostredníctvom nenávratných nástrojov – úver alebo podobný nástroj“ za text „Podpora prostredníctvom návratných finančných nástrojov – úver alebo podobný nástroj“ – zásadná pripomienka. 
Z
A
Text bol upravený v súlade s pripomienkou.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Návrh operačného programu žiadam zosúladiť s návrhom usmernenia EK pre obsah operačných programov (verzia zo 14.03.2014) a vykonávacím nariadením Komisie č. 288/2014 a uvedené následne žiadam uviesť aj v predkladacej správe. 
O
ČA
Irelevantné v rámci znenia textu predkladacej správy. 
MF SR 
vlastnému materiálu 
V rámci celého materiálu vrátane príloh je priamo v texte zapracované vysvetlenie zadefinovania skratiek (v zátvorkách), pričom materiál obsahuje samostatnú prílohu – „č. 1 Zoznam použitých skratiek“, v ktorej ale nie sú zosumarizované všetky skratky použité v materiáli. Žiadam všetky skratky uvedené v texte materiálu vrátane príloh zosumarizovať v prílohe č. 1 a následne zapracovať ich jednotné uvádzanie (napr. nachádza sa SORO, resp. sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, resp. sprostredkovateľský orgán, resp. SO/RO). 
O
A
Dopracované v zmysle pripomienky.
MF SR 
vlastnému materiálu 
Vo vlastnom materiáli, predkladacej správe a doložke vybraných vplyvov (časť 2.3.1) odporúčam upraviť znenie názvov tematických cieľov (TC) a zjednotiť ich v súlade s ich zadefinovaním v Partnerskej dohode SR na roky 2014-2020, a to napr. TC 8: „Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily“. 
O
N
Názvy znení TC sú v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ.
MH SR 
Kapitola 8 
V rámci kapitoly 8 OP ĽZ „Koordinácia medzi fondmi, EPFRV, Európskym námorným a rybárskym fondom a inými nástrojmi financovania na úrovni Únie a členských štátov a s EIB“ v časti, týkajúcej sa oblasti synergie medzi OP ĽZ a OP Výskum a inovácie odporúčame doplniť nasledovné informácie: 

1) popis deliacej línie medzi aktivitami v rámci prioritnej osi 1 OP ĽZ – Vzdelávanie a aktivitami podporovanými z OP Výskum a inovácie 

Odôvodnenie: Popis deliacej línie medzi aktivitami podporovanými viacerými operačnými programami, v prípade aktivít a opatrení, ktoré majú prierezový charakter, napomôže k sprehľadneniu systému podpory ako aj k lepšej orientácii konečného prijímateľa o možnostiach podpory jeho aktivít a činností. 
V tejto súvislosti odporúčame prebrať špecifikáciu uvedenej deliacej línie z návrhu Operačného programu Výskum a inovácie. 

2) oblasti synergie medzi ďalšími prioritnými osami OP ĽZ (najmä prioritná os 2 – Zamestnanosť) a OP Výskum a inovácie 

Odôvodnenie: Oblasti synergie medzi OP ĽZ a OP Výskum a inovácie sú v rámci kapitoly 8 OP ĽZ posudzované len z hľadiska prioritnej osi 1 – Vzdelávanie, pričom synergie a prierezové témy medzi uvedenými programovými dokumentmi jestvujú aj vo väzbe na iné prioritné osi (najmä v súvislosti s prioritnou osou 2 – Zamestnanosť, ktorá je komplementárna k aktivitám v rámci prioritnej osi 3 návrhu Operačného programu OP Výskum a inovácie - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. 


Z
A
Úprava textu bola vykonaná preformulovaním a doplnením textu v danej časti  OP na základe vzájomne odsúhlaseného znenia počas rozporového konania zo dňa 30.4.2014:
„V rámci OP ĽZ v prioritnej osi Zamestnanosť sa budú podporovať evidovaní uchádzači o zamestnanie prostredníctvom príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (pre začatie podnikania, založenie si živnosti) s cieľom podporiť prístup k zamestnanosti v oblasti priemyslu a služieb. Ministerstvo školstva ako riadiaci orgán pre OP Výskum a inovácie prostredníctvom ministerstva hospodárstva ako SORO bude podporovať záujemcov o podnikanie a podnikateľské subjekty formou odovzdávania praktických skúseností prostredníctvom špecifického poradenstva zameraného na rozvoj podnikateľských zručností a sprostredkovania úspešných podnikateľských príkladov.
Za účelom posilnenia synergie a komplementarity ministerstvo práce, ministerstvo školstva, ministerstva hospodárstva a ústredie práce vytvoria partnerstvo, aby prostredníctvom úradov práce sa informácie o možnostiach podpory pre podnikateľov na zvýšenie konkurencieschopnosti dostali bližšie k cieľových skupinám v regiónoch. Úrady práce tak napr. pomôžu evidovanému uchádzačovi o zamestnanie sa vyškoliť, urobiť si podnikateľský zámer, založiť si napr. živnosť, aby mohol začať podnikať a následne mu poskytne informácie o možnosti získať ďalšie finančné prostriedky z OP VaI  napr. na nákup techniky alebo technológie na ďalší rozvoj MSP (špecifické poradenstvo), zvýšenia konkurencieschopnosti. Tiež  ministerstvo hospodárstva vytvorí koncept komplexných centier typu one-stop-shop, v ktorých záujemca o podnikanie (vrátane znevýhodnených sociálnych skupín), alebo už založený MSP získa informácie, rady, podporu, priestor na vlastný rast, či kooperáciu, možnosť financovania a pod. Nefinančné služby centier budú rozdelené do niekoľkých základných foriem, napr. služby akcelerátora, služby inkubátora, služby co-workingu a pod. vrátane existujúcich podporných nástrojov, ktoré v súčasnosti realizuje. Ministerstvo hospodárstva sa rovnako pokúsi o podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP, fond rizikového kapitálu pre začínajúce podniky vo fázach seed a start up) zameraná aj na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví i z radou nezamestnaných.“
MK SR 
str. 42 návrhu materiálu, Špecifický cieľ 2.1.2 
Na strane 42 návrhu materiálu v Špecifickom cieli 2.1.1 žiadame zaradiť medzi príklady aktivít nasledovné: 
"- podpora programov a workshopov zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti v oblasti získavania zručností pre nízko kvalifikovaných ľudí napr. v tradičných remeselných činnostiach a tradičných stavebných technológiách a postupoch" . 
 
Z
A
Text bol upravený v súlade s pripomienkou.
MK SR 
str. 23-24, tab č. 2 
Str. 23 – 24, Tabuľka číslo 2 – prehľad investičnej stratégie operačného programu – Investičná priorita 1.3. Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho , neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí , zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií. 

Odporúčame preformulovať nasledovné nepresné výrazy: 

Odporúčame odstrániť pojem „bežné vzdelávanie“a ponechať len formálne a neformálne vzdelávanie. Prípadne nahradiť pojem bežné vzdelávanie pojmom informálne vzdelávanie. 

Zmeniť formuláciu „podpora flexibilných spôsobov" 

Odôvodnenie: Pojem bežné vzdelávanie nie je správne odborne používaný výraz pre druh vzdelávania. V prípade, že má pojem bežné vzdelávanie figurovať v priorite, treba jeho obsah vysvetliť v pojmovom slovníku na konci dokumentu. 
Výraz flexibilných spôsobov vzdelávania je nepresný, odporúčame ho nahradiť adresným pojmom. 
 
O
N
Zdôvodnenie - názov vychádza zo slovenských verzií nariadení.
MK SR 
str. 24, tabuľka č. 2 
Str. 24, Tabuľka číslo 2 – prehľad investičnej stratégie operačného programu – Investičná priorita 2.1. Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily. 

Odporúčame preformulovať nasledovne: 
.... „Zlepšiť prístup uchádzačov o zamestnanie........ 
Pojem neaktívnych osôb k zamestnaniu..... 

Odôvodnenie: 
Odporúčame prioritu špecifikovať / t.j, doplniť verba, napr. zlepšiť, zjednodušiť, umožniť a pod. /, z formulácie nie je jasné, čo je prioritne sledované v rámci prístupu k uchádzačovi. Odporúčame definovať v pojmovom slovníku na konci dokumentu pojem neaktívne osoby, nakoľko tento pojem figuruje v investičnej priorite a nie je bežne využívaný v odbornej terminológii. 
 
O
N
Znenie investičnej priority je zadefinované v súlade s právnymi predpismi EÚ.
MK SR 
str. 24, priorita 2.2. 
Str. 24, priorita 2.2...... „vykonávanie systému záruk pre mladých ľudí .... 

Odôvodnenie: Nakoľko vykonávanie záruk pre mladých ľudí je uvedené v názve priority, je potrebné zohľadniť ho aj vo výsledkových ukazovateľoch .  
O
N
Ukazovatele výsledku sú  vypracované v zmysle prílohy II nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o ESF.
MK SR 
str. 25, priorita 3.1.  
Str. 25, priorita 3.1.“ Aktívne začlenenie a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti“ 

Odporúčame preformulovať nasledovne: 
"Aktívne začlenenie znevýhodnených cieľových skupín s cieľom podporovať rovnaké príležitosti, ich aktívnu účasť na trhu práce a zlepšiť ich zamestnateľnosť." 
Odôvodnenie: Odporúčame prioritu špecifikovať, nakoľko nie je v názve zadefinovaná cieľová skupina. 
O
N
Znenie investičnej priority je zadefinované v súlade s právnymi predpismi EÚ.
MK SR 
str. 26, str. 29 
Str. 26, priorita 4.1. Sociálno – ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia. 
Odporúčame odstrániť pojem.... ako sú Rómovia...... 
Str. 29, typy prijímateľov : rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a VUC 
Odporúčame doplniť žiadateľa rozpočtové a príspevkové organizácie štátu , miest, obcí aVUC 

Odôvodnenie: 
Odporúčame odstrániť z názvu formuláciu ako sú Rómovia, nakoľko špecifikácia cieľovej skupiny je uvedená v špecifickom cieli priority. 
Odporúčame doplniť príspevkové organizácie miest a obcí, aby mali príležitosť žiadať o finančnú podporu aj kultúrne strediská a centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. 

 
O
N
Znenie investičnej priority je zadefinované v súlade s právnymi predpismi EÚ.
MK SR 
Vlastný materiál 
V návrhu materiálu sú na strane 14 v tabuľke č. 1 uvádzané vybrané investičné priority v rámci konkrétnych tematických cieľov Európskeho sociálneho fondu. K jednotlivým investičným prioritám sú uvádzané v kolónke „Zdôvodnenie výberu“ rôzne významné dokumenty v oblasti, resp. argumenty, ktoré zdôvodňujú vyber konkrétnych investičných priorít. V tejto súvislosti sa domnievame, že by k zdôvodneniu v prípade nasledovných investičných priorít „Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a odborného vzdelávania“ a „Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín“ mohol značne prispieť dokument „Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike“, ktorý predloží Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky do konca apríla 2014 na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Tento dokument vychádza z podrobného zmapovania oblastí, ktoré možno zaradiť do odvetví kreatívneho priemyslu. V nadväznosti na uvedený dokument zabezpečí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vypracovanie „Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“, ktoré vyplýva z rozpracovaného programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016. Stratégia by mala definovať úlohy jednotlivých subjektov štátnej správy a odporúčania pre samosprávy v procese podpory a rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Viaceré ekonomické indikátory (napr. podiel kultúrneho a kreatívneho priemyslu na HDP, zamestnanosti) odzrkadľujú významné postavenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu v ekonomike SR, pričom dôležitosť tejto časti ekonomiky sa bude vzhľadom na nadpriemerný ekonomický rast v tejto oblasti, postupne ďalej zvyšovať. V tejto súvislosti je preto potrebné, aby investície v oblasti vzdelávania, školení, odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania zohľadňovali špecifiká a potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

Vzhľadom na vyššie uvedené preto navrhujeme do tabuľky č. 1 na strane 14 stĺpec 3 riadok 1 a riadok 2 medzi odrážku č. 3 a č. 4 umiestniť v oboch riadkoch nové odrážky s nasledujúcim textom: 
• Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, 
• Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. 
Z
A
Text bol doplnený v zmysle pripomienky.
MO SR 
Odoslané bez pripomienok 
Odoslané bez pripomienok 
O


MPRV SR 
Kapitola 8, str. 118  
Doplniť, resp. text upraviť nasledovne: Vzdelávanie v rámci PRV bude zamerané na opatrenia, ktoré prispejú ku kvalite ďalšieho odborného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva s cieľom zlepšiť jeho výsledky. V rámci PRV sa budú môcť podporovať prostredníctvom podpory odborného vzdelávania a získavania zručností poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa a spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby. Jednotlivé aktivity budú realizované aj prostredníctvom demonštračných a pilotných projektov, workshopov, kurzov, seminárov a odborných exkurzií. Zásadná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Zosúladenie textu s podporou v rámci PRV 2014-2020. 
 
Z
A
Text bol doplnený.
MPRV SR 
Kapitola 8, str. 118  
O vytvorení ,,partnerstva,, medzi MPRV SR s MPSVaR v rámci PRV 2014-2020 nemá ministerstvo žiadnu vedomosť. Zásadná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Precizovanie textu 
 
Z
A
V prípade potreby zrealizuje MPSVR SR   spoločné rokovanie na úradoch  práce k možnostiam využitia finančných prostriedkov  z OP PRV a OP ĽZ pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí plánujú podnikať v poľnohospodárstve.
MPRV SR pripomienku v rámci rozporového konania  dňa 30.4.2014 preklasifikovalo na obyčajnú.
MPRV SR 
Kapitola 8, str. 118  
Prvá veta - text upraviť nasledovne: „V rámci PRV budú môcť podporu získať už existujúce mikro a malé poľnohospodárske podniky na realizáciu ich podnikateľského plánu a rovnako poľnohospodárske podniky a mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach na tvorbu a rozvoj ich nepoľnohospodárskych činností. Zásadná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Ide o zosúladenie daného textu s podporou v rámci PRV SR 2014-2020. 
 
Z
A
Text bol doplnený – „V rámci PRV budú môcť podporu získať už existujúce mikro a malé poľnohospodárske podniky na realizáciu ich podnikateľského plánu a rovnako poľnohospodárske podniky a mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach na tvorbu a rozvoj ich nepoľnohospodárskych činností.”
MPRV SR 
Kapitola 2 
U investičných priorít, pri ktorých sú v rámci typu prijímateľov uvedené aj občianske združenia rozšíriť ich definíciu aj o občianske združenia so štatútom miestnej akčnej skupiny, a to hlavne u investičných priorít priority 2.1 a 2.2 . Obyčajná pripomienka. 
Odôvodnenie 
Konkretizovanie informácie o type prijímateľov. 
 
