
 

 

UZNESENIE 
Monitorovacieho výboru pre 

operačný program Ľudské zdroje  
na programové obdobie 2014 – 2020 

č. 1/2019 
zo dňa 20. februára 2019 

 
Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie  

2014 – 2020 (ďalej aj „MV pre OP ĽZ“) 

 

A. schvaľuje: 

 

A.1 Program 18. rokovania MV pre OP ĽZ 

A.2  Overovateľa zápisnice z 18. rokovania MV pre OP ĽZ  

  

B. berie na vedomie: 

 

B.1 Súčasný stav implementácie OP ĽZ 

B.2 Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ  

 B.2.1 Opatrenia na zvýšenie čerpania v PO 1 

 B.2.2 Opatrenia na zvýšenie čerpania v rámci PO 6 vrátane Analýzy potrieb 

rozšírenia/budovania kapacít základných škôl v horizonte 2030 a zdôvodnenie 

mobilizácie zdrojov EŠIF v rámci PO 6 OP ĽZ  

B.3 Pokrok pri implementácii projektov v rámci dopytovo - orientovaných výziev 

realizovaných mimovládnymi organizáciami a obcami  

B.4 Informáciu o správe „Posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory 

z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na IZM“ 

B.5 Informáciu o finančných nástrojoch z OP ĽZ  

B.6 Aktualizovaný Akčný plán Stratégie SR pre integráciu Rómov 2019 – 2020 

(rozhodnutie č. 25/2019) a jeho súvislosť s OP ĽZ 

B.7 Stav implementácie zjednodušeného vykazovania výdavkov v rámci OP ĽZ 

B.8 Prezentáciu výsledkov národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 

 

C: ukladá povinnosť: 

 

C.1 Riadiacemu orgánu v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi, ostatnými 

centrálnymi orgánmi a s podporou EK prehodnotiť rozsah základnej dokumentácie k 

OP za účelom zvýšenia jej zrozumiteľnosti. 



C.2 Riadiacemu orgánu prehodnotiť a navrhnúť riešenia na zvýšenie absorpčnej kapacity 

na strane prijímateľov vo vzťahu k riadeniu projektov (projektoví manažéri).  

C.3 Riadiacemu orgánu na najbližšom MV urobiť odpočet všetkých opatrení, ktoré boli 

prijaté vo vzťahu k prijímateľom a Implementačnej agentúre v rámci pokroku pri 

implementácii dopytovo orientovaných projektov . 

C.4 Členom MV predložiť do 28.02.2019 návrhy  projektov alebo opatrení, ktoré by mohli 

byť podporené z PO1. 

C.5 MŠVVaŠ SR ako SO (v spolupráci s RO a EK), aby do 31.3.2019 stanovili záväzný 

plán kontrahovania, čerpania a implementácie v rámci PO1. 

 

V Bratislave dňa 20.02.2019 

 

 

 

 

v.z. Branislav Ondruš    v.r.         v.r. 

........................................       ........................................               ........................................ 

           Ján Richter       Boris Sloboda                             Daniela Drobná 

predseda MV pre OP ĽZ            1. podpredseda MV pre OP ĽZ         overovateľ zápisnice 


