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Spôsob zasadnutia: 23. 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: 

Na schvaľovanie: 

1. Výročná správa o vykonávaní operačného programu Ľudské zdroje za rok 2019 

2. Dodatok č. 7 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ 

Dodatok č. 7 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 2, 3 a 4 

Dodatok č. 6 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 5 a 6 

 

Na vedomie: 

1. Hodnotenie pokroku k naplneniu špecifických cieľov PO 3 Zamestnanosť v rámci OP 

ĽZ, 

Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO 5 Integrácia marginalizovaných rómskych 

komunít. 

 

Termín konania: 

Začiatok hlasovania: 22.09.2020 

Ukončenie hlasovania: 28.09.2020 

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 k bodu: Výročná správa o vykonávaní operačného programu 

Ľudské zdroje za rok 2019 

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote:     19 

                     Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“:    19 

      Počet stanovísk „nesúhlasím“:   0 

      Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote/zdržal sa:  13 

 

Hlasovanie formou per rollam k bodu: Dodatok č. 7 k Štatútu monitorovacieho výboru pre 

OP ĽZ; Dodatok č. 7 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 2,3 a 4; Dodatok č. 6 

k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 5 a 6 

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote:     19 

                     Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“:    19 

      Počet stanovísk „nesúhlasím“:   0 

      Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote/zdržal sa:  13 
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Hlasovanie formou per rollam k bodom, ktoré členovia MV OP ĽZ vzali na vedomie: 

Hodnotenie pokroku k naplneniu špecifických cieľov PO 3 Zamestnanosť v rámci OP ĽZ, 

Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO 5 Integrácia marginalizovaných rómskych 

komunít 

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote:     19 

                     Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“:    19 

      Počet stanovísk „nesúhlasím“:   0 

      Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote/zdržal sa:  13 

 

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 niektorý 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 22.9.2020 členom 

monitorovacieho výboru na prijatie rozhodnutia formou hlasovania per rollam „Výročnú 

správu o vykonávaní operačného programu Ľudské zdroje za rok 2019, Dodatok č. 7 k Štatútu 

monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, Dodatok č. 7 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 

2, 3 a 4 a Dodatok č. 6 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 5 a 6. Na vzatie na vedomie 

boli predložené Hodnotenie pokroku k naplneniu špecifických cieľov PO 3 Zamestnanosť 

v rámci OP ĽZ a Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO 5 Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít s termínom ukončenia hlasovania do 28.9.2020. 

V stanovenej lehote do 28. septembra 2020 zaslalo stanovisko 19 členov monitorovacieho 

výboru, z toho 19 súhlasilo. 13 členov monitorovacieho výboru v stanovenej lehote nedoručilo 

žiadne stanovisko. V súlade s čl. 5 ods. 17 rokovacieho poriadku nedoručenie stanoviska člena 

monitorovacieho výboru v stanovenej lehote sa považuje za zdržanie sa hlasovania.  

 

V rámci hlasovania zástupcovia Európskej komisie požiadali o úpravu ukazovateľa CO32, 

ktorý nebol započítaný na základe správnej metodológie a požiadali aj o hlbšie vysvetlenie. 

Nakoľko v AIR chýbali informácie k prekážkam pri implementácii PO6, požiadali o stručný 

odpočet týchto krokov v prílohe. 
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Na základe dodatočných pripomienok k Výročnej správe o vykonávaní OP ĽZ za rok 2019 bola 

upravená „príloha k pripomienkam EK Nízke plnenie“, kde bol doplnený bod Doplnenie k bodu 

6a) VS OP LZ za rok 2019 a Porovnanie projektov administrovaných vládnymi subjektami 

a nevládnymi subjektami, nevládne subjekty ďalej v členení na zamestnávateľov a ostatné 

subjekty. 

Výsledok hlasovania: 

Uznesením č. 3/2020 sa schvaľuje:  

1. Výročná správa o vykonávaní operačného programu Ľudské zdroje za rok 2019, 

2. Dodatok č. 7 k Štatútu monitorovacieho výboru pre OP ĽZ,  

Dodatok č. 7 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 2, 3 a 4  

Dodatok č. 6 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 5 a 6 

Berie sa na vedomie:  

1. Hodnotenie pokroku k naplneniu špecifických cieľov PO 3 Zamestnanosť v rámci OP 

ĽZ a Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO 5 Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít  

Uznesenie č. 3/2020 bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých členov s hlasovacím 

právom. 

 

Prílohy: 

1. Uznesenie č. 3/2020  

2. Tabuľka priebehu hlasovania písomnou procedúrou per rollam 

 

V Bratislave, dňa 30. september 2020 

                                    v.r.                                                                                                   

    8.10.2020                                .................................................. 

                                                                                                  Daniela Jones 

                                                                                                        tajomník MV OP ĽZ     

 

                                                                                         v.r.                                                                                                            

8.10.2020                     ................................................. 

                                                                                                                    Boris Sloboda                           

                                                                                                       prvý podpredseda MV OP ĽZ  

  

                                                     9.10.2020                                                   v.r.                                                      

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

                                                                                                      Milan Krajniak 

                                                                                                              predseda MV OP ĽZ 

 