O
A
Upravený text v kapitole 2 – v zmysle pripomienky.
MPRV SR 
Kapitola 8, str. 118  
V súvislosti s predchádzajúcou pripomienkou navrhujeme doplniť nasledovnú vetu: 
Pre dosahovanie stanovených špecifických cieľov budú za oprávnených žiadateľov považované aj občianske združenia so štatútom miestnej akčnej skupiny (MAS), ktoré budú implementovať prístup CLLD (komunitou vedený miestny rozvoj). Obyčajná pripomienka. 
Odôvodnenie 
Zosúladenie textu. 
 
O
A
Doplnený text str. 118.
MPRV SR 
Kapitola 4 
Integrovaný prístup k územnému rozvoju 
V nadväznosti na pripomienky COM k partnerskej dohode odporúčame zapracovať možnosti pre integrovaný prístup k územnému rozvoju vo forme zvýhodnenia integrovaných projektov pri ich hodnotení a výbere, ktoré 
sú realizované v zmysle navrhnutých miestnych stratégií miestnych akčných skupín v rámci prístupu CLLD. V praxi by išlo o doplnkovú podporu k schváleným projektom MAS, napr. z projektu MAS by boli financované investičné náklady žiadateľa a z ESF by bola poskytnutá podpora na zamestnanie alebo vzdelávaciu aktivitu a pod.. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Vzhľadom na skutočnosť, že ESF nebude priamou súčasťou CLLD, išlo by o doplnkové riešenie ako prispieť nepriamo k integrovanému rozvoju a k prepojeniu prístupu CLLD s ESF. 
 
O
ČA
Uvedená pripomienka sa bude  realizovať v zmysle platného znenia zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
MPRV SR 
Kapitola 8 
V časti synergie a komplementarity je potrebné dopracovať komplementaritu prioritnej osi 5 s PRV. Zásadná pripomienka. 

Odôvodnenie 
V rámci prioritnej osi 5 sú plánované aj infraštruktúrne investície, ktoré, zdá sa, sa prekrývajú s plánovanou podporou v PRV. 

 
Z
A
Text bol dopracovaný – V súvislosti s prístupom CLLD bude synergia zabezpečená tým, že MAS ako aj žiadatelia z územia MAS budú oprávneným prijímateľom z OP ĽZ.
MPRV SR 
Kapitola 8, str. 115  
Nahradiť „Európsky poľnohospodársky fond, Fond rozvoja vidieka“ nasledovne: „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka“ Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Precizovanie textu 
 
O
A
Doplnený text.
MPRV SR 
Kapitola 8, str. 115, druhý odstavec 
Slová „Európsky poľnohospodársky fond, Fond rozvoja vidieka“ nahradiť Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka“. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Precizovanie textu. 
 
O
A
Doplnený text.
MPRV SR 
Kapitola 8, str. 118, druhý odstavec 
Termín „vyvzdelať“ nahradiť iným termínom, jeho význam nám nie je jasný. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Precizovanie textu 
 
O
A
Nahradené slovom „vyškoliť“.
MPRV SR 
Kapitola 11, str. 152, bod 11.3, posledný odstavec 
„Občianske spoločnosti“ nahradiť spojením „Občianska spoločnosť“. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Ak je spoločnosť občianska, je len jedna. 
 
O
A
Opravený text.
MPRV SR 
Kapitola 2, s. 72 
IP 4.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, prvý a druhý odsek 
V danom texte sa spomína realizácia konkrétnych národných projektov so zámerom ich realizácie v cca 150 obciach. 
Bolo by vhodné krátko popísať, kedy bude známy zoznam obcí za účelom umožnenia strategického a neduplicitného plánovania aktivít financovaných z IROP cez regionálne integrované územné stratégie (napr. vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu). Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Potreba identifikovať synergiu s IROP. 
 
O
N
Lokality do ktorých budú smerovať intervencie budú stanovené na základe Atlasu Rómskych komunít 2013 a stupňa indexu podrozvinutosti, pričom nepovažujeme za účelné identifikovať zoznam lokalít priamo v OP.  Duplicitnému financovaniu bude predídené spôsobom opísaným v časti synergie OP ĽZ s IROP.
MPRV SR 
Kapitola 2, s. 89 
Tabuľka výstupových ukazovateľov 
5.1 Počet zrekonštruovaných / postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK – 300 
V nadväznosti na predchádzajúcu pripomienku (realizácia mäkkých opatrení cca v 150 obciach cez národné projekty) požadujeme vysvetliť nesúlad medzi plánovanou hodnotou – 150 obcí – pre „mäkké“ aktivity a 300 obcí – pre „tvrdé“ aktivity. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Konzistentnosť textu. 
 
O
N
Vysvetlenie: Nesúlad medzi plánovanými hodnotami odráža výšku pridelenej alokácie na mäkké a tvrdé projekty.
MPRV SR
Strana 106 
Tabuľka Finančný plán. 

V PO 1 Vzdelávanie nie je uvedená alokácia na viac rozvinutý región. Žiadame vyčleniť primeranú alokáciu na viac rozvinutý región. Zásadná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Nealokovanie finančných prostriedkov pre Bratislavský kraj vytvorí nesystémový prístup, kedy „tvrdé“ opatrenia z IROP týkajúce sa podpory predprimárneho, primárneho a stredného odborného vzdelávania budú financované v oboch typoch regiónov, pričom komplementárne „mäkké“ opatrenia budú financované len na území menej rozvinutých regiónov mimo BA kraja. BA kraj tým pádom bude vylúčený z nevyhnutnej podpory „mäkkých“ aktivít. 
 
Z
N
Na základe rokovania vlády SR dňa 7.5.2014  bola rozhodnutím ministra PRV SR p. Jahnátka preklasifikovaná pripomienka na obyčajnú, čím bol rozpor  odstránený.
MPRV SR 
Kapitola 8, s. 116 
Oblasti synergie medzi OP ĽZ a Integrovaný regionálny operačný program, prvý odsek 
V prvom odseku chýba identifikovanie synergie a komplementarity vo vzťahu k predprimárnemu a základnému vzdelávaniu. Požadujeme doplniť. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Zosúladenie s IROP. 
Krátky sumár podpory vzdelávania v IROP: 
Predškolské zariadenia - Investície do oblasti predškolských zariadení budú zamerané na podporu infraštruktúry s cieľom rozširovania kapacít materských škôl a zabezpečenie ich technického vybavenia započítavané do kapitálových výdavkov. 
Základné školy - Infraštruktúra základných škôl v IROP bude podporovaná zabezpečením materiálno-technického vybavenia miestností, laboratórií na prírodovedné účely, jazykové účely s cieľom zvýšenia základných kompetencií žiakov. 
Stredné školy - Investičná podpora stavebno-technických úprav a materiálno-technického zabezpečenia existujúcich a novovzniknutých centier odborného vzdelávania a prípravy. 
 
O
A
Text k synergiám bol upravený v súlade s pripomienkou.

MPRV SR 
Kapitola 8, s. 116 
Oblasti synergie medzi OP ĽZ a Integrovaný regionálny operačný program, prvý odsek 
Vetu: „Investície IROP budú zamerané na materiálno-technické vybavenie s cieľom prepojiť vzdelávanie s potrebami trhu práce.“ požadujeme preformulovať nasledovne: „Investície IROP budú zamerané na stavebno-technické úpravy a materiálno-technické vybavenie s cieľom prepojiť vzdelávanie s potrebami trhu práce.“ Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Pre úplnosť doplnenia podpory aktivít z IROP. 
 
O
A
Text k synergiám bol upravený. 

MPRV SR 
Kapitola 8, s. 116 
Oblasti synergie medzi OP ĽZ a Integrovaný regionálny operačný program, druhý odsek 
Celý odsek: „V oblasti sociálneho začleňovania si zlepšenie prístupu k bývaniu a jeho udržateľnosti vyžaduje komplexný prístup a predovšetkým synergiu medzi OP ĽZ a Integrovaným regionálnym operačným programom. Ide o prepojenie medzi mäkkými a tvrdými opatreniami, ktorých cieľom je zlepšenie prístupu k bývaniu, a to opatreniami zameranými na jeho získanie a udržateľnosť, predovšetkým v prípade nízkopríjmových domácností (rodín s deťmi atď.).“ požadujeme vypustiť. Zásadná pripomienka. 

Odôvodnenie 
IROP nebude podporovať aktivity týkajúce sa zlepšenia prístupu k bývaniu. 
 
Z
A
Odsek bol vypustený.
MPRV SR 
Kapitola 8, s. 116 
Oblasti synergie medzi OP ĽZ a Integrovaný regionálny operačný program, tretí odsek 
Termín „Koordinačný výbor pre DI“ odporúčame zosúladiť s textom Partnerskej dohody SR, ktorá uvádza možnosť vytvárania „pracovných skupín“ pre účely koordinácie operačných programov. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Zosúladenie s textom Partnerskej dohody SR.
O
A
Akceptované úpravou textu.
MPRV SR 
Kapitola 8, s. 116 
Oblasti synergie medzi OP ĽZ a Integrovaný regionálny operačný program, štvrtý odsek 
Odsek „Synergia medzi OP Ľudské zdroje a Integrovaným regionálnym operačným program sa týka aj oblasti zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Ide predovšetkým o zabezpečenie služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, a to prostredníctvom nástrojov v rámci OP Ľudské zdroje, t. j. príspevok na služby starostlivosti o dieťa, ako aj vytvorením podmienok v rámci OP Ľudské zdroje a synergicky aj Integrovaného regionálneho operačného programu pre budovanie zariadení služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v rámci podpory vzniku nových komunitných služieb.“ odporúčame presunúť nad predchádzajúci odsek začínajúci „Synergia medzi...“. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Zachovanie poradia vzájomne súvisiacich odsekov. 
 
O
A
Akceptované úpravou textu.
MPRV SR 
Kapitola 8, s. 116 
Oblasti synergie medzi OP ĽZ a Integrovaný regionálny operačný program, Koordinačný výbor pre DI 
Odporúčame neuvádzať konkrétne zloženie Koordinačného výboru pre DI. V zásade súhlasíme s rozsahom aktivít Koordinačného orgánu pre DI, avšak navrhujeme zovšeobecniť textáciu úloh Koordinačného výboru pre DI. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Vzhľadom na dlhodobý charakter operačných programov, zloženie orgánov ako aj ich detailné úlohy sa v priebehu času môžu meniť, preto odporúčame vypustiť detailný opis zloženia ako aj zovšeobecniť úlohy Koordinačného výboru pre DI. 
 
O
A
Akceptované úpravou textu.
MPRV SR 
Kapitola 8, s. 117 
Oblasti synergie medzi OP ĽZ a Integrovaný regionálny operačný program, Koordinačný výbor pre oblasť vzdelávania 
Termín „Koordinačný výbor pre oblasť vzdelávania“ odporúčame zosúladiť s textom Partnerskej dohody SR, ktorá uvádza možnosť vytvárania „pracovných skupín“ pre účely koordinácie operačných programov. 
Odporúčame neuvádzať konkrétne zloženie Koordinačného výboru pre oblasť vzdelávania. V zásade súhlasíme s rozsahom aktivít Koordinačného orgánu pre oblasť vzdelávania, avšak navrhujeme zovšeobecniť textáciu úloh Koordinačného výboru pre oblasť vzdelávania. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Zosúladenie s textom Partnerskej dohody SR. 
Vzhľadom na dlhodobý charakter operačných programov, zloženie orgánov ako aj ich detailné úlohy sa v priebehu času môžu meniť, preto odporúčame vypustiť detailný opis zloženia ako aj zovšeobecniť úlohy Koordinačného výboru pre oblasť vzdelávania. 
 
O
A
Akceptované úpravou textu.
MPRV SR 
Kapitola 8, s. 117 
Oblasti synergie medzi OP ĽZ a Integrovaný regionálny operačný program 
Vo vzťahu k aktivitám ŠC 5.2.1 Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK a ŠC 5.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre navrhujeme doplniť deliacu líniu medzi OP ĽZ a IROP nasledovne: 
Prostredníctvom podpory aktivít v rámci ŠC 5.2.1 Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK a ŠC 5.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre môže dôjsť k podpore obdobných aktivít ako z IROP, a to cez implementáciu stratégií miestneho rozvoja (CLLD, špecifický cieľ 5.1.2 a 5.1.3 IROP), aktivity 
- obstaranie hmotného majetku SZČO, mikro a malých podnikov pre účely tvorby pracovných miest, 
- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie, 
- vytváranie malých diverzifikovaných podnikov vhodných na zamestnávanie znevýhodnených skupín, dlhodobo nezamestnaných, osôb s nízkou kvalifikáciou a pod., 
- infraštruktúra komunitných centier. 
OP ĽZ podporí tie aktivity, ktoré nebudú identifikované v rámci stratégií miestneho rozvoja. Obyčajná pripomienka. 

Odôvodnenie 
Doplnenie deliacej línie medzi IROP a OP ĽZ. 
 
