
 

 

UZNESENIE 
Monitorovacieho výboru pre 

operačný program Ľudské zdroje  
na programové obdobie 2014 – 2020 

č. 4/2016 
zo dňa 25. novembra 2016 

 
 

Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie  
2014 – 2020 (ďalej aj „MV pre OP ĽZ“) 

 
A. schvaľuje: 
 
A.1.  Program 9. rokovania MV pre OP ĽZ 
A.2.  Overovateľa zápisnice z 9. rokovania MV pre OP ĽZ  
A.3.  Dodatok č. 3 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje  
A.4. Dodatok č. 3 k Štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program 
 Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 
A.5.  Doplnenie Všeobecných kritérií pre výber tretích subjektov v národných projektoch 
A.6.  Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce 
 v Slovenskej republike s pripomienkami: 

V kapitole 5 písm. B riadok 7 
  - v stĺpci Kľúčový popis reformy/iniciatívy za projekt „Terénna sociálna práca 

v obciach I.“ doplniť projekty „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I., Podpora vybraných 
sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Komunitné centrá 
v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - I. fáza“  
- v stĺpci Názov a pôsobnosť organizácie na čele spolupracujúcich partnerov za 
organizáciu „IA MPSVR SR“ doplniť „ÚSVRK“ 

A.7.  Aktualizáciu Plánu hodnotenia OP ĽZ pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.1 
 
B. berie na vedomie: 
 
B.1.  Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP ĽZ 
B.2.  Informáciu o aktuálnom stave finančnej implementácie OP ĽZ 
B.3. Informáciu o aktuálnom stave implementácie finančných nástrojov OP ĽZ 
B.4. Informáciu o vybraných realizovaných projektoch OP ĽZ 
B.5.  Informáciu o pripravovaných vyzvaniach a výzvach OP ĽZ 
B.6. Informáciu k procesu deinštitucionalizácie v Slovenskej republike, legislatívnej 
 podpore a aktivitám 
B.7. Informáciu o aktuálnom stave plnenia ex ante kondicionalít OP ĽZ na programové 
 obdobie 2014 – 2020 



 

 
 
C. ukladá úlohy: 
 
C.1. Pravidelne informovať na zasadnutiach MV pre OP ĽZ  o činnostiach komisií pri  MV 
 pre OP ĽZ a zapojení zainteresovaných strán do implementácie 
C.2. Monitorovať plnenie Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo 
 nezamestnaných na trh práce v Slovenskej republike 
C.3. Zorganizovať stretnutie sprostredkovateľského orgánu pre OP ĽZ pre prioritnú os 1, 
 riadiaceho orgánu pre OP ĽZ a zástupcu Európskej komisie k objasneniu schválenia 
 zámerov národných projektov a podať správu na nasledujúcom rokovaní MV pre OP 
 ĽZ 
C.4.  Prezentovať na nasledujúcom MV pre OP ĽZ prezentáciu alebo diskusiu 
 k pripravovaným výzvam a vyzvaniam 
 
 
V Bratislave dňa 25.11.2016 
 
 
 

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

       Ján Richter            Boris Sloboda                  Veronika Paľková 
       predseda MV pre OP ĽZ        1. podpredseda MV pre OP ĽZ       overovateľ zápisnice 


