
 

UZNESENIE 
Monitorovacieho výboru pre 

operačný program Ľudské zdroje  
na programové obdobie 2014 – 2020 

č. 4/2020 
zo dňa 19. novembra 2020 

 
Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie  

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

 

 

A. schvaľuje: 

 

A.1 Revíziu OP ĽZ 7.0 (realokácia z OP II) 

 

B. berie na vedomie: 

 

B.1  Informáciu o súčasnom stave implementácie OP ĽZ a informáciu o aktuálnom stave 

finančnej implementácie 

B.2  Informáciu o Akčnom pláne na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh 

práce SR  

B.3 Informáciu o Odpočte úloh z Uznesenia č. 3/2019 z 20. rokovania MV OP ĽZ: 

 informácia o stave finančných nástrojov 

 informácia o činnosti koordinačnej pracovnej skupiny, ktorá je zodpovedná za 

synergie medzi OP ĽZ a IROP 

 informácia o úvodnej správe a vyhodnotenie plnenia plánu hodnotenia OP ĽZ 

 informácia spojená s vyhodnotením o napĺňaní čerpania alokovaných zdrojov, 

ktoré má MŠVVŠ SR k dispozícii, a to  aktivitami, ktoré schválila Komisia pri 

MV pre PO1 

 informácia o pokroku v rámci PO1, PO6 a PO4 ( VRR ), aké opatrenia boli 

podniknuté 

B.4  Informáciu o napĺňaní Akčného plánu Implementačnej agentúry MPSVR SR 

B.5  Informáciu o návrhu Partnerskej dohody 2021-2027 v rámci cieľa politiky 4 

„Sociálnejšia Európa“ 

B.6  Hodnotenie pokroku k napĺňaniu cieľov prioritných osí 3 a 5 

B.7  Informáciu o  návrhu opatrení OP ĽZ navrhovaných na financovanie z iniciatívy 

ReactEÚ 

B.8 Zjednodušené vykazovanie nákladov v budúcom programovom období 

 

 

 

 

 



C. ukladá povinnosť: 

 

C.1  riadiacemu orgánu predložiť na nasledujúcich rokovaniach Komisií pri MV plány 

čerpania alokácie prioritných osí, ktoré v čerpaní výrazne zaostávajú (PO 1 a PO 6) na 

obdobie nasledujúcich troch rokov 

 

C.2  riadiacemu orgánu na rokovaniach Komisie pri MV pre PO 2, 3 a 4 sledovať proces 

plnenia záväzkov opatrení Akčného plánu  IA MPSVR SR. 

 

 

 

 

 

  

V Bratislave dňa 19.11.2020 

 

 

 

 

v.z. Boris Ažaltovič              v.r. 

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

         Milan Krajniak           Boris Sloboda                                  

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