O
A
V rámci danej časti bol upravený text nasledovne: „V záujme zabezpečenia komplementarity a synergie medzi prioritnými osami Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK (PO 5 – špecifické ciele 5.1.1 a 5.1.2) v OP ĽZ a IROP (PO 2 – špecifický cieľ 2.2.1., PO 4 – špecifický cieľ 4.2.2.) bude koordinácia a kooperácia napĺňaná na úrovni prípravy relevantných častí Regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIUS“) a schvaľovania RIUS vo forme členstva v Rade Partnerstva pre RIUS, resp. v oblasti predprimárneho vzdelávania s dôrazom na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu predškolských zariadení (špecifické ciele 5.2.1. a 5.1.3.) rozšírením kapacity v obciach s prítomnosťou MRK uvedených v Atlase rómskych komunít 2013. Nadväzujúca spolupráca bude pri príprave samotných výziev MV SR/ÚSVRK, kde aktívna účasť bude zastrešená RO pre IROP v spolupráci s RO pre OP ĽZ.
Vo vzťahu k aktivitám špecifického cieľa 5.2.1 a 5.1.3, OP ĽZ podporí tie aktivity, ktoré nebudú identifikované v rámci stratégií miestneho rozvoja. Obsahové a územné zacielenie aktivít bude koordinované na úrovni nastavovania a vyhlasovania výziev v spolupráci RO IROP.“
MŠVVaŠ SR 
Celý text 
V celom texte OP ĽZ žiadame upraviť finančné údaje týkajúce sa alokácie prioritnej osi Vzdelávanie vrátane údajov za technickú pomoc. Odôvodnenie – zmena alokácie na prioritnú os Vzdelávanie. 
O
A
Akceptované úpravou textu.
MŠVVaŠ SR 
Kapitola 2.1, Prioritná os Vzdelávanie - z príkladov aktivít v rámci špecifických cieľov 1.1.1, 1.2.1 a 1.3.2  
Žiadame vypustiť podporu environmentálneho povedomia/životného prostredia. Dôvodom je skutočnosť, že táto oblasť vzdelávania bola výrazne podporované v rámci OP Vzdelávanie vrátane tvorby a realizácie vzdelávacích programov pre pedagógov. Zároveň súčasný OP ĽZ obsahuje aktivity zamerané na podporu prírodovednej gramotnosti a prírodovedných smerov a odborov vzdelávania, ktorých súčasťou je aj uvedená oblasť. 
O
A
Akceptované úpravou textu.
MŠVVaŠ SR 
Kapitola 1.1.1 Opis stratégie operačného programu pre prínos pre realizáciu stratégie EÚ pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 
V tejto časti sa opakuje text: „Rodové nerovnosti v pracovnom procese, ale i iných oblastiach na Slovensku spôsobuje niekoľko navzájom sa ovplyvňujúcich faktorov. Patria k nim napr. tradičné rozdelenie rodových rolí, nízka znalosť svojich práv a agendy rodovej rovnosti, nedostatok vyrovnávacích opatrení, ale v neposlednom rade aj nedostatok sociálnych služieb, ktoré by umožňovali lepšie zosúladenie rodinného a pracovného života. Cieľom je odstrániť vysoký rozdiel v miere ekonomickej aktivity a zamestnanosti medzi mužmi a ženami odstrániť vysokú vertikálnu a horizontálnu segregáciu na trhu práce a vo vzdelávaní odstrániť vysoký rodový mzdový rozdiel (dlhodobo nad 20%) zabezpečiť dostatok služieb pre zosúladenie rodinného a pracovného života.“. Nakoľko nie je zrejmá potreba duplicity tohto textu, na jednej z týchto strán ho odporúčame vypustiť. 
O
A
Akceptované úpravou textu.
MŠVVaŠ SR 
Kapitola 7.2.1 Činnosti uskutočnené s cieľom zapojiť príslušných partnerov do prípravy operačného programu a úloha partnerov pri realizácii, monitorovaní a hodnotení programu  
Žiadame preformulovať pojem „okrúhly stôl“ v nadväznosti na znenie návrhu zákona o EŠIF. Zároveň žiadame vypustiť informáciu o konkrétnych stálych členoch. OP ĽZ predstavuje široký záber oblastí a je potrebné vziať do úvahy aj rozdielne resp. špecifické požiadavky spolupracujúcich orgánov a ich skúsenosti zo súčasného programového obdobia. Navrhujeme nasledovné znenie: „V rámci procesu prípravy zámerov a zoznamov národných projektov vrátane ich zmien sa zriadi koordinačný výbor/pracovná skupina s ohľadom na špecifické zameranie oblasti podpory. Výbor bude mať stálych a nestálych členov relevantných pre danú podporovanú oblasť pri dodržaní princípu partnerstva.“ 
O
A
Akceptované úpravou textu.
MŠVVaŠ SR 
Kapitola 8 Koordinácia medzi fondmi, EPFRV, Európskym námorným a rybárskym fondom a inými nástrojmi financovania na úrovni Únie a členských štátov a s EIB  
Žiadame upraviť synergiu OP ĽZ s relevantnými operačnými programami v závislosti od ich aktuálneho znenia. 
O
A
Doplnená synergia v kapitole 8 - Oblasti synergie medzi OP ĽZ a OP Výskum a Inovácie:

MZ SR 
vlastný materiál 
Žiadame doplniť v rámci prioritnej osi „Sociálne začlenenie“ samostatný špecifický cieľ pre ESF aktivity Ministerstva zdravotníctva SR podľa podkladu, ktorý bude vzhľadom na rozsah textu zaslaný elektronicky. 
Z
A
Text bol doplnený.
MZ SR 
vlastný materiál 
Podkapitola 9.1, tab. č.24 „Uplatniteľné podmienky ex ante a posúdenie ich splnenia“ a tab. č. 26 „Akcie s cieľom splniť uplatniteľné tematické podmienky ex ante“ – žiadame upraviť informácie k ex ante kondicionalite 9.3 Zdravie v zmysle podkladu zaslaného elektronicky dňa 28.4.2014. 
Z
A
Pripomienka bola akceptovaná úpravou textu.
MZVaEZ SR 
Odoslané bez pripomienok 
Odoslané bez pripomienok 
O


MŽP SR 
k materiálu 
V kapitole 2.5.3 Aktivity, ktoré budú podporené v rámci investičnej priority 5.1 „Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach“ v podkapitole 2.5.3.1 Opis typu a príklady aktivít v tabuľke na str. 81, piata odrážka „podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)“ navrhujeme doplniť bližšiu špecifikáciu aktivít z územného hľadiska, ktorých realizácia sa predpokladá realizácia v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Zdôvodnenie: 
Uvedenú zmenu navrhujeme z dôvodu, aby nedochádzalo k prekryvu s aktivitami navrhnutými v Operačnom programe Kvalita životného prostredia. V Operačnom programe Kvalita životného prostredia bude podpora pre oblasť vodného hospodárstva zameraná na odvádzanie a čistenie komunálnych vôd v aglomeráciách nad 2000 EO, ako aj v aglomeráciách pod 2000 EO. Aktivity v oblasti vodného hospodárstva sú synergicky a komplementárne podporované aj z Programu rozvoja vidieka, z Integrovaného regionálneho operačného programu a z Environmentálneho fondu. 
 
Z
ČA
Pripomienka bola zapracovaná doplnením textu v príslušnej časti OP ĽZ na rozporovom konaní dňa 5.5.2014 v časti 8. Synergia medzi OP ĽZ a OP Kvalita životného prostredia  bola upresnená demarkačná línia – vložený text:
„Zlepšenie podmienok bývania obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít je súčasťou integrovaného komplexného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať v OP ĽZ. V rámci OP ĽZ sa nebudú podporovať oprávnené aktivity v oblasti budovania kanalizácií, ktoré budú riešené v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle Národného programu pre vykonávanie smernice 91/271/EHS.V záujme zabezpečenia komplementarity a synergie v OP ĽZ budú investície zamerané na aktivity súvisiace s riešením problematiky komunálneho odpadu zacielené len do obcí so separovanými a segregovanými komunitami. “   Rozpor bol odstránený.
MŽP SR 

k materiálu 
V kapitole 2.5.3 Aktivity, ktoré budú podporené v rámci investičnej priority 5.1 „Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach“ v podkapitole 2.5.3.1 Opis typu a príklady aktivít v tabuľke na str. 81, šiesta odrážka „podpora aktivít zameraných na riešenie problematiky komunálneho odpadu vrátane odstraňovania starých záťaží v podobe nelegálnych skládok odpadov“ navrhujeme bližšiu špecifikáciu uvedených navrhnutých aktivít. 

Zdôvodnenie: 
Keďže v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sú na podporu navrhované aktivity zamerané na riešenie problematiky komunálneho odpadu vrátane odstraňovania starých záťaží v podobe nelegálnych skládok odpadov, nie je z uvedených všeobecných príkladov aktivít zrejmé, či nedochádza k prekryvu  s aktivitami navrhnutými v Operačnom programe Kvalita životného prostredia. 
 
Z
ČA
V rámci rozporového konania dňa 5.5.2014 bol text doplnený o nové aktivity v rámci kapitoly 2.5.3. – „Vybudovanie resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu(zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie zberných stanovíšť
Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok , vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.“
Demarkačná línia stanovená v rámci kapitoly 8. – viď text v predchádzajúcej pripomienke.
Rozpor bol odstránený.
MŽP SR 
k materiálu 
Na str. 158, Príloha č. 3 – „Kódy intervencie k OP ĽZ - Rozmer 1 - Pole intervencie“, vetu v bode 017 „Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie, spaľovanie a skládkovanie)“ navrhujeme nahradiť vetou „Nakladanie s komunálnym odpadom (vrátane opatrení na recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie)“. 

Zdôvodnenie: 
Uvedená zmena je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
 
O
A
V rámci aktualizácie OP LZ bol doplnený  kód 017  „Nakladanie s komunálnym odpadom (vrátane opatrení na recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie)“.
MŽP SR 
k materiálu 
Na s. 106 v kapitole 3.2 Celkové pridelené finančné prostriedky podľa fondu a vnútroštátne spolufinancovanie (v EUR), Tabuľka 20A: Plán financovania, v stĺpci „Finančné prostriedky spolu“ pre Prioritnú os 2 a pre Prioritnú os 3 nie sú objemy finančných prostriedkov totožné s Tabuľkou 20 C: Rozdelenie finančného plánu podľa prioritnej osi, fondu, kategórie regiónu a tematického cieľa.  
O
A
K pripomienkam týkajúcim sa PO 4 a 5 uvádzame, že stanovené hodnoty indikátorov odrážajú výšku aktuálnych alokácií a obsahové zacielenie opatrení 
Pre ŠC 4.1.1. Účastníci vo veku 3-6 rokov z MRK, ktorí absolvovali predprimárne vzdelávanie“ je stanovená hodnota ukazovateľa  515 detí, ktorá    reflektuje výšku   alokácie určenej na všetky plánované neinvestičné  opatrenia a aktivity  v rámci prioritnej osi 4 v objeme 50 mil. € .
 Pre ŠČ 5.2.1. miera nezamestnanosti rómskej populácie v rómskych koncentráciách vo veku 15 – 64 rokov“ zmena hodnoty z 87% na 84,5% bola upravená. 

NBÚ 
Odoslané bez pripomienok 
Odoslané bez pripomienok 
O
A

NROZP 
ku kap. 1.1.1, str. 9 
V odseku začínajúcom slovami „V rámci podpory zamestnanosti a mobility pracovnej sily ...“ žiadame do výčtu znevýhodnených skupín za starších ľudí zaradiť i „ľudí so zdravotným postihnutím“. 


 
O
A
Doplnený text.
NROZP 
Ku kap. 1.1.1, str. 10 
V odseku začínajúcom slovami „Rozvoj ľudského kapitálu je hlavným predmetom záujmu ...“ žiadame v 2. vete za dlhodobo nezamestnaných a starších ľudí zaradiť i „ľudí so zdravotným postihnutím“. 

 
O
N
Znenie textu bolo preformulované.
NROZP 
Ku kap. 1.1.1, Tabuľka č. 1“Odôvodnenie výberu tematických cieľov a investičných priorít“ 
Do časti tabuľky „(ESF) Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily“ žiadame doplniť i „Prístup k zamestnaniu osôb so zdravotným postihnutím“. 

Odôvodnenie: 
I keď v rozpracovaní prioritných osí v ďalšom texte je pamätané i na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, žiadame na túto skupinu osôb špeciálne upozorniť i v úvodných ustanoveniach operačného programu. 
 
O
A
Doplnený text.
NROZP 
Ku kap. 1.2 
Na koniec kapitoly navrhujeme pripojiť tento nový odsek: 
„Hlavné zásady, princípy a požiadavky, ktorými sa zabezpečuje prístupnosť informácií sú obsiahnuté vo výnose MF SR č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 

Odôvodnenie 
Z hľadiska nediskriminácie a rovnosti príležitostí má prístupnosť informácií porovnateľný význam ako bezbariérovosť architektonického prostredia. 
 
Z
N
Predmetný text bol doplnený v zmysle logickej matice v rámci kapitoly 11.2. Predmetná pripomienka bola  v rámci rozporového konania  dňa 5.5.2014 preklasifikovaná na obyčajnú.
NROZP 
Ku kap. 11 „Horizontálne princípy“, časť „Spoločné zásady pre horizontálne princípy Nediskriminácia a prístupnosť a Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami“ str. 152 
Do posledného odseku tejto časti začínajúceho slovami „Občianske spoločnosti budú zastupovať rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami, nediskrimináciu a osoby so zdravotným postihnutím ...“ žiadame medzi reprezentatívne občianske združenia doplniť Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Odôvodnenie: 
ÚNSS je jediné občianske združenie ľudí so zrakovým postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho zástupcovia sa aktívne podieľajú na práci Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, na legislatívnych iniciatívach, v pracovných skupinách zriaďovaných k riešeniu dielčích problémov, na príprave Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. I keď výčet organizácií môže byť v takomto materiáli len príkladný, Žiadame doplniť do výčtu i reprezentatívnu organizáciu obhajujúcu záujmy ľudí so zrakovým postihnutím. 
 
Z
A
Znenie textu bolo upravené v zmysle pripomienky.
NROZP 
Ku kap. 11.2 
Na koniec kapitoly navrhujeme pripojiť tento nový odsek: 
„Hlavné zásady, princípy a požiadavky, ktorými sa zabezpečuje prístupnosť informácií sú obsiahnuté vo výnose MF SR č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 obsahuje opatrenie 4.3.10 „Zabezpečiť prevenciu, identifikáciu a odstraňovanie bariér pre osoby so zdravotným postihnutím brániacich prístupnosti k informáciám, informačným systémom a službám, vrátane komunikácie s verejnou správou a službami poskytovanými verejnosti.“ ako aj ďalšie relevantné opatrenia (4.3.1 - 4.3.3.).“ 


Odôvodnenie 
Z hľadiska nediskriminácie a rovnosti príležitostí má prístupnosť informácií porovnateľný význam ako bezbariérovosť architektonického prostredia. Prístupnosť informácií je rovnako dôležitá pre občanov so zdravotným postihnutím ako cieľovú skupinu tak aj pre všetkých občanov bez ohľľadu na to či sú osobami so zdravotným postihnutím alebo nie, vrátane realizátorov OP ako zamestnancov a žiadateľov. 
 
Z
A
Znenie textu bolo upravené v zmysle pripomienky.
Poslanec NR SR Miroslav Beblavý 
K časti 2. Prioritné osi ako celok  
V časti 2 žiadame doplniť a prepracovať nasledujúce ukazovatele: V prioritnej osi 1 žiadame zásadne zvýšiť ambicióznosť cieľov vzťahujúcich sa na profesijne orientované bakalárske programy, v prioritnej osi 2 žiadame doplniť konkrétny indikátor dostupnosti zariadení starostlivosti o dieťa pre zamestnaných rodičov (napr. garantované miesto pre každé dieťa vo veku 2 roky a vyššie pre rodičov, ktorí požiadali o umiestnenie dieťa v predškolskom zariadení) a v prioritných osiach 4 a 5 žiadame zásadne zvýšiť ambicióznosť cieľov v oblasti predprimárneho vzdelávania a miery nezamestnanosti v rómskych koncentráciách. Odôvodnenie: Ukazovatele výstupov podľa jednotlivých investičných priorít sú uvedené na str. 86-90, resp. pri jednotlivých prioritných osiach. Ukazujú, aký pokrok má byť vďaka OP ĽZ dosiahnutý v časovom období 2014 až 2023, teda v princípe za 10 rokov (aj keď pri niektorých indikátoroch je obdobie o niečo kratšie). Ambicióznosť navrhovaných ukazovateľov považujeme za neprijateľnú nízku. V prípade „1.2.1. Profesijne orientované bakalárske programy“, OP navrhuje vznik len 38 (na inom mieste 40) programov, z ktorých fungujúcich 24 mesiacov po ukončení projektu má byť len 28. Vzhľadom na existenciu tisícov študijných programov na slovenských VŠ by to znamenalo, že ani do 10 rokov nenastane žiadna reálna zmena v slovenských VŠ. Pokiaľ ide o prioritnú os 2, chýba jasný indikátor dostupnosti škôlok a starostlivosti o dieťa pre zamestnaných rodičov (je navrhované len počet podporených zariadení). Žiadame výsledkový ukazovateľ vztiahnutý na uspokojenie dopytu rodičov. Pre prioritné osi 4 a 5, OP navrhuje „4.1.1. Účastníci vo veku 3-6 rokov z MRK, ktorí absolvovali predprimárne vzdelávanie“ ukazovateľ 515 detí a pri „5.2.1 miera nezamestnanosti rómskej populácie v rómskych koncentráciách vo veku 15 – 64 rokov“ zmenu z 87 na 82%. Ide o šokujúco neambiciózne ciele, ktoré sú pre ďalší rozvoj Slovenska neprijateľné. Žiadame preto úpravu opatrení, alebo o zmenu indikátorov tak, aby zodpovedali plánovanému financovaniu. 
 
