ZÁPISNICA
z 22. rokovania Monitorovacieho výboru pre
operačný program Ľudské zdroje

formou hlasovania per rollam
podľa článku 5 písm. B) Rokovacieho poriadku
Monitorovacieho výboru
pre operačný program Ľudské zdroje

13. júl – 17.júl 2020

Programové obdobie 2014-2020

Spôsob zasadnutia: 22. rokovanie Monitorovacieho výboru formou hlasovania per rollam
(ďalej aj „MV OP ĽZ“) v súlade s Rokovacím poriadkom článok 5 písm. B) v skrátenej lehote
5 pracovných dní.
Predmet hlasovania per rollam:
Dodatok č. 8 k Štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program
Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie
Termín konania:
Začiatok hlasovania: 13.07.2020
Ukončenie hlasovania: 17.07.2020
Počet členov s hlasovacím právom, ktorým bol elektronickou formou odoslaný písomný postup
pre prijatie rozhodnutia: 32
Z celkového počtu 35 členov bol písomný postup pre prijatie rozhodnutia odoslaný 32 členom
z dôvodu, že v deň vyhlásenia hlasovania per rollam nemali 3 partnerské subjekty
nominovaného nového člena.
Hlasovanie formou per rollam:
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 20
Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“: 20
Počet stanovísk „nesúhlasím“: 0
Počet stanovísk „zdržal sa“: 12
Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote: 12
V súlade s čl. 5 bod B) rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program
Ľudské zdroje prijímanie a distribúciu materiálov týkajúcich sa písomného postupu hlasovania
per rollam zabezpečuje sekretariát monitorovacieho výboru. Členovia monitorovacieho výboru
majú na zaslanie stanoviska lehotu 15 pracovných dní odo dňa oznámenia o začatí hlasovania
per rollam. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota skrátená. Vzniknutá situácia
spôsobená šírením ochorenia COVID-19 si vyžadovala flexibilné konanie zo strany
monitorovacieho výboru.
Podľa čl. 5 ods. 9 a ods. 17 rokovacieho poriadku uznesenie v rámci hlasovania formou per
rollam je schválené za predpokladu, že s ním bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých
členov výboru s hlasovacím právom. V prípade, ak sa niektorí z členov výboru s hlasovacím
právom nevyjadrí k predloženému návrhu v lehote stanovenej predsedajúcim výboru, má sa za
to, že sa zdržal hlasovania.
Vyhodnotenie hlasovania:
Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje predložil dňa 13.7.2020 členom
monitorovacieho výboru na prijatie rozhodnutia formou hlasovania per rollam „Dodatok č. 8

k Štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre
prioritnú os Vzdelávanie“ s termínom ukončenia do 17.7.2020.
V stanovenej lehote do 17. júla 2020 zaslalo stanovisko 20 členov monitorovacieho výboru,
z toho 20 súhlasilo. 12 členov monitorovacieho výboru v stanovenej lehote nedoručilo žiadne
stanovisko. V súlade s čl. 5 ods. 17 rokovacieho poriadku sa nedoručenie stanoviska člena
monitorovacieho výboru v stanovenej lehote považuje, že sa zdržal hlasovania.
V rámci hlasovania bola vznesená pripomienka formálneho charakteru od člena MV OP ĽZ:
- Denisa Žiláková (Centrálny koordinačný orgán) požiadala upraviť Štatút v čl. 3, bod 3,
nasledovne: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Centrálny koordinačný orgán – 1 zástupca.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa s účinnosťou od 01.07.2020
pretransformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 8 k Štatútu Komisie pri Monitorovacom
výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie bolo prijaté
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.
Prílohy:
1. Uznesenie č. 2/2020
2. Tabuľka priebehu hlasovania písomnou procedúrou per rollam
V Bratislave, dňa 20.07.2020

28.7.2020

28.7.2020

v.r.
..................................................
Daniela Jones
tajomník MV OP ĽZ

v.r.
.................................................
Boris Sloboda
prvý podpredseda MV OP ĽZ

30.7.2020

v.z. Boris Ažaltovič
...................................................
Milan Krajniak
predseda MV OP ĽZ

