
 

 

UZNESENIE 
Monitorovacieho výboru pre 

operačný program Ľudské zdroje  
na programové obdobie 2014 – 2020 

č. 3/2019 
zo dňa 18. novembra 2019 

 
Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie  

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

 

A. schvaľuje: 

 

A.1 Program 20. rokovania MV pre OP ĽZ s dvomi navrhnutými zmenami 

A.2  Overovateľa zápisnice z 20. rokovania MV pre OP ĽZ   

A.3 Návrh na Zmenu Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 

2020, (verzia 5.0) s doplnením, že suma 40 miliónov eur z navrhovanej realokácie 

z PO1 bude do 29.2.2020 predmetom plánovania opatrení v rámci činnosti Komisie pri 

MV pre PO1. Ak MŠVVŠ SR predloží do konca februára 2020 zmysluplné projekty, 

výška sumy schválených projektov Komisiou pri MV pre PO1 bude realokovaná 

naspäť v prospech PO1. 

 A.4 Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich 

uplatňovania verzia 5 

 

   

B. berie na vedomie: 

 

B.1 Súčasný stav implementácie OP ĽZ 

B.2 Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ  

B.3 Informáciu k riešeniu otázky bezdomovectva v SR s využitím zdrojov OP ĽZ 

B.4 Informáciu k NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni,  Terénna 

sociálna práca II. 

B.5 Informáciu k  NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora 

transformačných tímov  

 

C: ukladá povinnosť: 

C.1 do programu nasledujúceho MV zaradiť informáciu o stave finančných nástrojov; 

C.2 riadiacemu orgánu informovať členov MV OP ĽZ o činnosti koordinačnej pracovnej 

skupiny, ktorá je zodpovedná za synergie medzi OP ĽZ a IROP a na koordinačnej 



pracovnej skupine prekonzultovať predĺženie termínu uzatvorenia výzvy pre oblasť 

deinštitucionalizácie do leta 2020;  

C.3  riadiacemu orgánu na ďalšom MV prediskutovať úvodnú správu a plán hodnotení 

a potom na nasledujúcich MV mať k dispozícii konkrétne výstupy z konkrétnych 

hodnotení; 

C.4 v súvislosti so zisteniami orgánu auditu  na Implementačnej agentúre nepredkladať na 

EK výdavky implementované prostredníctvom IA; 

C.5 na najbližšom zasadnutí MV OP ĽZ vyhodnotiť napĺňanie rozpočtu, ktorý má 

MŠVVŠ  SR k dispozícii aktivitami, ktoré schválila Komisia pri MV pre PO1; 

C.6 na najbližšom MV informovať o pokroku v rámci PO1, PO6 a PO4 vo viac 

rozvinutom regióne, aké opatrenia boli podniknuté. 

 

V Bratislave dňa 18.11. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      v.z. Jozef Vančo    v.r.         v.r. 

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

           Ján Richter       Boris Sloboda                             Milan Muška 

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