Z
ČA
Vzhľadom na navýšenie alokácie na PO Vzdelávanie budú hodnoty ukazovateľov upravené. Možnosti podpory terciárneho vzdelávania prostredníctvom OP  ĽZ sú však stále limitované výškou alokácie (napr. nemožnosť podpory BA) a hodnoty ukazovateľov sú vypočítané s ohľadom na predpokladaný rozsah podpory terciárneho vzdelávania. Zároveň je potrebné rozlišovať medzi hodnotami výstupu, výsledku a dlhodobého výsledku (rôznosť hodnôt).
Pripomienka bola čiastočne akceptovaná.
Návrh indikátora pre PO 2:
Indikátor „garantované miesto pre každé dieťa vo veku 2 roky a vyššie pre rodičov, ktorí požiadali o umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení“ závisí od kapacity týchto zariadení. ESF môže realizovať iba mäkké opatrenia. Budovanie jaslí bude riešené v rámci IROP. V zmysle návrhu usmernenia Monitorovanie a hodnotenie európskej kohéznej politiky Európsky sociálny fond z marca 2014 sa ukazovatele týkajú iba priamo podporovaných operácií  ESF.
Prerokované a dohodnuté na rozporovom konaní dňa 2.5.2014.

Poslanec NR SR Miroslav Beblavý 
K časti 2.6.1. Hlavné zásady výberu projektov  
Medzi hlavné zásady výberu projektov žiadame okrem uvedených zásad výberu projektov zapracovať aj princípy preferencie menších, decentralizovaných, nenáročných, nárokovateľných a priebežných schém a projektov. Žiadame uplatniť zásadu, že podnikateľským subjektom je NFP možné prideliť len vtedy, ak sú za rovnakých podmienok dostupné na nárokovateľnej báze pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré splnia podmienky (teda priebežné a nárokovateľné schémy až do vyčerpania prostriedkov). Pri veľkých národných projektoch (nad 10 mil. EUR) navrhujeme vyčleniť určité minimálne percento – napríklad 10% - na malé alternatívy v rámci dopytovo-orientovaných projektov a vytvárať tak konkurenčné prostredie. Odôvodnenie: V čo najvyššej miere žiadame prenášať rozhodovanie od úradníkov k motivovaným užívateľom a preferenciu nástrojov realizovaných nie priamym pridelením NFP zo strany RO alebo SORO. Financie z EŠIF je potrebné rozdeľovať tak, aby sa minimalizoval ich korupčný potenciál a deformácia podnikateľského prostredia a maximalizovala súťaž a pridaná hodnota. Je potrebné podporovať skôr menšie, decentralizované, nenáročné, nárokovateľné a priebežné projekty pred zadávaním väčších projektov. Je potrebné podporovať systém, kde štát namiesto grantov na komerčný výskum preplatí firmám 50% nákladov na ich vlastné objednávky od výskumníkov. Pokiaľ ide o podnikateľské subjekty, odporúčame ich podporovať len nepriamymi nástrojmi alebo nárokovateľnými nástrojmi. V rámci nepriamych nástrojov žiadame čo najviac podporovať využívanie nástrojov cez komerčné finančné inštitúcie. 
Z
ČA
Navrhovaný postup upravuje zákon o EŠIF, SR ŠF a SFR ŠF, resp. zákona o príspevku zo ŠF a KF. SR bude danú časť upravovať v súlade s týmito základnými strategickými, právnymi a riadiacimi dokumentmi. Navyše OP ĽZ uplatní zjednodušenia výdavkov v súlade s čl. 4 ods. 4 Nar. o ESF č. 1304/2013/ES. Prerokované a dohodnuté na rozporovom konaní dňa 2.5.2014.

Poslanec NR SR Miroslav Beblavý 
K časti 2.6.1. Hlavné zásady výberu projektov  
Žiadame konkretizovať zásadu “garancie transparentného, kvalitného a efektívneho výberového procesu, umožnením aplikácie opravných prostriedkov” pri výbere projektov. Žiadame pridať viac konkrétnych opatrení, predovšetkým zameraných na transparentnosť výberu, napr. ustanovením povinnosti zverejňovať konkrétne položky a návrhy projektov ešte v procese ich hodnotenia. Odôvodnenie: Formuláciu v časti 2.6.1. považujeme za nedostatočnú a málo konkrétnu, žiadame preto explicitné a konkrétne pomenovanie viacerých princípov pre “transparentnejší, kvalitnejší a efektívnejší výberový proces” a prioritizáciu týchto zásad pri financovaní projektov. Princíp verejnosti informácií žiadame uplatňovať vo všetkých častiach cyklu financovania prostriedkami z EŠIF - vrátane programovania, prideľovania projektov a čerpania. V prípade národných projektov žiadame zverejňovanie návrhov projektov ešte v procese ich hodnotenia a schvaľovania tak, aby bola možná ich verejná oponentúra a v prípade potreby korekcia navrhovaných riešení. Princíp otvorenosti informácií pri ostatných projektoch navrhujeme napĺňať ustanovením povinnosti zverejňovať konkrétne položky (napr. podrobné rozpočty projektov, posudky a informácie k verejným obstarávaniam). Pri čerpaní navrhujeme zverejňovanie online evidencie žiadostí o platbu a nakladania s nimi nad rámec v súčasnosti zverejňovaných informácií.  
Z
N
Navrhovaný postup upravuje zákon o EŠIF, SR ŠF a SFR ŠF, resp. zákona o príspevku zo ŠF a KF. SR bude danú časť upravovať v súlade s týmito základnými strategickými, právnymi a riadiacimi dokumentmi. Prerokované a dohodnuté na rozporovom konaní dňa 2.5.2014.

Poslanec NR SR Miroslav Beblavý 
K časti 7.1 Orgány zodpovedné za riadenie, kontrolu a audit a úloha relevantných partnerov 
Žiadame buď rozdeliť OP aspoň na dve časti s dvoma príslušnými riadiacimi orgánmi, alebo žiadame určiť za sprostredkovateľský orgán alebo riadiaci orgán niektorú z výkonných agentúr MŠ SR namiesto samotného MŠ SR. Odôvodnenie: Rozdelenie OP medzi tri ministerstvá (MPSVaR, MŠ a MV SR) zavádza zložitú a komplikovanú štruktúru, kedy sa MPSVaR stáva RO a MŠ a MV sa stávajú SORO, s čím už z minulosti existujú negatívne skúsenosti (OP ĽZ 2004-2006). V prípade, ak sa o operačný program delia viaceré ministerstvá, brzdí sa tým využívanie fondov, vzniká nejasná delená zodpovednosť a komplikuje sa administratíva projektov.  
Z
N
Rozdelenie OP nie je možné. Za oblasť vzdelávania bude SORO len MŠVVaŠ SR, ktoré implementuje podporu z ESF už od roku 2004 a v zmysle kompetenčného zákona je gestorom vzdelávacej politiky. V programovom období 2007-2013 nebolo len formálnym RO, ale priamo implementovalo  projekty. Vysoký počet subjektov zapojených do implementácie je vytýkaný zo strany EK (napr. zistenia z auditov). MŠVVaŠ SR má vytvorené implementačné štruktúry.
Rozpor nebol odstránený na rozporovom konaní dňa 2.5.2014.
Poslanec NR SR Miroslav Beblavý 
K časti 7.2: Zapojenie príslušných partnerov do prípravy operačného programu a úlohy partnerov v rámci implementácie, monitorovania a hodnotenia operačného programu 
Žiadame nomináciu štyroch zástupcov parlamentných výborov vecne zodpovedných za ľudské zdroje (Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport) do Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, pričom jeden z každého výboru bude zástupcom vládnej strany / koalície a druhý opozície. Odôvodnenie: Pre sfunkčnenie a efektívne fungovanie formálnych mechanizmov kontroly je potrebné do procesu monitorovania zapojiť aj parlament a v rámci parlamentu aj opozíciu.  
Z
N
Navrhovaný postup upravuje zákon o EŠIF, SR ŠF a SFR ŠF, resp. zákona o príspevku zo ŠF a KF. SR bude danú časť upravovať v súlade s týmito základnými strategickými, právnymi a riadiacimi dokumentmi. Prerokované a dohodnuté na rozporovom konaní dňa 2.5.2014.

Poslanec NR SR Miroslav Beblavý 
K časti 10: Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže pre žiadateľov/ prijímateľov 
Žiadame meranie administratívnej záťaže projektov, zverejňovanie týchto údajov ako aj zníženie frekvencie platieb a zvýšenie ich výšky aspoň vo vybraných oblastiach. Odôvodnenie: Je potrebné merať byrokraciu a zverejňovať údaje o nej a o jej vývoji, aby bolo možné exaktnejšie vyhodnocovať priestor na zmenu. Rovnako je potrebné prehodnotiť aj cyklus financovania projektov. V porovnaní s projektmi riadenými priamo z Bruselu má Slovensko systém, ktorý predpokladá oveľa rýchlejšiu obrátkovosť financií, čo síce šetrí cash flow a obmedzuje riziká, no vytvára zbytočný tlak na implementačné agentúry a prijímateľov. Zníženie frekvencie platieb a zvýšenie ich výšky aspoň vo vybraných oblastiach by mohlo významne zlepšiť situáciu. 
Z
N
Navrhovaný postup upravuje zákon o EŠIF, SR ŠF a SFR ŠF, resp. zákona o príspevku zo ŠF a KF. SR bude danú časť upravovať v súlade s týmito základnými strategickými, právnymi a riadiacimi dokumentmi. Prerokované a dohodnuté na rozporovom konaní dňa 2.5.2014.

Poslanec NR SR Miroslav Beblavý 
K časti 10: Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže pre žiadateľov/ prijímateľov 
Žiadame jasný záväzok zavedenia systému možnosti spolufinancovania projektov z prostriedkov EŠIF v podobe tzv. in-kind spolufinancovania ako aj použitia prostriedkov z verejných dotácií. Odôvodnenie: Žiadame prevziať a dopracovať myšlienku o flexibilnejšom spolufinancovaní z OP VaI aj do OP ĽZ. V OP VaI je uvedené, že RO pripravuje a uvažuje o možnosti flexibilnejšieho financovania pre prijímateľov z verejného sektora, mimovládneho sektora a súkromného sektora. V OP sa na viacerých miestach spomína umožnenie tzv. in-kind spolufinancovania. V prípade verejných vysokých škôl sa uvažuje o odstránení nemožnosti spolufinancovať projekty z prostriedkov na prevádzku vysokej školy a odstránení povinnosti spolufinancovať každý jeden výdavok osobitne. Záväzok uvažovať o zavedení takéhoto spolufinancovania považujeme za krok dobrým smerom, no príliš nekonkrétny a nezáväzný v snahe dosiahnuť jeho plnenie. V OP ĽZ preto žiadame explicitný záväzok k flexibilnejšiemu spolufinancovaniu. Využívanie spolufinancovania ako nástroja samovýberu uchádzačov a efektívnosti projektov problematizuje a znemožňuje zapojenie verejných inštitúcií, ktoré nemusia disponovať dostatočnými voľnými prostriedkami na finančnú spoluúčasť. Je preto vhodné rozšíriť možnosti spolufinancovania o zdroje zo štátneho rozpočtu, ktoré predmetná štátna resp. verejná inštitúcia získava a podporiť tak možnosti efektívnejšieho využitia štrukturálnych fondov. 
Z
N
Navrhovaný postup upravuje zákon o EŠIF, SR ŠF a SFR ŠF, resp. zákona o príspevku zo ŠF a KF. SR bude danú časť upravovať v súlade s týmito základnými strategickými, právnymi a riadiacimi dokumentmi. Prerokované a dohodnuté na rozporovom konaní dňa 2.5.2014.

SOCP 
Odoslané bez pripomienok 
Odoslané bez pripomienok 
O


SOPK 
K bodu 12. 3 Príslušní partneri zapojení do prípravy programu Tabuľka č. 28: Prehľad zloženia a počet zástupcov Pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia na roky 2014 - 2020 
Návrh: Vo väzbe na zoznamy oprávnených prijímateľov všetkých jednotlivých špecifických cieľov žiadame zaradiť Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru do zoznamu partnerov , ktorí budú zapojení do prípravy programového obdobia na roky 2014 – 2020 Z

Odôvodnenie: Postavenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v oblasti podnikania je dané tým, že je verejnoprávnou inštitúciou ako aj j reprezentantom podnikateľskej verejnosti. 
 
Z
A
Z pohľadu transparentnosti a funkčnosti bola vytvorená  pracovná skupina pre prípravu OP ĽZ v súlade s princípom partnerstva zložená z reprezentatívnych zástupcov na národnej,  regionálnej  a miestnej úrovni, ako aj s hospodárskymi a sociálnymi partnermi a subjektmi, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť. Ďalšie subjekty zaujímajúci sa o prípravu OP majú možnosť vyjadriť svoje podnety, návrhy a pripomienky na www.esf.gov.sk, kde je vždy aktuálne znenie návrhu OP ĽZ verejne dostupné. Pripomienky, ktoré boli vznesené zo strany širokej verejnosti, sú prerokovávané v pracovnej skupine. Pracovná skupina pre prípravu OP ĽZ končí svoju činnosť dňom 14.5.2014, kedy je OP ĽZ predložený na rokovanie vlády SR.
SOPK 
Pripomienka sa vzťahuje k 3.2 Celkové pridelené finančné prostriedky podľa fondu a vnútroštátne spolufinancovanie (v EUR), strana 106 
Návrh: Žiadame alokovať pre viac rozvinutý región (Bratislavský kraj) finančnú sumu v prioritnej osi 1 a prispôsobiť textáciu prioritnej osi (ciele, výstupové a výsledkové indikátory) z prioritnej osi 3. 

Odôvodnenie: Bratislavský kraj aj napriek kategórie viac rozvinutého regiónu má rovnaké štrukturálne problémy v oblasti vzdelávania ako iné časti Slovenska. Podobne ako iné regióny potrebuje zavádzať duálny systém vzdelávania na odborných školách, zvyšovať kvalitu všetkých úrovní vzdelávania prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov schopných zavádzať nové prvky vzdelávania a implementovať legislatívne a koncepčné požiadavky tak zriaďovateľa, ako aj MŠVVaŠ SR. 

