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Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 

pre prioritné osi 2, 3 a 4 prostredníctvom hlasovania per rollam 

 

Spôsob rokovania: hlasovanie per rollam uskutočnené prostredníctvom elektronickej 

komunikácie v súlade s čl. 5 písm. B) rokovacieho poriadku Komisie pri Monitorovacom 

výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 (ďalej len „Komisia“) 

v skrátenej lehote 5PD1. 

Termín konania hlasovania per rollam: 

Začiatok hlasovania: 13.10.2022 

Ukončenie hlasovania: 19.10.2022 

Počet členov s hlasovacím právom, ktorým bol elektronickou formou odoslaný písomný postup 

hlasovania per rolllam: 19. 

Predmet schvaľovania:  

1. Zámer NP „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny II.“ 

2. „Kritériá pre výber tretích subjektov v rámci NP „Podpora sociálneho začleňovania pre 

vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ – preschvaľovanie 

 

Priebeh schvaľovania zámeru národného projektu: do 19.10.2022 písomné stanovisko 

zaslalo 12 členov Komisie s platným hlasovacím právom, 1 člen sa zdržal; 7 členov nedoručilo 

hlasovací lístok v stanovenej lehote.  

V súlade s čl. 5 písm. B) bod 16 Rokovacieho poriadku Komisie sa hlasovanie per rollam prijme 

len za predpokladu, že s ním bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých členov Komisie s 

hlasovacím právom. V prípade, ak sa niektorý z členov Komisie s hlasovacím právom nevyjadrí 

k predloženému návrhu v lehote stanovenej predsedajúcim Komisie, má sa za to, že sa zdržal 

hlasovania.               

  

Na základe vyššie uvedeného z celkového počtu 19 členov Komisie s hlasovacím právom sa 

hlasovalo nasledovne: 

                                                           
1 Predkladaný zámer NP „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

II.“ priamo nadväzuje na už implementovaný NP „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny“, ktorého realizácia končí v mesiaci november 2022. Z dôvodu zabezpečenia plynulej implementácie, 

dostatočných personálnych kapacít na výkon aktivít a s ohľadom na uskutočnenie ďalších procesných úkonov bola lehota na 

vyjadrenie členov Komisie s hlasovacím právom na základe súhlasu predsedu Komisie pri MV pre prioritné osi 2, 3 a 4 skrátená 

na 5 pracovných dní. 
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Počet súhlasných stanovísk 

 

 

11 

Počet nesúhlasných stanovísk 0 

Počet stanovísk nedoručených v stanovenej 

lehote/zdržanie sa hlasovania 

 

7/1 

 

Výsledok hlasovania: v súlade s čl. 10 bod 2 štatútu Komisie a čl. 5 odsek B bod 14 

rokovacieho poriadku Komisie bolo v rámci hlasovania per rollam prijaté uznesenie Komisie, 

ktorým členovia Komisie schválili zámer NP „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce 

zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.“ a „Kritériá pre výber tretích 

subjektov v rámci NP Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so 

zdravotným postihnutím“. 

 

 

Schválenie zápisnice z rokovania Komisie formou hlasovania per rollam: 

 

Zuzana Almaská - tajomník Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4 

V Bratislave dňa 26.10.2022 

Podpis   v.r. 

          

 

Schválil:  

Boris Sloboda - predseda Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4  

V Bratislave dňa 26.10.2022 

Podpis  v.r. 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Uznesenie Komisie zo dňa 19.10.2022  

2. Tabuľka priebehu hlasovania per rollam  
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Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2,3 a 4  

Forma:  hlasovanie per rollam 13.10.2022 – 19.10.2022 

1. Prehľad hlasovania per rollam - zámer NP „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.“ 

 

P.Č. Meno člena 
Komisie pri MV pre 
OP ĽZ pre PO 2,3 a 

4 

Inštitúcia Súhlasné 
stanovisko   

 

Nesúhlasné 
stanovisko  

 

Zdržal sa 
hlasovania 2 

1. Boris Sloboda Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

2. Viliam Michalovič Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

3. Elena Michaldová Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

4. Anna Verešová Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

5. Karol Jokl Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

  X 

6. Katarína Fedorová Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

  X 

7. Katarína Lanáková Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

8. Juraj Kamenský Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

9. Zuzana Kusá 
 

Slovenská akadémia vied   X 

10. Juraj Lizák 
 

Rada mládeže SR   X 

11. Mária Machajdíková SOCIA- Nadácia na podporu 
sociálnych zmien 

  X 

12. Peter Molnár Republiková únia 
zamestnávateľov 

  X 

13. Miriam Bellušová 
 

Slovenský živnostenský zväz   X 

14. Iva Pipíšková Združenie miest a obcí 
Slovenska 

X   

15. Inge Ivašková Združenie miest a obcí 
Slovenska  

  X 

16. Iveta Mišová Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v SR 

X   

17. Jana Filipová Národná rada občanov so 
zdravotným postihnutím 

X   

18. Daniel Širhal Asociácia 
zamestnávateľských zväzov 
a združení SR 

X   

19. Michal Němec Konfederácia odborových 
zväzov 

X   

Celkom  11 0 8 

 

 

 

 

Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2,3 a 4  

                                                           
2 ** V súlade s článkom 5 bod 16 Rokovacieho poriadku, v prípade, ak sa niektorý z členov Komisie s hlasovacím právom nevyjadrí 

v stanovenej lehote, má sa zato, že sa zdržal hlasovania. 
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Forma:  hlasovanie per rollam 13.10.2022 – 19.10.2022 

2. Prehľad hlasovania per rollam -  „Kritériá pre výber tretích subjektov v rámci NP Podpora sociálneho 
začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ - preschvaľovanie 

P.Č. Meno člena 
Komisie pri MV pre 
OP ĽZ pre PO 2,3 a 

4 

Inštitúcia Súhlasné 
stanovisko   

 

Nesúhlasné 
stanovisko  

 

Zdržal sa 
hlasovania 3 

1. Boris Sloboda Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

2. Viliam Michalovič Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

3. Elena Michaldová Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

4. Anna Verešová Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

5. Karol Jokl Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

  X 

6. Katarína Fedorová Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

  X 

7. Katarína Lanáková Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

8. Juraj Kamenský Ministerstvo práce , 
sociálnych vecí a rodiny 

X   

9. Zuzana Kusá 
 

Slovenská akadémia vied   X 

10. Juraj Lizák 
 

Rada mládeže SR   X 

11. Mária Machajdíková SOCIA- Nadácia na podporu 
sociálnych zmien 

  X 

12. Peter Molnár Republiková únia 
zamestnávateľov 

  X 

13. Miriam Bellušová 
 

Slovenský živnostenský zväz   X 

14. Iva Pipíšková Združenie miest a obcí 
Slovenska 

X   

15. Inge Ivašková Združenie miest a obcí 
Slovenska  

  X 

16. Iveta Mišová Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v SR 

X   

17. Jana Filipová Národná rada občanov so 
zdravotným postihnutím 

X   

18. Daniel Širhal Asociácia 
zamestnávateľských zväzov 
a združení SR 

X   

19. Michal Němec Konfederácia odborových 
zväzov 

X   

Celkom  11 0 8 

 

                                                           
3 ** V súlade s článkom 5 bod 16 Rokovacieho poriadku, v prípade, ak sa niektorý z členov Komisie s hlasovacím právom nevyjadrí 

v stanovenej lehote, má sa zato, že sa zdržal hlasovania. 


