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Dodatok č. 6 

k Štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore 
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Článok 1 

 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Podnetom na prijatie Dodatku č. 6 k Štatútu Komisie pri Monitorovacom  výbore pre 

operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 na programové obdobie 2014 – 

2020 (ďalej len „dodatok č. 6“) je aktualizácia článku 3, bodu 1 a bodu 3 v zmysle 

posilnenia princípu partnerstva a doplnením inštitúcie Asociácia priemyselných zväzov  

do zoznamu členov Komisie v zastúpení 1 člena.  
 

2.  Dodatok č. 6 je uzatvorený na základe článku 12 bod 2 Štatútu Komisie pri 

Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4   

(ďalej len „štatút“). Dodatkom č. 6 sa mení štatút v rozsahu podľa článku 2 tohto 

dodatku. V ostatných častiach ostáva štatút nezmenený. 

 

Článok 2 

 

Schválené úpravy rokovacieho poriadku 

 

1. Článok 3 bod 3 štatútu sa mení a dopĺňa o zástupcu pozorovateľa a znie:  

 

Bod 1  Komisia je zložená z predsedu, podpredsedu a ostatných členov. Zloženie Komisie v 

plnej miere dodržiava princíp partnerstva a nediskriminácie. Komisia pozostáva z 

21členov Komisie s hlasovacím právom, 11 stálych pozorovateľov (člen Komisie bez 

hlasovacieho práva) a 1 tajomník Komisie. 

Bod 3 Na rokovanie Komisie sú prizvaní aj stáli pozorovatelia.  Stáli pozorovatelia nemajú 

hlasovacie právo. Stálymi pozorovateľmi Komisie sú zástupcovia nasledovných 

subjektov a inštitúcií: 

 

 príslušný riaditeľ odboru sekcie fondov Európskej únie,  

 generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,   

 generálny riaditeľ Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych  vecí a 

rodiny Slovenskej republiky, 

 zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 

 zástupca Sprostredkovateľského orgánu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, 

 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 

 Koordinátor horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj  

 IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže   

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu   

 zástupca Sprostredkovateľského orgánu Ministerstva vnútra SR 

 zástupca Asociácie priemyselných zväzov 

 

 

 



 
 

Článok 3 

 

Záverečné ustanovenie  

 

Tento dodatok č. 6 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Monitorovacím    

výborom pre operačný program Ľudské zdroje.  

 

V Bratislave dňa 03.12.2018 

           v.r. 

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

               predseda monitorovacieho výboru 

                minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 