Najvýraznejšia potreba investície a zároveň najudržateľnejšia je v prípade podpory Centier odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú infraštruktúrne podporené prostredníctvom IROP 2014-2020 (v Bratislavskom kraji COVP Ivanka pri Dunaji, COVP Hlinická, COVP Farského 9). Zvyšovanie kvality si však vyžaduje aj rozvoj tak riadiacich pracovníkov COVP ako aj pedagogických.  
Z
N
Prerozdelenie finančných prostriedkov na programové obdobie 2014-2020 je plne  v kompetencii vlády SR. Pripomienka SOPK sa týka prerozdelenia finančných prostriedkov medzi operačnými programami. 
Na základe rozporového konania zo dňa 5.5.2014 rozpor nebol odstránený, bude riešený na rokovaní vlády SR.
Uvedenú aktivitu  si daná inštitúcia uplatní v rámci návrhu rozpočtu verejných financií na príslušný rok. Upozorňujeme, že pre viac rozvinutý región je miera financovania až na úrovni 50%, t.j. národné zdroje predstavujú až polovicu.
SPPK 
K vlastnému materiálu - Prioritná os 1 Vzdelávanie 
Žiadame pre viac rozvinutý región alokovať finančnú sumu v prioritnej osi 1 a prispôsobiť textáciu prioritnej osi (ciele, výstupové a výsledkové indikátory) z prioritnej osi 3. 

Bratislavský kraj aj napriek kategórii viac rozvinutého regiónu má rovnaké štrukturálne problémy v oblasti vzdelávania ako iné časti Slovenska. Podobne ako iné regióny potrebuje zavádzať duálny systém vzdelávania na odborných školách, zvyšovať kvalitu všetkých úrovní vzdelávania prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov schopných zavádzať nové prvky vzdelávania a implementovať legislatívne a koncepčné požiadavky tak zriaďovateľa, ako aj MŠVVaŠ SR. 

Najvýraznejšia a zároveň najudržateľnejšia potreba investície je v prípade podpory Centier odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú infraštruktúrne podporené prostredníctvom IROP 2014-2020 (v Bratislavskom kraji COVP Ivanka pri Dunaji, COVP Hlinická, COVP Farského 9). Zvyšovanie odbornosti si však vyžaduje aj rozvoj majstrov odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov v zriadených COVP. 
 
Z
N
Prerozdelenie finančných prostriedkov na programové obdobie 2014-2020 je plne  v kompetencii vlády SR. Pripomienka BSK sa týka prerozdelenia finančných prostriedkov medzi operačnými programami. 
Na základe rozporového konania zo dňa 5.5.2014 rozpor nebol odstránený, bude riešený na rokovaní vlády SR.
Uvedenú aktivitu  si daná inštitúcia uplatní v rámci návrhu rozpočtu verejných financií na príslušný rok. Upozorňujeme, že pre viac rozvinutý región je miera financovania až na úrovni 50%, t.j. národné zdroje predstavujú až polovicu.
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál - Str. 10, 3 odsek  
Odporúčame preformulovať resp. špecifikovať text vety „ Dlhodobá nezamestnanosť patrí medzi najvyššie v EÚ“ nakoľko nie je zrejmé či sa jedná o miera dlhodobej nezamestnanosti alebo o dĺžku trvania dlhodobej nezamestnanosti.  
O
A
Upravený text v zmysle pripomienky
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál, strana 12, 3.-tí odsek 
Odporúčame preformulovať text vety „Prostredníctvom prioritnej osi Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK je zabezpečiť v súlade s legislatívou EÚ prístup obyvateľov z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít k bývaniu, k pitnej a úžitkovej vode, adekvátnym inžinierskym sieťam a pravidelný odvoz komunálneho odpadu v súlade s hygienickými normami“ nasledovne 
V súlade s legislatívou EU bude prostredníctvom prioritnej osi Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK zabezpečovaný prístup obyvateľov z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít k bývaniu, k pitnej a úžitkovej vode, adekvátnym inžinierskym sieťam a pravidelnému odvozu komunálneho odpadu v súlade s hygienickými normami. 
 
O
A
Upravený text v zmysle pripomienky
SVSR pre rómske komunity 



vlastný materiál, strana 28, kapitola 2.1 
V záujme napĺňania Globálneho cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 pre oblasť vzdelávania : „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ale aj základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania s osobitným dôrazom na odstránenie segregácie v školách, predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a zabezpečiť úspešný prechod zo školy do zamestnania“ žiadame doplniť konkrétne aktivity, ktoré prispejú najmä k odstráneniu segregácie na školách, a ktoré budú predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky rómskych detí/žiakov. 
Zdôvodnenie : Odporúčanie je v súlade so Stratégiou SR pre integráciou Rómov do roku 2020, schválenou uznesením vlády SR č. 1 z 11. januára 2012, v súlade s Odporúčaním Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch, s ohľadom na ŠOK z 9. júla 2013 (bod 14). Zároveň vychádzame zo stanoviska EK k Partnerskej dohode. 
Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 

 
Z
ČA
Výsledkom rozporového konania zo  dňa 30.4. 2014 je, že v strategickej časti OP ĽZ bol upravený     text venovaný časti vzdelávania v súlade so vznesenou pripomienkou. Pripomienka vznesená Splnomocnencom bola preklasifikovaná na obyčajnú a MŠVVaŠ SR ju čiastočne akceptovalo v zmysle kompromisného textu.  Kompromisný text znie:„V PO Vzdelávanie je definovaný aspekt inkluzívneho vzdelávania vrátane popisu východiskovej situácie, výsledku a príkladov aktivít na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, čo zahŕňa aj zmienené oblasti. PO Vzdelávanie nie je zameraná na výlučnú podporu MRK. PO je takto koncipovaná a komunikovaná s partnermi vrátane EK a ÚSVRK už od začiatku prípravy OP. Špecificky na marginalizované skupiny sú zamerané PO 4 a 5. MŠVVaŠ SR od začiatku deklaruje, že bude podporovať kvalitné vzdelávanie pre všetkých znevýhodnených skupín žiakov bez rozdielu. Aktivity, ktoré sú v PO uvedené jasne deklarujú príspevok MŠVVaŠ SR k inkluzívnemu rozmeru vzdelávania. Uvedené uvádzame aj v nadväznosti a stanovisko sa opiera aj o pripomienku SVSRK k OP ĽZ týkajúcej sa navýšenia alokácie PO4 na 150 MEUR s cieľom podporovať práve vyššie uvedené oblasti, čím ÚSVRK deklaruje zámer podporovať danú oblasť.
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál – str. 62, kapitola 2.3.4.1 
V súlade s napĺňaním čiastkového cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 pre oblasť zamestnanosti „Podpora sociálnej integrácie aj prostredníctvom podpory terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier v obciach s vysokým podielom príslušníkov MRK ako priestoru pre poradenstvo, vzdelávanie a voľno-časové aktivity“ žiadame 
v časti príklady aktivít, špecifického cieľa 3.1.1 upraviť text v druhej odrážke “podpora profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá (mimo atlasu rómskych komunít)“ nasledovne : 

“ podpora profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá ( mimo obcí zaradených v pásme podrozvinutosti resp. indexe segregácie) 

Zdôvodnenie : Odporúčanie je v súlade so Stratégiou SR pre integráciou Rómov do roku 2020, schválenou uznesením vlády SR č. 1 z 11. januára 2012. Intervencie „Take away“ balíka MV SR-ÚSVRK v rámci prioritnej osi 4 sú určené pre vymedzený počet obcí zaradených v pásme podrozvinutosti resp. indexe segregácie (plánovaný počet obcí – 150), Atlas rómskych komunít pokrýva 1070 obcí s prítomnosťou MRK, ktorých aktuálna sociálno-ekonomická situácia vyžaduje pokračovanie v nastavených intervenciách. 

Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
Z
A
Text druhej odrážky bol  v rámci rozporového konania zo dňa 30.4.2014 upravený ÚSVRK nasledovne: “podpora profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá.“
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál, strana 62, kapitola 2.3.4.1 
V časti príklady aktivít, špecifického cieľa 3.1.1. odporúčame v texte tretej odrážky nahradiť slovo „prostitútky“ pojmom osoby pracujúce v sexbiznise. 
Zdôvodnenie: 
Výraz prostitútky je politicky nekorektný a hanlivý v odborných kruhoch je používaný termín „osoby pracujúce v sexbiznise“. 
Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
Z
A
Akceptované – vypustené slovo prostitútky – vložené „atď“.
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál, strana 62, kapitola 2.3.4.1 
V časti príklady aktivít, špecifického cieľa 3.1.1. odporúčame v texte piatej odrážky nahradiť spojenie „ obchodované bytosti“ pojmom „obete obchodovania s ľuďmi“  
O
A
Upravený text v zmysle pripomienky.
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál, str. 85, kapitola 2.6.1 
Odporúčame prepracovať text kapitoly nasledovne : 
Text prvej odrážky preformulovať nasledovne: 
Príprava a zverejňovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP a konanie o žiadostiach spôsobom ustanoveným zákonom a v súlade s inými záväznými dokumentmi platnými pre programové obdobie 2014 -2020. 

Text druhej odrážky preformulovať nakoľko uvedené kritériá nie sú jednoznačne definované . Zadefinované kritériá by mali byť zohľadnené v pravidlách pre hodnotiaci a výberový proces ŽoNFP (napr.: Príručka pre odborných hodnotiteľov, Výberové kritériá a pod.). Zabezpečovanie publicity nie je možné považovať za kľúčové kritérium. 

V časti „ Výber projektov“ navrhujeme preformulovať text nasledovne : 
Konanie o žiadosti prebieha v súlade so zákonom a platnými záväznými dokumentmi, ktorých ustanovenia sú aplikované jednotne. Žiadosti, ktoré splnili kritériá formálnej správnosti sú hodnotené v súlade so stanovenými hodnotiacimi kritériami. Výberové kritériá sú aplikované len tie žiadosti, ktoré splnili hodnotiace kritériá a dosiahli stanovený minimálny počet bodov. Uplatňovanie výberu žiadostí o NFP zo zásobníka projektov (tvoreného žiadosťami, ktoré splnili hodnotiace a výberové kritériá v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP), môže pozitívne ovplyvniť čerpanie finančných prostriedkov a znížiť náročnosť administratívnych procesov spojených s opätovným vyhlasovaním výzvy. 

Zdôvodnenie : Samotná kapitola detailne popisuje hlavné princípy odvolávajúc sa na dokumenty z ktorých mnohé sú vo fáze prípravy a teda ich finálna podoba nie je nateraz jednoznačná . 
Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
Z
A
Text časti „hlavné zásady výberu projektov“ bol upravený.
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál, strana 106, kapitola 3.2. 
V súlade s Odporúčaním Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch, (Ú.v. EÚ C 378, 24.12.2013) žiadame o navýšenie finančnej alokácie určenej pre investície v rámci „Take away“ balíka na úrovni PO 4 zameranej na Integráciu marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je adresne nastavená pre 150 obcí identifikovaných v v pásme podrozvinutosti resp. indexe segregácie. 

Zdôvodnenie : V súlade s odbornými stanoviskami úradu ako aj orgánov zapojených do prípravy nového programového obdobia plánovaná alokácia nie je dostatočná nielen vzhľadom k cieľom samotného operačného programu ale aj vzhľadom ku skutočnosti cieľových subjektov minimálne 150 obcí s prítomnosťou separovaných a segregovaných MRK. Uvedená alokácia nie je rovnako dostatočná vzhľadom k základným cieľom EÚ obsiahnutým aj v uvedenom odporúčaní - zníženie počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšenie úrovne dosiahnutého vzdelania a úrovne zamestnanosti, integrácia Rómov. Podľa odporúčania Rady 1.10 z 9.12.2013 platí – „Presadzovanie sociálneho začlenenia a boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, okrem iného vrátane sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných spoločenstiev, ako sú napr. Rómovia, by sa malo uľahčiť pridelením najmenej 20 % z celkových zdrojov ESF v každom členskom štáte na investovanie do ľudí, ako sa stanovuje v článkoch 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013. Podľa odporúčania 1.11 v závislosti od veľkosti a sociálnej a ekonomickej situácie rómskych komunít a rozdielov medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom a v závislosti aj od problémov zistených v kontexte európskeho semestra v prípade viacerých členských štátov prijali primerané opatrenia s cieľom zahrnúť integráciu Rómov ako prioritu do partnerských dohôd o používaní EŠIF ( 1 ) na obdobie rokov 2014 – 2020; Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, rozsahu odporúčaní EÚ, a štruktúre intervencií, ktorá sa zakladá najmä 6 dlhodobých národných projektoch, považujem za opodstatnenú alokáciu vo výške minimálne 150 000 000,00 eur. 
Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
Z
A
Pripomienka bola zapracovaná – MV SR/ ÚSVRK  bolo doplnené  ako prijímateľ -  v rámci PO 2, ŠC 3.1. pri eventuálnom záujme o projekty  - v dôsledku toho bola pripomienka preklasifikovaná   SVSRRK na obyčajnú na rozporovom konaní dňa 30.4.2014.
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál, strana 113, kapitola 7.2.1 
V druhom odseku, ktorý popisuje proces prípravy operačného programu žiadame preformulovať pojem „okrúhly stôl“ v nadväznosti na znenie návrhu zákona o EŠIF. 
Zároveň žiadame vypustiť informáciu o konkrétnych stálych členoch. OP ĽZ predstavuje široký záber oblastí a je potrebné vziať do úvahy aj rozdielne resp. špecifické požiadavky spolupracujúcich orgánov a ich skúsenosti zo súčasného programového obdobia. Navrhujeme nasledovné znenie: „V rámci procesu prípravy zámerov a zoznamov národných projektov vrátane ich zmien sa zriadi koordinačný výbor/pracovná skupina s ohľadom na špecifické zameranie oblasti podpory. Výbor bude mať stálych a nestálych členov relevantných pre danú podporovanú oblasť pri dodržaní princípu partnerstva.“ 
Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 

 
Z
A
Text bol preformulovaný v súlade s pripomienkou MŠVVŠ SR. Rozpor bol odstránený na rozporovom konaní dňa 30.4.2014.
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál - k celému materiálu 
Odporúčame zapracovať do OP horizontálne uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní 
Zdôvodnenie : sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní je v podmienkach EÚ rešpektovaným nástrojom, ktorý podporuje zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných obyvateľov resp. obyvateľov, ktorí sú vplyvom rôznych objektívnych faktorov vylúčení z formálneho trhu práce. Pripomienku predkladáme aj v rámci európskeho právneho rámca, ktorý je vyjadrený aj v Zelenej knihe o modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ 
Smerom k účinnejšiemu európskemu trhu verejného obstarávania, KOM(2011) 15 v konečnom znení z 27.1. 2011. Zároveň vychádzame zo stanoviska EK k Partnerskej dohode (č. 194., 195) 
Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
Z
A
Text bol doplnený v časti Stratégia kompromisným znením na rozporovom konaní dňa 30.4.2014.
SVSR pre rómske komunity 
vlastný materiál - str. 60, kapitola 2.3.4.1. 
v časti Identifikácia hlavných cieľových skupín odporúčame preformulovať názov cieľovej skupiny „marginalizované skupiny“ na marginalizované skupiny ako napr. Rómovia". 

zdôvodnenie : Odporúčanie je v súlade so Stratégiou SR pre integráciou Rómov do roku 2020, schválenou uznesením vlády SR č. 1 z 11. januára 2012, v súlade s Odporúčaním Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch, taktiež reflektuje zacielenie Investičnej priority.
 
