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Z Á P I S N I C A  č. 03 / 2020 
 
z ustanovujúceho zasadnutia tematickej komisie sociálnych vecí Rady partnerstva 

zo dňa 8. 12. 2020 o 13:30h 
 
Členovia/ky:                 
Júlia Haviarová - Odbor sociálnych veci BSK 
Mária Kalmárová – Inštitút sociálnej ekonomiky 
Lucia Žilková – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Marek Šafár - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 
Anna Ghannamová – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 
Zuzana Hradská Lacková - líder za BSK 
Marcela Štompfová – líder za BSK 
Miriama  Kanioková – hlavné mesto SR Bratislava 
Mária Machajdíková – Nezávislá platforma Sociofórum, o.  z. 
Nina Beňová – Proti prúdu 
Jozef Kákoš - Depaul Slovensko, n. o. 
Peter Adam - Človek v ohrození 
Martina Ondrejková - Slovenská komora pracovníkov a asistentov sociálnej práce 
Sabina Brédová – O. z. Prima 
Daniela Gáliková – Brána do života 
  
Prítomní/é:  
Marica Šiková – Odbor sociálnych vecí BSK, v zastúpení J. Haviarovej a M. Štompfovej 
Mária Kalmárová – Inštitút sociálnej ekonomiky 
Lucia Žilková – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Marek Šafář - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 
Anna Ghannamová, Lýdia Alföldyová – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 
Zuzana Hradská Lacková - líderka za BSK 
Miriama  Kanioková – hlavné mesto SR Bratislava 
Mária Machajdíková – Nezávislá platforma Sociofórum, o. z. 
Nina Beňová, Zuzana Pohánková  – Proti prúdu 
Jozef Kákoš - Depaul Slovensko, n. o. 
Peter Adam -  Človek v ohrození 
Martin Hakel – Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK 
Peter Furik – Odbor implementácie operačných programov 
 
Ospravedlnení/é: 
Júlia Haviarová - Odbor sociálnych veci BSK 
Marcela Štompfová - Odbor sociálnych veci BSK 
Martina Ondrejková - Slovenská komora pracovníkov a asistentov sociálnej práce 
Sabina Brédová – O. z. Prima 
Daniela Gáliková – Brána do života 



 
 
 

 2 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 
 

Program rokovania komisie  
 
1. Aktuálny stav nastavenia nového programového obdobia 2021 – 2027 
2. Predstavenie nového územného konceptu  
3. Predstavenie Rady partnerstva a jej komôr 
4. Predstavenie tematických komisií a ich hlavných úloh v Rade partnerstva 
5. Predstavenie Sekretariátu Rady partnerstva 
6. Časový harmonogram prác a úlohy tematických komisií 
7.   Rôzne 

 
      

Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvorila p. Zuzana Hradská Lacková - líderka za BSK, predstavila seba 
a prítomných. Na začiatku upresnila technické inštrukcie k online rokovaniu. 
 
Materiál prezentovali: 
Martin Hakel 
Peter Furik 
Zuzana Hradská Lacková 
 
Prezentáciu otvoril p. Martin Hakel a vyzval prítomných, aby sa predstavili. Následne 
odprezentoval, v akom štádiu sú rokovania s EÚ, bližšie vysvetlil Partnerskú dohodu a jej 5 cieľov, 
alokáciu investícií pre BSK.  
 
Diskusia: 
p. Machajdíková: otázka bola, či keď hovoríme o alokácii v percentách, či sú zvlášť ERDF a ESF+. 
Odpovedal Martin Hakel,  že je to spolu. 
p. Ghannamová: otázna znela, či sa dá ešte do toho vstúpiť, lebo nevidí nikde zohľadnenie 
demografickej krivky. 
Martin Hakel vysvetlil anamnézu procesu v EÚ, že sú radi, že je aspoň 15% flexibilita. 
Prezentácia po diskusii pokračovala predstavením nového územného konceptu s dôrazom na 
nový operačný program OP Slovensko. Vysvetlil vznik a úlohy Rady partnerstva, jej jednotlivé 
komory a členov. 
Zuzana Hradská Lacková predstavila všetkých členov komisie sociálnych vecí. 
Pokračoval Peter Furik s predstavením sekretariátu Rady partnerstva, jeho úloh a možností 
pomoci pri implementácii daných projektov. 
Zuzana Hradská Lacková predstavila harmonogram prác. Ďalej predstavila dokument Koncepcia 
sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030, najväčšie výzvy a prehľad projektového zásobníka. 
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Úlohy tematickej komisie: 

 Doplnenie projektového zásobníka 

 Práca s aktuálnymi projektami 

 Vstupy pre posilňovanie pozície BSK pri vyjednávaní podpory v rámci PC 4 Sociálnejšia 
Európa 
 

Diskusia: 
p. Michajdíková  ocenila možnosť konzultácií so Sekretariátom RP. 
č. 1 - akým spôsobom boli vybrané projekty do zásobníka? 
Na základe prieskumu a komunikácie s danými subjektami. 
č. 2 - aké sú očakávania od členov komisie, a či je možnosť doplnenia nových projektov? 
od členov komisie sa očakáva verifikácia vyzbieraných projektov, komisia je poradný orgán RP, 
pričom stále existuje možnosť doplnenia projektov. 
č. 3 – či zástupcovia prezentujú svoje zámery alebo tie na ktorých sa dohodnú? 
Na ktorých sa dohodnú a Sekretariát pripraví výberové kritéria ako pomoc. 
č. 4 - je možnosť projektov aj z neziskového sektora? 
Áno. 
p. Ghanamovú zaujímalo kedy sa dozvedia, aké projekty sú v zásobníku? 
V piatok najneskôr začiatkom budúceho týždňa a čas na doplnenie je do polovice januára. 
Či je percentuálne rozdelenie pre samosprávne a neziskové projekty? 
Táto informácia bude čoskoro k dispozícii. 
p. Adam - akým spôsobom príde sociálna komisia k výsledku, či na základe konsenzu alebo 
hlasovania? 
Konsenzus a v prípade potreby aj hlasovanie. 
 
Martin Hakel poďakoval za účasť i otázky a ukončil rokovanie. 
 
 

 
  
 


