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29. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje formou 

hlasovania per rollam  

 

Spôsob rokovania: hlasovanie per rollam uskutočnené prostredníctvom elektronickej 

komunikácie v súlade s čl. 5 písm. B) rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre 

operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „MV OP ĽZ“) v  skrátenej lehote 5 pracovných 

dní.  

 

Predmet hlasovania per rollam: 

Schvaľovanie: 

1. Revízia OP ĽZ (verzia 10.0) 

2. Dodatok č. 11 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritnú os 1 

 

Vzatie na vedomie:  

1. Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická vybavenosť v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP ĽZ 

2. Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov prioritnej osi Iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

3. Hodnotenie nástrojov na podporu komplexného komunitného rozvoja v obciach s 

marginalizovanými rómskymi komunitami (ad hoc hodnotenie) 

Termín konania: 

Začiatok hlasovania: 9.2.2022  

Ukončenie hlasovania: 16.2.2022 

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

hlasovania  per rollam: 32 

Z celkového počtu 33 členov bolo oznámenie o začatí hlasovania per rollam odoslané 32 

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

nominovaného člena. 

Priebeh hlasovania formou per rollam k materiálom na schválenie:  

1. Návrh Revízie OP ĽZ (verzia 10.0) 

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 22 

                     Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“: 22 

      Počet stanovísk „nesúhlasím“: 0 

                 Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote/zdržal sa: 10 

2. Dodatok č. 11 k Štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritnú os 1 

 

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 22 

                     Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“: 22 
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      Počet stanovísk „nesúhlasím“: 0 

      Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote/zdržal sa: 10 

 

Priebeh hlasovania formou per rollam k materiálom na vedomie:  

1. Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP ĽZ;  

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 21 

                     Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“: 20 

      Počet stanovísk „nesúhlasím“: 1 

      Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote/zdržal sa: 11 

2. Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov prioritnej osi Iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 21 

                     Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“: 21 

      Počet stanovísk „nesúhlasím“: 0 

                 Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote/zdržal sa: 11 

3. Hodnotenie nástrojov na podporu komplexného komunitného rozvoja v obciach s 

marginalizovanými rómskymi komunitami (ad hoc hodnotenie) 

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 21 

                     Z toho: Počet stanovísk „súhlasím“: 21 

      Počet stanovísk „nesúhlasím“: 0 

      Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote/zdržal sa: 11 

 

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

Ľudské zdroje členovia výboru s hlasovacím právom majú lehotu na vyjadrenie 15 pracovných 

dní odo dňa oznámenia o začatí hlasovania per rollam. V odôvodnených prípadoch môže byť 

táto lehota rozhodnutím predsedujúceho výboru skrátená na 5 pracovných dní.  

 

Vyhodnotenie hlasovania: 

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje predložil dňa 9.2.2022 členom 

monitorovacieho výboru na schválenie prostredníctvom hlasovania formou per rollam:  

 

1. Revíziu OP ĽZ ( verzia 10.0 ) 

2. Dodatok č. 11 k Štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritnú os 1 

V stanovenej lehote do 16.2.2022 zaslalo k predloženým dokumentom stanovisko 22 členov 

monitorovacieho výboru s hlasovacím právom, z toho 22 súhlasilo. 10 členov výboru 

nezaslalo v stanovenej lehote žiadne stanovisko. V súlade s čl. 5 ods. 17 rokovacieho poriadku 

sa hlasovanie per rollam prijme len za predpokladu, že s ním bude súhlasiť nadpolovičná 



4 
 

väčšina všetkých členov výboru s hlasovacím právom. Nedoručenie stanoviska člena 

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

V zmysle Systému riadenia EŠIF, kap. 4.2. Hodnotenie EŠIF,  bod 19 boli členom MV OP ĽZ 

predložené na informáciu, preskúmanie a vzatie na vedomie: 

1. Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP ĽZ 

2. Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov prioritnej osi Iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

3. Hodnotenie nástrojov na podporu komplexného komunitného rozvoja v obciach s 

marginalizovanými rómskymi komunitami (ad hoc hodnotenie) 

V stanovenej lehote do 16.2.2022 zaslalo stanovisko 21 členov monitorovacieho výboru. 

K dokumentu „Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická vybavenosť v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP ĽZ“ bolo v stanovenej lehote 

doručené 1 nesúhlasné stanovisko. 11 členov monitorovacieho výboru v stanovenej lehote 

nedoručilo k dokumentom predloženým na vedomie 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. 

 

Výsledok hlasovania: Uznesením č. 1/2022 sa: 

 

 schvaľuje:  

 

1. Revízia OP ĽZ (verzia 10.0) 

2. Dodatok č. 11 k Štatútu Komisie pri MV pre prioritnú os 1 

 

 berie na vedomie: 

 

1. Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická vybavenosť v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP ĽZ 

2. Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov prioritnej osi Iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

3. Hodnotenie nástrojov na podporu komplexného komunitného rozvoja v obciach s 

marginalizovanými rómskymi komunitami (ad hoc hodnotenie) 

Uznesenie č. 1/2022 bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých členov s hlasovacím 

právom. 
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Prílohy: 

1. Tabuľka priebehu hlasovania formou per rollam 

2. Uznesenie č. 1/2022 

 

 

V Bratislave dňa 21.2.2022 

21.2.2022 v.z.Stanislav Masiarčin 

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

                                                                                         Daniela Jones 

                                                                                           tajomník MV OP ĽZ 

 

22.2.2021 v.r. 

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

       Boris Sloboda                                                                                                     

                                                                                                       prvý podpredseda MV OP ĽZ 

 

                                  23.2.2022                                         v.r                                                                                             

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

                                                                                                      Milan Krajniak 

                                                                                                              predseda MV OP ĽZ 