Z/O
N
Ide o všeobecný popis cieľovej skupiny, pod ktorý nespadajú len rómske komunity, ale  aj iné marginalizované skupiny. Naviac Rómovia nerovná sa marginalizované komunity. Na rozporovom konaní dňa 30.4.2014 ÚSVSRRK pripomienku preklasifikoval na obyčajnú.

ÚMS 
k Operačnému programu Ľudské zdroje 
1)Prioritná os 1: Vzdelávanie. V rámci uvedenej prioritnej osi nie sú alokované žiadne finančné prostriedky pre Viac rozvinutý región čo znamená, že komplementárne mäkké aktivity k investíciám z IROP ( vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov, inovácia vzdelávacích programov, podpora duálneho vzdelávania a prípravy a pod) sa v Bratislavskom kraji nemôžu realizovať. V nadväznosti na uvedené žiadame realokovať finančné prostriedky vo výške 12 mil. eur z PO 2 Zamestnanosť do PO 1 Vzdelávanie na realizáciu komplementárnych aktivít k IROP v Bratislavskom kraji 

Odôvodnenie: 
Na prioritnú os 2 Zamestnanosť je pre viac rozvinutý región alokovaných celkom 16.5 mil. eur ESF. Bratislavský kraj je pritom v rámci Slovenska regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti. Z uvedeného hľadiska pokladáme alokáciu za nadhodnotenú. 

Pripomienku považujeme za zásadnú 

2) Str. 86, časť 2.6.1. Hlavné zásady výberu projektov. Žiadame doplniť nasledovný text: 

- Zvýhodnené budú tie projekty, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest (UMR) v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 20. 

Odôvodnenie: 
V Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020, schválenej uznesením vl. SR č. 65/2014 zo dňa 12. 2. 2014 sa na str. 223 až 224 uvádza: 
„Integrované opatrenia UMR budú podporované prostredníctvom rozsahu prioritných osí IROP. Podpora ostatných identifikovaných oblastí prispievajúcich k UMR, ktoré tematicky nepokrýva IROP, môže byť zabezpečená z ostatných relevantných programov SR prostredníctvom mechanizmu zvýhodňovania projektov prispievajúcich k UMR vo výberovom procese, resp. prostredníctvom vyhlasovania priamo cielených výziev na realizáciu opatrení UMR.“ 
Pokladáme za dôležité, aby bol uvedený mechanizmus podpory projektov prispievajúcich k UMR v OP ĽZ jasne zadefinovaný. 

Pripomienku považujeme za zásadnú. 

3) Str. 86, časť 2.6.1. Hlavné zásady výberu projektov. Žiadame doplniť nasledovný text: 

- Zvýhodnené budú projekty, ktoré prispievajú k naplneniu Regionálnych integrovaných územných stratégií v zmysle Partnerskej dohody SR na r. 2014 – 20 


Odôvodnenie: 
Úlohou OP ĽZ je komplementárne dopĺňať investičnú zložku financovanú z IROP v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb. Pokladáme preto za dôležité, aby bol mechanizmus podpory projektov prispievajúcich k naplneniu RIÚS v OP ĽZ jasne zadefinovaný. 

Pripomienku považujeme za zásadnú 

4) Str. 117, Časť Oblasti synergie OP ĽZ a IROP. Prvú vetu v odseku doplniť nasledovne: „Synergia a komplementarita medzi prioritnou osou Vzdelávanie OP ĽZ bude napĺňaná v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania ako aj v oblasti stredného školstva s dôrazom na odborné vzdelávanie a prax... „ 

Odôvodnenie: Viď IROP IP č. 2.2. 

Pripomienku považujeme za obyčajnú 

5) Str. 118, ods. Koordinačný výbor pre oblasť vzdelávania. za text „ zbieranie uchovávanie prezentovanie príkladov dobrej praxe v oblasti vzdelávania“ navrhujeme vložiť vetu: Systémovým krokom previazania podpory vzdelávania s investičnou prioritou z IROP je členstvo zástupcu OP ĽZ (SO/RO- MŠVVŠ) v Rade partnerstva pre RIÚS, ktoré schvaľuje RIÚS. 

Odôvodnenie: Formulácia vychádza z textu IROP IP 2.2. 

Pripomienku považujeme za obyčajnú 
 
Z
ČA
Pripomienka bola čiastočne akceptovaná.
1.Prerozdelenie finančných prostriedkov na programové obdobie 2014-2020 je plne  v kompetencii vlády SR. Pripomienka ÚMS sa týka prerozdelenia finančných prostriedkov. Rozpor nebol odstránený – rozporové konanie realizované dňa 5.5.2014.
Uvedenú aktivitu  si daná inštitúcia uplatní v rámci návrhu rozpočtu verejných financií na príslušný rok. Upozorňujeme, že pre viac rozvinutý región je miera financovania až na úrovni 50%, t.j. národné zdroje predstavujú až polovicu.





2.Zásady výberu projektov boli dopracované.










3. Dopracovaný text







4.Akceptované -doplnený text.




5. Akceptované -doplnený text.

ÚV SR 
Všeobecná pripomienka 
Požadujeme jednotlivé kapitoly návrhu operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej aj „OP ĽZ“) zosúladiť s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 288/2014, pokiaľ ide o vzor operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a vzor programov spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca. 

Odôvodnenie: 
Dokument obsahuje časti, ktoré nie sú spracované v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 288/2014 (napr. kapitoly 1.1 a 1.2, umiestnenie tabuľky č. 1, dodržanie maximálneho počtu znakov, názvy jednotlivých častí). 
 
Z
A
MPSVR SR zosúladilo štruktúru  OP ĽZ v súlade   s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 288/2014 a aktualizovalo v zmysle pripomienky EK o Vzor formulára EK  pre vypracovanie OP zo dňa 14.3.2014. 
ÚV SR 
Všeobecná pripomienka 
Požadujeme zosúladiť text kapitoly 11 s návrhom Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 (ďalej aj „PD SR“), schváleným uznesením vlády SR 
č. 65/2014 (napr. zosúladenie terminológie, procesu monitorovania a hodnotenia, stanovenie diskvalifikačného kritéria, atď.) 

Odôvodnenie: 
Ide o zosúladenie, doplnenie a precizovanie textu tejto časti návrhu OP ĽZ. 
 
Z
A
Bolo zapracované do textu v súlade s požiadavkou Úradu vlády SR.
ÚV SR 
Všeobecná pripomienka 
Pri aktivitách, týkajúcich sa výstavby nových stavebných objektov pri ktorých je predpoklad vytvorenia pracovných miest, je potrebné doplniť ukazovateľ „Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na podporu zamestnanosti.“ 

Odôvodnenie: 
Čiastkový cieľ sociálneho piliera udržateľného rozvoja: podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. 
 
Z
ČA
Pri aktivitách prioritnej osi 5, týkajúcich sa výstavby nových stavebných objektov je prvoradá podpora zlepšenia životných podmienok rómskeho obyvateľstva. Z tohto dôvodu uvedený ukazovateľ výstupu nebude zapracovaný do textu OP na programovej úrovni. Monitorovanie tohto ukazovateľa bude upravené na projektovej úrovni v riadiacich dokumentoch 
OP ĽZ v časti týkajúcej sa PO 5 . Text OP v kapitole 11.1 týkajúci sa HP UR bol doplnený o nasledovný text: „V rámci PO 5  sa bude v prípade vhodnosti sledovať na úrovni projektov ukazovateľ výstupu Počet vytvorených pracovných miest“
ÚV SR 
Vlastný materiál, kapitola 3.1: 
Požadujeme zosúladiť celkovú výšku alokácie ESF v tabuľke č. 20 návrhu 
OP ĽZ s alokáciou ESF pre OP ĽZ v návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020. 

Odôvodnenie: 
V súčtovom riadku č. 8, v tabuľke č. 20 je uvedený nesprávny údaje celkovej výšky alokácie pre ESF v rámci OP ĽZ. 
 
Z
A
Údaje boli aktualizované v  súlade so závermi Rady členov vlády pre problematiku fondov  EÚ  zo dňa 23.4.2014.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Kapitola 2.6.1 str. 85 - ako ďalšiu odrážku uplatnenia zásad výberu projektov – doplniť adekvátne z PD SR zásadu „znečisťovateľ platí“ (hlavne v súvislosti s prioritnou osou č.5 financovanou z EFRR). 

Odôvodnenie: 
Vychádzajúc z predpokladu, že v rámci prioritnej osi 5 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK budú vykonávané aj stavebné aktivity, ktoré môžu ohroziť kvalitu životného prostredia (prípadné znečistenie vôd, pôdy, ovzdušia...) a v súlade s PD SR, schválenou vládou SR dňa 12. 2. 2014, je potrebné uplatniť a zdôrazniť zásadu „znečisťovateľ platí“. 
 
Z
A
Doplnené kritérium – zohľadnenie princípu znečisťovateľ platí.
ÚV SR 
Vlastný materiál:  
Str. 94, žiadame hodnotu pre rok 2023 ukazovateľa výstupu „Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných“ zosúladiť s hodnotou uvedenou v časti 2.6.4 vlastného materiálu. 

Odôvodnenie: 
Požadujeme stanoviť výkonnostný rámec v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 215/2014 a metodickým pokynom CKO č. 2 na programové obdobie 2014 – 2020 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu. 
 
Z
A
Ukazovatele boli aktualizované.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Str. 94-95, v súlade s vykonávacím nariadením EK č. 215/2014, požadujeme uvádzať vybrané ukazovatele osobitne podľa kategórie regiónov, t. j. vypustiť kumulatívne ukazovatele pre obe kategórie regiónov. Navyše, v prípade finančného ukazovateľa prioritnej osi 3, Sociálne začlenenie, uvedené hodnoty v rámci jednotlivých kategórií regiónov nezodpovedajú uvedenej kumulatívnej hodnote za obe kategórie regiónov. 

Odôvodnenie: 
Požadujeme stanoviť výkonnostný rámec v súlade s čl. 7 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 215/2014 a s metodickým pokynom CKO č. 2 na programové obdobie 2014 – 2020 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu. 
 
Z
A
Ukazovatele boli aktualizované, hodnoty opravené. Kumulatívne ukazovatele boli odstránené.
ÚV SR 
Vlastný materiál:  
Kapitola 3 Plán financovania, požadujeme zosúladiť alokácie určené na výkonnostnú rezervu s Prílohou č. 1 Metodického pokynu CKO č. 2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu. 

Odôvodnenie: 
Požadujeme upraviť výšku výkonnostnej rezervy v súlade s metodickým pokynom CKO č. 2 na programové obdobie 2014 – 2020 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu. 
 
Z
A
Údaj aktualizovaný.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Kapitola 7.2.1, str. 113 žiadame doplniť za členov Monitorovacieho výboru aj zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a horizontálnych princípov. 
Navrhované znenie textu je nasledovné: Členmi Monitorovacieho výboru sú zástupcovia štátnej a verejnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, zástupcovia hospodárskych a sociálnych partnerov, zástupcovia SORO, zástupcovia Centrálneho koordinačného orgánu, horizontálnych princípov a zástupcovia tretieho sektora. 

Odôvodnenie: 
Súlad s navrhnutým textom v pripomienke č. 12 k OP ĽZ a s PD SR schválenou uznesením vlády SR č. 65 dňa 12. 2. 2014. Centrálny koordinačný orgán má koordinačnú pôsobnosť v rámci EŠIF, z tohto dôvodu je žiaduce, aby malo zástupcu v Monitorovacom výbore pre OP ĽZ. V zmysle požiadavky EK bude Centrálny koordinačný orgán koordinovať zasadnutia monitorovacích výborov aj v programovom období 2014 - 2020. Predmetná povinnosť riadiacich orgánov informovať o plánovaných termínoch zasadnutí monitorovacieho výboru bude upravená aj v návrhu Systému riadenia a kontroly EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020. 
 
Z
A
Na rozporovom konaní  dňa 30.4.2014  bol text upravený zástupcami Úradu vlády SR  nasledovne: “ Členmi Monitorovacieho výboru sú zástupcovia štátnej a verejnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, zástupcovia hospodárskych a sociálnych partnerov, orgánov zapojených do implementácie operačného programu,    zástupcovia orgánov zapojených do usmerňovania a riadenia operačného programu  a zástupcovia tretieho sektora.“
ÚV SR 
Vlastný materiál:  
Kapitola 8. Požadujeme doplniť synergiu s programami Európskej územnej spolupráce. 

Odôvodnenie: 
V programoch cezhraničnej spolupráce budú navrhované aktivity v oblasti vzdelávania prispievať k posilneniu odborného a celoživotného vzdelávania pre potreby praxe. Z tohto dôvodu je dôležité zabezpečiť koordináciu v rámci OP ĽZ s programami cezhraničnej spolupráce s cieľom eliminovať situácie, kedy by v rámci synergie došlo k duplicitnému vykonávaniu aktivít a možnému prekrývaniu priorít programov. 
 
Z
A
Akceptované – upravené v zmysle pripomienky.
ÚV SR 
Vlastný materiál:  
Ex ante kondicionalita (ďalej aj „EAK“) 8.6. Existencia strategického politického rámca na podporu zamestnanosti mladých, a to aj uplatňovaním záruky pre mladých, s. 122. Vzhľadom na pripomienky zo strany Európskej komisie je potrebné zmeniť celkové hodnotenie EAK na „čiastočne splnená“ a vypracovať akčný plán. 

Odôvodnenie: 
Požadujeme v texte vlastného materiálu zohľadniť pripomienky k Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, ktoré boli predložené rozhodnutím Európskej komisie (ref. Ares(2014)1205786 – 16/04/2014; bod 167) a zaslané riadiacim orgánom dňa 16. 4. 2014, ako aj pripomienky Európskej komisie vznesené v rámci neformálnych rokovaní dňa 28. 3. 2014. 
 
Z
A
Doplnený a upravený text.
ÚV SR 
Vlastný materiál:  
Ex ante kondicionalita 9.1. Existencia a vykonávanie národného strategického politického rámca pre znižovanie chudoby, ktorý je zameraný na aktívne začlenenie osôb vyčlenených z trhu práce so zreteľom na politiky zamestnanosti, s. 123 - 124 
Žiadame doplniť informácie súvisiace s deinštitucionalizáciou, a to s ohľadom na pripomienky Európskej komisie k uvedenej ex ante kondicionalite. 

