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Spôsob zasadnutia: 27. rokovanie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Ľudské 

zdroje (ďalej aj „MV OP ĽZ“) formou  hlasovania per rollam v súlade s Rokovacím poriadkom 

článok 5 písm. B) v  lehote 15 pracovných dní.  

 

Predmet hlasovania per rollam na schválenie: 

1. Dodatok č. 9 k Štatútu monitorovacieho výboru pre OP ĽZ 

2. Dodatok č. 10 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritnú os 1 

3. Dodatok č. 9 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 2, 3 a 4 

4. Dodatok č. 8 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 5 a 6  

 

Predmet hlasovania per rollam: vzatie na vedomie:  

1.   „Informácia o odpočte k hodnoteniu pokroku k naplneniu cieľov PO5 Integrácia 

marginalizovaných rómskych komunít“ 

2.   „Informácia o odpočte k pokroku k naplneniu špecifických cieľov PO3 Zamestnanosť“ 

 

Termín konania: 

Začiatok hlasovania: 19. 10. 2021 

Ukončenie hlasovania: 9. 11. 2021 

Počet členov s hlasovacím právom, ktorým bol elektronickou formou odoslaný oznam o začatí 

hlasovania  per rollam: 32 

Z celkového počtu 33 členov bol písomný postup pre prijatie rozhodnutia odoslaný 32 členom 

z dôvodu, že v deň vyhlásenia hlasovania per rollam nemal 1 partnerský subjekt nominovaného 

člena. 

Priebeh hlasovania formou per rollam k Dodatku č. 9 k Štatútu monitorovacieho výboru pre 

OP ĽZ; k Dodatku č. 10 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritnú os 1; k Dodatku č. 9 k Štatútu 

Komisie pri MV pre prioritné osi 2, 3 a 4 a k Dodatku č. 8 k Štatútu Komisie pri MV pre 

prioritné osi 5 a 6  

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote:  

                     Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“: 22 

      Počet stanovísk „nesúhlasím“: 0 

      Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote/zdržal sa: 10 

Počas priebehu hlasovania per rollam bola doručená pripomienka zástupcov EK k Dodatku  

č. 9 k Štatútu MV OP ĽZ, konkrétne k čl. 2 bod 4. Zástupcovia EK majú za to, aby pôvodné 

písmeno j) uvedeného článku 2 bod 4 zostalo zachované. 

Odôvodnenie: technickou chybou v článku 2 bod 4 došlo k mylnému odstráneniu celého 

pôvodného znenia písmena j), ktorý mal byť iba premenovaný na písmeno i).  

Článok 2 bod 4 znie:  

Výbor skúma a vyjadruje sa najmä k:  

a) výkonnosti OP ĽZ vzhľadom na výkonnostný rámec stanovený v OP ĽZ;  
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b) pokroku dosiahnutému pri plnení plánu hodnotenia a následným opatreniam 

prijatým vzhľadom na zistenia z hodnotení; 

c) realizácii komunikačnej stratégie; 

d) dosiahnutému pokroku v rámci realizácie projektov a opatreniam na podporu 

rovnosti medzi mužmi a ženami a nediskriminácie, vrátane prístupu pre osoby      so 

zdravotným postihnutím; 

e) dosiahnutému pokroku v rámci realizácie projektov a opatreniam na presadzovanie 

udržateľného rozvoja; 

f) situácii, ak uplatniteľné ex ante kondicionality nie sú splnené k dátumu predloženia 

Partnerskej dohody o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov 

v rokoch 2014-2020 (ďalej len Partnerská dohoda) a OP ĽZ, ako aj k pokroku pri 

plnení opatrení na splnenie uplatniteľných ex ante kondicionalít;                                               

g) pokroku v implementácii finančných nástrojov; 

h) harmonogramu výziev a vyzvaní; 

i) realizácii národných projektov. 

 

Priebeh hlasovania formou per rollam k materiálom na vedomie: 

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 22 

Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote: 10 

 

V súlade s čl. 5 bod B) rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program 

Ľudské zdroje prijímanie a distribúciu materiálov týkajúcich sa 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. 

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 19. 10. 2021 členom 

monitorovacieho výboru na hlasovanie formou per rollam Dodatok č. 9 k Štatútu 

monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, Dodatok č. 10 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritnú os 

1, Dodatok č. 9 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 2, 3 a 4 a Dodatok č. 8 k Štatútu 

Komisie pri MV pre prioritné osi 5 a 6. Na vzatie na vedomie bola predložená Informácia o 

odpočte k hodnoteniu pokroku k naplneniu cieľov PO5 Integrácia marginalizovaných rómskych 

komunít a Informácia o odpočte k pokroku k naplneniu špecifických cieľov PO3 Zamestnanosť 

s termínom ukončenia hlasovania dňa 9. 11. 2021.  

V stanovenej lehote do 9. 11. 2021 zaslalo súhlasné stanovisko 22 členov monitorovacieho 

výboru. 10 členov monitorovacieho výboru v stanovenej lehote nedoručilo žiadne stanovisko. 



4 
 

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

výboru v stanovenej lehote sa považuje za zdržanie sa hlasovania. 

 

Výsledok hlasovania: Uznesením č. 3/2021 sa: 

 schvaľuje:  

1. Dodatok č. 9 k Štatútu monitorovacieho výboru pre OP ĽZ 

2. Dodatok č. 10 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritnú os 1 

3. Dodatok č. 9 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 2, 3 a 4 

4. Dodatok č. 8 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritné osi 5 a 6  

 

 berie na vedomie:  

1. Informáciu o odpočte k hodnoteniu pokroku k naplneniu cieľov PO5 Integrácia 

marginalizovaných rómskych komunít 

2. Informáciu o odpočte k hodnoteniu pokroku k naplneniu špecifických cieľov PO 3 

Zamestnanosť 

 

Uznesenie č. 3/2021 bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých členov s hlasovacím 

právom. 

Prílohy: 

1. Tabuľka priebehu hlasovania formou per rollam 

2. Uznesenie č. 3/2021 

 

 

V Bratislave dňa 18. 11. 2021 

18. 11. 2021                    v. r. 

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

                                                                                                  Daniela Jones 

                                                                                                  tajomník MV OP ĽZ 

 

  18. 11. 2021                                  v.z. Daniela Jones                          

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

                                                                                                                    Boris Sloboda                           

                                                                                                       prvý podpredseda MV OP ĽZ 

 

                                    22. 11. 2021                                     v. r. 

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

                                                                                                      Milan Krajniak 

                                                                                                              predseda MV OP ĽZ 

  

 


