
 

 

UZNESENIE 
Monitorovacieho výboru pre 

operačný program Ľudské zdroje  
na programové obdobie 2014 – 2020 

č. 5/2018 
zo dňa 3. decembra 2018 

 
Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie  

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

 

 

A. schvaľuje: 

 

A.1 Program 17. rokovania MV pre OP ĽZ 

A.2  Overovateľa zápisnice zo 17. rokovania MV pre OP ĽZ  

A.3 Zmenu operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020, 

verzia 4.0 

A.4 Dodatok č. 6 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje  

A.5 Dodatok č. 7 k Štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 

A.6 Dodatok č. 6 k Štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 

   

B. berie na vedomie: 

 

B.1 Vyhodnotenie pokroku pri plnení Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo 

nezamestnaných na trh práce v SR 

B.2  Správu o predbežných hlavných zisteniach vyplývajúcich z Prípadovej štúdie EK 

podporujúcej hodnotenie Odporúčania Rady EÚ o integrácii dlhodobo 

nezamestnaných na trh práce v SR 

B.3  Vybrané príklady dobrej praxe pri znižovaní dlhodobej nezamestnanosti v SR 

B.4 Informáciu o problémoch implementácie z pohľadu prijímateľa 

B.5  Informácie týkajúce sa finančného čerpania v rámci dopytových výziev IA MPSVR 

B.6 Súčasný stav plnenia Akčného plánu prioritnej osi Vzdelávanie 

B.7 Informácie o bariérach pri implementácii investičných projektov v prioritnej osi PO 6 

B.8 Súčasný stav implementácie OP ĽZ 

B.9 Aktuálny stav finančnej implementácie OP ĽZ 

B.10 Informáciu o posilnení funkcií Monitorovacieho výboru v súlade s metodickým 

výkladom CKO č.5 k omnibusu 



 

C: ukladá povinnosť: 

 

C1: v rámci záverov k Akčnému plánu na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných 

na trh práce v SR: 

 zamerať sa na okresy s vysokou nezamestnanosťou, územne cieliť pomoc tam, kde 

je nezamestnanosť najvyššia, 

 zvýšiť spoluprácu s mimovládnym sektorom prostredníctvom dopytovo 

orientovaných výziev alebo národných projektov, 

 na najbližšom MV skúmať efektívnosť jednotlivých nástrojov, ktoré sa používajú 

C2: riadiacemu orgánu, aby pri najbližšom stretnutí na úrovni všetkých operačných 

programov prezentoval problémy, ktoré vyplývajú z najnovšej úpravy systému 

finančného riadenia, ktorý zásadným spôsobom spomaľuje vybavenie žiadostí 

o platbu.  

 

 

 

V Bratislave dňa 3.12.2018 

 

 

 

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

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

            Ján Richter       Boris Sloboda                            Imrich Holečko     

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