Odôvodnenie: 
Požadujeme v texte vlastného materiálu zohľadniť pripomienky k Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, ktoré boli predložené rozhodnutím Európskej komisie (ref. Ares(2014)1205786 – 16/04/2014; bod 168) a zaslané riadiacim orgánom dňa 16. 4. 2014, ako aj pripomienky Európskej komisie vznesené v rámci neformálnych rokovaní dňa 28. 3. 2014. 
 
Z
N
Na rozporovom konaní dňa 30.4.2014 bola po vysvetlení pripomienka zo strany ÚV SR stiahnutá – ex ante kondicionality boli aktualizované. 
ÚV SR 
Vlastný materiál:  
Ex ante kondicionalita 9.2. Zavedený je národný strategický politický rámec integrácie Rómov, s. 124 - 126 
Vzhľadom na pripomienky Európskej komisie žiadame doplniť relevantné informácie odôvodňujúce splnenie štvrtého kritéria, alebo vypracovať akčný plán pre splnenie tohto kritéria. 

Odôvodnenie: 
Požadujeme v texte vlastného materiálu zohľadniť pripomienky k Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, ktoré boli predložené rozhodnutím Európskej komisie (ref. Ares(2014)1205786 – 16/04/2014; bod 169) a zaslané riadiacim orgánom dňa 16. 4. 2014, ako aj pripomienky Európskej komisie vznesené v rámci neformálnych rokovaní dňa 28. 3. 2014. 
Z
A
Pripomienka bola akceptovaná vypracovaním akčného plánu. 
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Ex ante kondicionalita 9.3. Zdravie, s. 126 - 129 
Vzhľadom na pripomienky Európskej komisie žiadame zmeniť hodnotenie plnenia ex ante kondicionality a vypracovať akčný plán pre jej splnenie. 

Odôvodnenie: 
Požadujeme v texte vlastného materiálu zohľadniť pripomienky k Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, ktoré boli predložené rozhodnutím Európskej komisie (ref. Ares(2014)1205786 – 16/04/2014; bod 170 - 173) a zaslané riadiacim orgánom dňa 16. 4. 2014, ako aj pripomienky Európskej komisie vznesené v rámci neformálnych rokovaní dňa 28. 3. 2014 a technických rokovaní k podpore zdravotníctva z EŠIF v dňoch 9 - 10. 4. 2014. 
Z
A
Text bol aktualizovaný v zmysle pripomienky.
ÚV SR 
Vlastný materiál:  
Ex-ante kondicionalita 10.4. Existencia národného alebo regionálneho strategického politického rámca na zvýšenie kvality a účinnosti odborného vzdelávania a prípravy v medziach čl. 165 ZEÚ 
Vzhľadom na pripomienky Európskej komisie žiadame zmeniť hodnotenie ex ante kondicionality a druhého kritéria a vypracovať akčný plán. 

Odôvodnenie: 
Požadujeme v texte vlastného materiálu zohľadniť pripomienky k Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, ktoré boli predložené rozhodnutím Európskej komisie (ref. Ares(2014)1205786 – 16/04/2014; bod 174) a zaslané riadiacim orgánom dňa 16. 4. 2014, ako aj pripomienky Európskej komisie vznesené v rámci neformálnych rokovaní dňa 28. 3. 2014. 
Z
A
Prepracované v súlade s textom pripomienky.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Kapitola 11.1, str. 148 text týkajúci sa udržateľného rozvoja. Požadujeme zosúladenie textu a procesu monitorovania s Partnerskou dohodou SR na roky 2014 – 2020, ktorá bola schválená vládou SR dňa 12. 2. 2014. 

Odôvodnenie: 
Zosúladenie a precizovanie textu. 
Z
A
Text bol upravený.

ÚV SR 
Návrh uznesenia 
Navrhujeme doplniť do návrhu uznesenia ďalšiu úlohu pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to informovať členov vlády SR o výsledkoch oficiálnych rokovaní SR s EK k návrhu OP ĽZ 2014 - 2020 

Odôvodnenie: 
V zmysle článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 schvaľuje návrh operačného programu Európska komisia, ktorá môže vzniesť k predloženému operačnému programu pripomienky. Tieto je povinný členský štát EÚ následne zohľadniť. V súvislosti s uvedeným by príslušný člen vlády SR, ktorý bude SR zastupovať počas formálneho procesu negociácií mal poskytnúť vláde SR aj informáciu o ich výsledku. 
Z
A
Návrh uznesenia bol doplnený.
ÚV SR 
Všeobecná pripomienka k materiálu 
Navrhujeme v celom materiáli: 
- nahradiť pojem “fondy SSR” pojmom “Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)”; 
- nahradiť pojem “podmienky ex-ante” pojmom “ex ante kondicionality”; 
- uvádzať Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) bez skratky OP; 
- používať slovenskú skratku „EFRR“ namiesto anglickej „ERDF“. 

Odôvodnenie: 
Precizovanie textu. 
Z
A
Upravené v zmysle pripomienky.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Kapitola 1.1.1, tab. 1, s. 14 až 19, stĺpec „Zdôvodnenie výberu“ - keďže tematické ciele a investičné priority sú naviazané na niektorý atribút stratégie Európa 2020, odporúčame uviesť tento fakt pred tabuľkou a potom už v tabuľke neopakovať tie isté dokumenty, navyše ešte aj nejednotne (hlavne odporúčania Rady). Doplňujúca veta pred tabuľkou by mohla znieť: „ Výber tematických cieľov a investičných priorít, dokumentovaný v tabuľke č. 1, je v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, národnými cieľmi stratégie formulovanými v NPR SR 2013, Odporúčaním Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2013 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 – 2016 {SWD(2013) 375 final} z 29.5.2013, schválené Radou pod číslom 10654/1/13 REV dňa 19. júna 2013. Ďalšie dôvody výberu cieľov a priorít sú uvedené v tabuľke č. 1.“ 
Ak však predkladateľ trvá na svojom návrhu bez zmeny, ktorú touto pripomienkou navrhujeme, je nevyhnutné správne a jednotne uvádzať názvy dokumentov, hlavne odporúčanie Rady: Odporúčanie Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2013 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 – 2016 {SWD(2013) 375 final} z 29.5.2013, schválené Radou pod číslom 2013/C 217/18 dňa 9. júla 2013; ale aj NPR SR 2012 aktualizácia. 
Odôvodnenie: 
Sprehľadnenie, spresnenie a zjednotenie textu. V roku 2012 boli dva NPR SR, prvý predložený na EK v štandardnom termíne (apríl) pripravený ešte za predchádzajúcej vlády, druhý ako aktualizácia spracovaný po nástupe novej vlády SR. 
O
A
Upravené v zmysle pripomienky. 
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Kapitola 2.1.6.1, str. 35, tab. č. 3 – pri ukazovateli „Počet škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania“ doplniť základnú hodnotu. 

Odôvodnenie: 
Absencia údaju. 
O
A
Upravené v zmysle pripomienky.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
V texte na strane 38, „Podpora bude pokračovať formou APTP, a to prostredníctvom jej zlepšeného pokrytia, účinnosti, uplatňovania individuálnych plánov a rozšírením služieb najviac relevantných pre pomoc dlhodobo nezamestnaným, nízko kvalifikovaným, starším ľuďom a zdravotne postihnutým osobám. Podpora bude usilovať o maximalizáciu synergie činností s celoživotným vzdelávaním tak, aby získali vedomosti a zručnosti dopytované na trhu práce a zvýšila sa ich zamestnanosť a zamestnateľnosť.“ navrhujeme doplniť pokračovanie vety „rozvojom kľúčových kompetencií, skvalitňovaním odborného poradenstva“ 
Zdôvodnenie: Ide o doplnenie a precizovanie textu tejto časti návrhu OP ĽZ. 
O
A
Doplnený text.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Kapitola 2.2.9.1, str. 53, tab. č. 4 a Kapitola 2.3.4.1, str. 64, tab. č. 5 – doplniť údaje za základné hodnoty. 

Odôvodnenie: 
Absencia údajov. 
O
A
Základné hodnoty boli doplnené.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Str. 87: Z hľadiska intervenčnej logiky navrhujeme, aby zameranie špecifických cieľov bolo podporené aj výberom zodpovedajúcich výstupových ukazovateľov. Napr. pre špecifický cieľ 2.1.1, ktorý je zameraný aj na seniorskú populáciu a zdravotne postihnutých, chýbajú relevantné výstupové ukazovatele. V súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o ESF je možné použiť spoločné výstupové ukazovatele uvedené v Prílohe č. 1. 
O
N
V súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o ESF čl. 5 je RO povinný vykazovať všetky spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov v súvislosti so všetkými investičnými prioritami bez ohľadu na to, či budú zahrnuté v OP. Tzn, že predmetné ukazovatele sa budú sledovať, aj keď v OP nie sú zadefinované. V OP sa podľa vzoru OP uvádzajú iba tie spoločné ukazovatele výstupu, pre ktoré bola stanovená cieľová hodnota. V zmysle návrhu usmernenia Monitorovanie a hodnotenie európskej kohéznej politiky Európsky sociálny fond z marca 2014 sú 3 základné kategórie ukazovateľov výstupov, a to nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných, neaktívne osoby a zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb. Všetky ostatné spoločné ukazovatele výstupu sú ich podkategóriami. V špecifickom cieli 2.1.1 sú predmetné spoločné ukazovatele výstupu podkategóriou ukazovateľa nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Str. 93: „ Výkonnostný rámec prioritnej osi“ - navrhujeme zvážiť počet ukazovateľov/ukazovateľov implementačného kroku. 

Odôvodnenie: 
Hrozí riziko nesplnenia čiastkových cieľov. 
O
N
Pripomienka je v rozpore s Metodickým pokynom k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu CKO z 3.4.2014  a Nariadením EK č. 1303/2013.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Časti 3.1 a 3.2, navrhujeme doplniť do časti 3.2 alokáciu na prioritnú os Technická pomoc. 
O
A
Doplnené v zmysle pripomienky.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Str. 107: Tabuľka č. 20C „Rozdelenie finančného plánu podľa prioritnej osi, fondu, kategórie a tematického cieľa“ - navrhujeme kategóriu regiónu doplniť o viac rozvinutý región, tak ako je to uvedené v opise danej prioritnej osi a zároveň aj v tabuľke č. 20A. Taktiež navrhujeme upraviť sumu podľa tabuľky č. 20A a zároveň aj podľa popisu prioritnej osi č. 2 

Odôvodnenie: 
Precizovanie textu návrhu OP ĽZ. 
O
A
Doplnené v zmysle pripomienky.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Str. 107: Tabuľka č. 20C „Rozdelenie finančného plánu podľa prioritnej osi, fondu, kategórie a tematického cieľa“ - navrhujeme upraviť sumu podľa tabuľky č. 20A a zároveň aj podľa popisu prioritnej osi č. 3 

Odôvodnenie: 
Precizovanie textu návrhu OP ĽZ. 
O
A
Doplnené v zmysle pripomienky.
ÚV SR 
Vlastný materiál:  
V kapitole 8. Koordinácia medzi fondmi, navrhujeme uviesť konkrétne deliace línie: 
- v časti Oblasti synergie medzi OP ĽZ a IROP, s. 116 v oblasti sociálneho začleňovania (zlepšenie prístupu k bývaniu); 
- v časti Oblasti synergie medzi OP ĽZ a OP KŽP, s. 118. 
O
ČA
Texty prepracované v nadväznosti na aktualizovanie relevantných operačných programov v súlade s pripomienkami EK.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
V časti 9.1 Podmienky ex ante navrhujeme doplniť do Tabuľky č. 24 na strane 120 k odkazom Zákon č. 96/2013 Z. z. o službách zamestnanosti (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-96) a Správa o aktuálnej situácii na trhu práce v SR a o opatreniach na jej zlepšenie. http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=382240 aj ďalší odkaz v znení „Integrovaný systém typových pozícií (https://www.istp.sk)“ 
Taktiež k príslušným vysvetlivkám za vetu „Opatrenia na reformu služieb zamestnanosti sú nastavené a sú cielené najmä na posilňovanie kapacity cielených individualizovaných služieb.“ navrhujeme doplniť: „Integrovaný systém typových pozícií ISTP je viacúčelový, progresívny, systémový poradenský nástroj s osobitným zameraním na skvalitňovanie služieb zamestnanosti prostredníctvom ďalšieho rozvoja funkcionalít ISTP. Pre širokú verejnosť poskytuje ISTP prehľadnú sústavu ucelených aktuálnych informácií o trhu práce a personalizované služby taktiež prostredníctvom bezplatnej internetovej aplikácie (https://www.istp.sk).“ 
O
N
Pripomienka sa netýka sociálnej inklúzie.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
V časti 9.1 Podmienky ex ante navrhujeme doplniť do Tabuľky č. 24 na strane 121 za vetu „Doplnkovým nástrojom predvídania dopytovej stránky trhu práce prostredníctvom sektorových rád je národná sústava povolaní.“ ďalšie znenie: „Štatistické zisťovanie u podnikateľov zapísané v Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012-2014 pod názvom Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb so značkou PM (MPSVR SR) 1-04 sleduje dynamiku vzniku, zániku a tvorby voľných pracovných miest podľa konkrétnych zamestnaní (profesií), podnikateľských aktivít a regiónov. Unikátnym prínosom zisťovania pre jednotlivé regióny SR je budovanie vzájomných partnerstiev medzi podnikateľmi a službami zamestnanosti. Partnerstvá prostredníctvom vzájomnej informovanosti a zodpovedných osôb zefektívňujú obsadzovanie zistených voľných pracovných miest zamestnancami s požadovanými zručnosťami a poskytujú podnikateľom prehľad aktuálnych možností využitia AOTP.“ 
O
N
Časť 9.1. sa týka sociálnej inklúzie, pričom zmienený text sa týka zamestnanosti (podmienka ex-ante 8.3). Navyše je obmedzený počet znakov vo formulári OP.  
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Str. 126 – tabuľka – 5. Kritérium – Vysvetlivky – posledný odsek – nahradiť ŠF na EŠIF. 
Odôvodnenie: 
Precizovanie textu návrhu OP ĽZ. 
 
