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Z Á P I S N I C A  č. 09 / 2021 
 

Zo zasadnutia tematickej komisie sociálnych vecí Rady partnerstva 
zo dňa 26.01.2021 o 14:15h 

 
 
Členovia:                 
 Júlia Haviarová - Odbor sociálnych veci BSK 
 Mária Kalmárová - IA MPSVaR (Inštitút sociálnej ekonomiky)  
 Lucia Žilková – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 Marek Šafář - 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 
 Miriam  Kanioková – hl. m. SR Bratislava 
 Mária Machajdíková – SocioFórum, nezávislá platforma sociálnych MNO 
 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 
  

 
Za BSK – Lukáčová, Hakel, Hradská Lacková, Kollárová, Bruncková (OSÚRaRP), Štompfová 

(OSV), Furik, Glasová, Patoprstá (OIOP) 
Lídri komisie: Hradská Lacková, Štompfová 
 
Prítomní: 12  
Ospravedlnení: 3  
 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

 
Otvorenie zasadnutia  
Program rokovania komisie  
 
1. PHRSR, IÚS – ujasnenie pojmov 
2. Komunikácia k projektovým zásobníkom doteraz 
3. Príklad správne a nesprávne vyplneného zásobníka 
4. Stav vyplnenia zásobníkov 
5. Harmonogram ďalších krokov 
6. Najčastejšie otázky 
7. Rôzne 
 

 
      

Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvorila Zuzana Hradská Lacková, líderka komisie. Na začiatok upresnila 
technické inštrukcie k online rokovaniu.  
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Materiál prezentovali: 
Zuzana Hradská Lacková, Barbora Lukáčová  
 
Z. Hradská Lacková v rámci prezentácie bližšie predstavila a vysvetlila vzťah PHRSR a IÚS – 
IÚS je kľúčový nástroj, ktorý zadefinuje čo sa bude realizovať. Následne zhrnula základné 
termíny a míľniky v rámci prebiehajúcej komunikácie s členmi tematickej komisie, prestavila 
príklady správneho a nesprávneho vyplnenia projektových zásobníkov a zhodnotila stupeň 
vyplnenia zásobníkov. K termínu konania zasadnutia komisie bolo doplnených množstvo nových 
projektových zámerov (43) – z celkového počtu bolo 43% investičných (49 projektov).  
V rámci investičných projektov bude potrebné doplniť chýbajúce údaje, v rámci pokladov 
k neinvestičným podkladom je úroveň vyplnenia lepšia. Pre výstupy Rady partnerstva je potrebné 
zásobníky ďalej rozpracovať.  
B. Lukáčová zdôraznila, že stav pripravenosti projektov zároveň vplýva na to, aký objem 
prostriedkov do danej oblasti pôjde – zobrazuje mieru absorpcie a schopnosť zvládnuť proces 
prípravy projektu. V konkurenčnom boji s témou školstva, dopravy a pod. je dôležité pripraviť 
kvalitné podklady pre posudzovanie projektov. Ide sa strategickým systémom (plánovanie 
využitia prostriedkov) – o to dôležitejšie sú relevantné dáta a ich výpovedná hodnota. 
Z. Hradská Lacková tiež predstavila harmonogram a ďalší postup prác, ďalšie zasadnutie 
tematických komisií bude začiatkom marca a následne v priebehu marca ďalšie zasadnutie Rady 
partnerstva. 
B. Lukáčová prezentovala a odpovedala na najčastejšie otázky pri príprave podkladov: 

1. Konflikt záujmu: komisie sú poradný orgán, nič neschvaľujú, teda nedochádza ku 
konfliktom záujmov.  

2. Môže pristúpiť nový člen do komisie? – ak sa jedná o novú organizáciu resp. subjekt, je to 
na posúdení či konkrétny subjekt prinesie obsah a prínos v rámci cieľov komisie 

3. Aké sú podmienky / kritériá výberu projektu – predčasná otázka, aktuálne sa pripravujú 
zásobníky, teda monitoruje sa potreba územia 

4. Bude možné projekty predkladať aj v budúcnosti? – IÚS je živým dokumentom, teda je 
možné priebežne doplniť projekty, avšak je potrebné urobiť deliacu líniu s ohľadom na 
harmonogram implementácie a  

5. Kedy je možné rátať s financovaním? – predčasná otázka, ale oprávnenosť termínová je 
už od začiatku PO, bude to však definovať operačný program 

6. Nie je schválený OP a teda jasné rámce podpory – úloha tematickej komisie a RP to 
nevyplňuje, keďže úlohou komisie je zadefinovať potreby územia a pripraviť zásobník 
projektov 

 
Diskusia: 
M. Machajdíková – problém s vyplnením personálnych nákladov, mätúce rozdelenie výdavkov 
a neprehľadná tabuľka rozpočtov, po doplnení zo strany BSK lepšie porozumenie spôsobu 
vyplnenia 
 
J. Kákoš – v téme ľudí bez domova niektoré projekty chýbajú, keďže zástupcovia týchto iniciatív 
nemali čas a priestor na prípravu podkladov 
 
S. Brédová – tabuľky s podkladmi neboli navzorcované, čo by mohlo uľahčiť prípravu zásobníkov 
 
M. Machajdíková – akými kanálmi je možné dostať projektové zámery do zásobníkov, keďže 
projekty ktoré nebudú súčasťou zásobníka sú nerelevantné? Odpoveď -  
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nejde v tejto fáze o súťaž medzi projektovými zámermi, ale o verifikáciu toho, či sú priority 
zadefinované v PHRSR kryté reálnymi projektami v území 
 
J. Kákoš – objasniť vylučovacie kritérium. Odpoveď – pri strategických projektoch – teda tých 
ktoré sú priamo zadefinované buď v OP alebo na úrovni strategického dokumentu. Vylučovacie 
kritériá v zmysle overenia splnenia základných podmienok.   
 
 
Po ukončení diskusie poďakovala Z. Hradská Lacková členom komisie za aktívnu účasť 
a ukončila zasadnutie.  
 
 
 
 

 
  
 