O
A
Text nahradený.
ÚV SR 
Vlastný materiál: 
Kapitola 11.2, str. 149 žiadame vypustiť nasledovný text „Osobitný prístup si vyžadujú ľudia so zdravotným postihnutím, pre ktorých je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.), bez ktorých nie je pre nich možné plne sa začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu.“ 

Odôvodnenie: 
Duplicitný text. 
O
A
Text vypustený.
ÚV SR 
Návrh uznesenia: 
V bode B.1. návrhu uznesenia je potrebné termín plnenia úlohy „priebežne do ukončenia rokovaní s Európskou komisiou“ zmeniť buď na termínovanú úlohu, alebo netermínovanú v navrhovanom znení: 

„B. 1. poskytnúť ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny súčinnosť do ukončenia rokovaní s Európskou komisiou pri predložení návrhu operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 Európskej komisii, ako aj pri vykonávaní úprav operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 na základe pripomienok Európskej komisie 

priebežne“ 

Odôvodnenie: 
Zásadnú pripomienku uplatňujeme z dôvodu, že navrhovaný termín plnenia úlohy „priebežne do ukončenia rokovaní s Európskou komisiou“ je v rozpore s bodom 5.1. ods. 19 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, ktorého gestorom je odbor vládnej agendy Úradu vlády SR a podľa ktorého cit.: 

„(19) „Termín“ je blok, ktorý určuje charakter úlohy: 
- termínovaná – s jednoznačne určeným termínom (napr. „do 31. Decembra 2001“) 
- netermínovaná – ak je namiesto konkrétneho dátumu pod blokom uvedené „priebežne“, a „trvale“ alebo bez označenia. 

Ak je potrebné úlohu sledovať v určitej periodicite, uvedú sa dátumy, ku ktorým je potrebné úlohu splniť a vyhodnotiť. To znamená, že namiesto „štvrťročne“ alebo „ročne“ a pod., čo sú slová, ktoré majú byť súčasťou textu úlohy, termínom plnenia úlohy je: napr. „do 31.3., do 30.6., 30.9., 31.12.“ alebo aj „do 22.4., 22.7., 22.10., 22.1.“, konkrétny dátum je možné prispôsobiť dňu najbližšieho rokovania vlády, prípadne prispôsobiť inému zámeru, vyplývajúcemu z textu úlohy. 

U trvalých úloh sa namiesto termínu splnenia uvádza slovo "trvale", alebo "priebežne". Vyhodnocovanie takýchto úloh sa vykonáva k 30. 6. a 31. 12....“ 
Z
A
Návrh uznesenia vlády SR bol upravený.
ÚV SR 
Návrh uznesenia 
Odporúčame bod C.1. a C.3. vložiť do časti B. ako body B.1. a B.2. a pôvodnú úlohu B.1. označiť ako úlohu B.3., nakoľko ukladajú vedúcemu ústredného orgánu štátnej správy úlohy so stanoveným termínom plnenia, a to v navrhovanom znení 

„ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

B.1. predložiť návrh operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 Európskej komisii na proces formálneho schvaľovania 

do 15.mája 2014 

B.2. poskytnúť Európskej komisii potrebné dodatočné informácie a podľa potreby vykonať úpravy operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 na základe prípadných pripomienok Európskej komisie vznesených v rámci procesu formálneho schvaľovania do ukončenia rokovaní s Európskou komisiou 

priebežne 

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 
ministrovi školstva, vedy výskumu a športu 

B.3. poskytnúť ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny súčinnosť do ukončenia rokovaní s Európskou komisiou pri predložení návrhu operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 Európskej komisii, ako aj pri vykonávaní úprav operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 na základe pripomienok Európskej komisie 

priebežne“ 
 
O
N
Neakceptované  - všetky časti uznesenia obsahujú bloky   „zodpovedná osoba“, „text“ a „termín“, ako stanovuje Metodický pokyn pre prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.

Verejnosť 
NSS MAS - OP Ľudské zdroje  
Strana 39 - Typy prijímateľov: Doplniť Miestna akčná skupina /MAS/ 
Odôvodnenie: Hoci je právnou formou MAS občianske združenie, pracuje na špecifických princípoch, ako je regionálny záber, viacsektorové partnerstvo a pod. Z toho dôvodu, aby nedochádzalo k obmedzeniam alebo mylnému výkladu, žiadame, aby bola doplnená pri typoch prijímateľov v daných prioritných osiach aj MAS. Navyše v priebehu implementácie môže dôjsť k zmene právnej formy MAS tak, ako je tomu v ČR. 
O
A
Doplnené MAS.
Verejnosť 
NSS MAS - OP Ľudské zdroje  
Strana 42 - Typy prijímateľov: Doplniť Miestna akčná skupina /MAS/ 
Odôvodnenie: Hoci je právnou formou MAS občianske združenie, pracuje na špecifických princípoch, ako je regionálny záber, viacsektorové partnerstvo a pod. Z toho dôvodu, aby nedochádzalo k obmedzeniam alebo mylnému výkladu, žiadame, aby bola doplnená pri typoch prijímateľov v daných prioritných osiach aj MAS. Navyše v priebehu implementácie môže dôjsť k zmene právnej formy MAS tak, ako je tomu v ČR. 
O
A
Doplnené MAS.
Verejnosť 
NSS MAS - OP Ľudské zdroje  
Strana 47 - Typy prijímateľov: Doplniť Miestna akčná skupina /MAS/ 
Odôvodnenie: Hoci je právnou formou MAS občianske združenie, pracuje na špecifických princípoch, ako je regionálny záber, viacsektorové partnerstvo a pod. Z toho dôvodu, aby nedochádzalo k obmedzeniam alebo mylnému výkladu, žiadame, aby bola doplnená pri typoch prijímateľov v daných prioritných osiach aj MAS. Navyše v priebehu implementácie môže dôjsť k zmene právnej formy MAS tak, ako je tomu v ČR. 
O
A
Doplnené MAS.
Verejnosť 
NSS MAS - OP Ľudské zdroje  

Strana 56, 57 - Typy prijímateľov: Doplniť Miestna akčná skupina /MAS/ 
Odôvodnenie: Hoci je právnou formou MAS občianske združenie, pracuje na špecifických princípoch, ako je regionálny záber, viacsektorové partnerstvo a pod. Z toho dôvodu, aby nedochádzalo k obmedzeniam alebo mylnému výkladu, žiadame, aby bola doplnená pri typoch prijímateľov v daných prioritných osiach aj MAS. Navyše v priebehu implementácie môže dôjsť k zmene právnej formy MAS tak, ako je tomu v ČR. 
O
A
Doplnené MAS.
Verejnosť 
NSS MAS - OP Ľudské zdroje  
Strana 103 - Navrhujeme, aby sa uviedlo nasledovné. 
Koneční prijímatelia, ktorí v rámci prístupu LEADER a CLLD predložia účinnú zmluvu na daný projektový zámer, ktorého súčasťou je napĺňanie cieľov prioritných osí 2 a 3 OP ĽZ, budú bodovo zvýhodnení pri výbere a hodnotení projektov, aby sa tak dosiahol integrovaný prístup. 
Účelom daného kontextu je jednak v zmysle cieľov a odporúčaní EK zabezpečiť integrovanosť projektu, ale tiež sa takýmto spôsobom podieľať pri implementácií projektov komunitného rozvoja, aby sa tak dosiahli ciele LEADER a CLLD. 
O
N
Nie je možné identifikovať zapracovanie pripomienky v rámci relevancie textu, nakoľko predmetný odkaz v pripomienke sa vzťahuje na finančný rámec OP ĽZ (časť 2.7.7 Kategórie intervencie).
ZMOS 
Všeobecne k materiáli 
V rámci operačného programu Ľudské zdroje považujeme za nevyhnutné priamo definovať podporu sociálneho dialógu s dôrazom na posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov smerom k efektívnemu a odbornému sociálnemu dialógu. Uvedené požadujeme naplniť prostredníctvom podpory analytickej činnosti sociálnych partnerov smerom k prínosu inovatívnych riešení a pohľadov a podpory regionálnych štruktúr sociálneho dialógu.  
Z
A
Pripomienka akceptovaná – doplnený text):“ podpora projektov zameraných na posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni“.
ZMOS 
Prioritná os 1: Vzdelávanie 
V rámci prioritnej osi 1 nie sú alokované žiadne finančné prostriedky pre Viac rozvinutý región čo znamená, že komplementárne mäkké aktivity k investíciám z IROP ( vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov, inovácia vzdelávacích programov, podpora duálneho vzdelávania a prípravy a pod) sa v Bratislavskom kraji nemôžu realizovať. V nadväznosti na uvedené žiadame realokovať finančné prostriedky vo výške 12 mil. eur z PO 2 Zamestnanosť do PO 1 Vzdelávanie na realizáciu komplementárnych aktivít k IROP v Bratislavskom kraji 

Zdôvodnenie: 
Na prioritnú os 2 Zamestnanosť je pre viac rozvinutý región alokovaných celkom 16,5 mil. eur ESF. Bratislavský kraj je pritom v rámci Slovenska regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti. Z uvedeného hľadiska pokladáme alokáciu za nadhodnotenú. 
Z
N
Prerozdelenie finančných prostriedkov na programové obdobie 2014-2020 je plne  v kompetencii vlády SR. Pripomienka ZMOS sa týka prerozdelenia finančných prostriedkov medzi operačnými programami.
Na rozporovom konaní dňa 2.5.2014 bola ZMOS-om pripomienka preklasifikovaná na obyčajnú.
ZMOS 
Str. 86, časť 2.6.1. Hlavné zásady výberu projektov 
Žiadame doplniť nasledovný text: 

-Zvýhodnené budú tie projekty, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest (UMR) v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020. 

Zdôvodnenie: 
V Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020, schválenej uznesením vl. SR č. 65/2014 zo dňa 12. 2. 2014 sa na str. 223 až 224 uvádza: 
„Integrované opatrenia UMR budú podporované prostredníctvom rozsahu prioritných osí IROP. Podpora ostatných identifikovaných oblastí prispievajúcich k UMR, ktoré tematicky nepokrýva IROP, môže byť zabezpečená z ostatných relevantných programov SR prostredníctvom mechanizmu zvýhodňovania projektov prispievajúcich k UMR vo výberovom procese, resp. prostredníctvom vyhlasovania priamo cielených výziev na realizáciu opatrení UMR.“ 
Pokladáme za dôležité, aby bol uvedený mechanizmus podpory projektov prispievajúcich k UMR v OP ĽZ jasne zadefinovaný. 
Z
A
Text bol upravený v zmysle pripomienky:
„V prípade projektov, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest a aktivitám Regionálnych integrovaných územných stratégií v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, budú tieto projekty zvýhodnené“ na rozporovom konaní dňa 2.5.2014.

ZMOS 
Str. 86, časť 2.6.1. Hlavné zásady výberu projektov 
Žiadame doplniť nasledovný text: 

-Zvýhodnené budú projekty, ktoré prispievajú k naplneniu Regionálnych integrovaných územných stratégií v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 

Zdôvodnenie: 
Úlohou OP ĽZ je komplementárne dopĺňať investičnú zložku financovanú z IROP v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb. Pokladáme preto za dôležité, aby bol mechanizmus podpory projektov prispievajúcich k naplneniu RIÚS v OP ĽZ jasne zadefinovaný. 
Z
A
Text bol upravený v zmysle pripomienky na rozporovom konaní dňa 2.5.2014.
„V prípade projektov, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest a aktivitám Regionálnych integrovaných územných stratégií v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, budú tieto projekty zvýhodnené.“

ZMOS 
Str. 117, Časť Oblasti synergie OP ĽZ a IROP 
Prvú vetu v odseku žiadame doplniť nasledovne: „Synergia a komplementarita medzi prioritnou osou Vzdelávanie OP ĽZ bude napĺňaná v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania ako aj v oblasti stredného školstva s dôrazom na odborné vzdelávanie a prax... „  
O
A
Text bol upravený v zmysle pripomienky.
ZMOS 
Str. 118, ods. Koordinačný výbor pre oblasť vzdelávania 
Za text „ zbieranie uchovávanie prezentovanie príkladov dobrej praxe v oblasti vzdelávania“ navrhujeme vložiť vetu: Systémovým krokom previazania podpory vzdelávania s investičnou prioritou z IROP je členstvo zástupcu OP ĽZ (SO/RO- MŠVVŠ) v Rade partnerstva pre RIÚS, ktoré schvaľuje RIÚS. 
O
A
Text bol upravený v zmysle pripomienky.

ZMOS 
Str. 118, 1. ods 
Na záver odseku za slová „príkladov dobrej praxe...“ navrhujeme doplniť text: Systémovým krokom previazania podpory vzdelávania s investičnou prioritou z IROP je členstvo zástupcu OP ĽZ (SO/RO- MPSVaR ) v Rade partnerstva pre RIÚS, ktoré schvaľuje RIÚS. 
O
A
MPSVR SR akceptuje možnosť členstva v danom orgáne.

ŽSK 
Str.116 , kap. 8 – Oblasti synergie koordinačný výbor pre DI 
Žiadame v texte ,, Koordinačný výbor pre DI bude zložený z:" doplniť „– gestori RIÚS za príslušný NUTS3“ 

Odôvodnenie: 
Pre správnu implementáciu 8 RIÚS, ktoré spolu tvoria IROP je pre jeho úspešné naplnenie nevyhnutná koordinácia všetkých činností a úloh, ktoré majú plniť orgány v mechanizme koordinácie. OP ĽZ a IROP 

Z
N

Vzhľadom k tomu, že  v pripomienkach k namietanému textu bolo v rámci zásadných pripomienok požadované  
odstránenie konkrétnych  členov koordinačného výboru, pripomienka z tohto dôvodu sa stala irelevantnou.

ŽSK 
Str.117 , kap. 8 – Oblasti synergie koordinačný výbor pre DI 
Žiadame v texte: ,,Koordinačný výbor pre oblasť vzdelávania bude zložený z " : doplniť „– gestori RIÚS za príslušný NUTS3“ 

Odôvodnenie: 
Pre správnu implementáciu 8 RIÚS, ktoré spolu tvoria IROP je pre jeho úspešné naplnenie nevyhnutná koordinácia všetkých činností a úloh, ktoré majú plniť orgány v mechanizme koordinácie. OP ĽZ a IROP 
 
Z
N
Vzhľadom k tomu, že  v pripomienkach k namietanému textu bolo v rámci zásadných pripomienok požadované  
odstránenie konkrétnych  členov koordinačného výboru, pripomienka z tohto dôvodu sa stala irelevantnou.
ŽSK 
Str.117 , kap. 8 – Oblasti synergie koordinačný výbor pre DI 
Navrhujeme doplniť mechanizmus koordinácie OP ĽZ a IROP pre oblasť zdravotnej starostlivosti. Opísať úlohy a zloženie Monitorovacej komisia zriadenej v rámci Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2013 , zadefinovať účasť gestorov 

Odôvodnenie: 
IROP plánuje intervencie aj do zdravotnej infraštruktúry. Pre správnu implementáciu 8 RIÚS, ktoré spolu tvoria IROP je pre jeho úspešné naplnenie nevyhnutná koordinácia všetkých činností a úloh, ktoré majú plniť orgány v mechanizme koordinácie. OP ĽZ a IROP 
 
Z
N
Vzhľadom k tomu, že  v pripomienkach k namietanému textu bolo v rámci zásadných pripomienok požadované  
odstránenie konkrétnych  členov koordinačného výboru, pripomienka z tohto dôvodu sa stala irelevantnou.

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
Z – zásadná



