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Z Á P I S N I C A 

z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam 

Komisia pri Monitorovacom výbore pre 

operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 

19. jún 2020 – 23. jún 2020 

Spôsob zasadnutia: písomný rozhodovací proces per rollam uskutočnený 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“). 

Termín konania písomného rozhodovacieho procesu per rollam: 

Začiatok hlasovania: 19.06.2020 

Ukončenie hlasovania: 23.06.2020 

 

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

rozhodnutia: 21 

 

Program písomného rozhodovacieho procesu: v zmysle rokovacieho poriadku Komisie boli dňa 19. júna 

2020 všetkým členom Komisie s hlasovacím právom elektronicky zaslané návrhy zámerov národných 

projektov spolu s hlasovacími lístkami s požiadavkou zaslania stanoviska k týmto zámerom NP.  

 

Predmet schvaľovania:  

 „Prvá pomoc“ 

 „Prvá pomoc pre materské školy“ 

 „Zdravé komunity 3B“ 

 „Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra“ - preschválenie 

 

Priebeh schvaľovania zámerov národných projektov: do termínu ukončenia hlasovania písomného 

rozhodovacieho procesu per rollam svoje písomné vyjadrenie zaslalo 13 členov Komisie s platným 

hlasovacím právom. 

V súlade s čl. 5, písm. B), bod 16. Rokovacieho poriadku Komisie sa rozhodnutie 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 21 členov Komisie s hlasovacím právom sa hlasovalo 

nasledovne: 
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Názov 

národného 

projektu 

Prvá pomoc Prvá pomoc pre 

materské školy 

Zdravé komunity 

3B 

Podpora 

zamestnateľnosti 

v regióne Horná 

Nitra 

Počet 

súhlasných 

stanovísk 

13 12 13 12 

Počet 

nesúhlasných 

stanovísk 

0 0 0 0 

Počet stanovísk 

nedoručených 

v stanovenej 

lehote/zdržanie 

sa hlasovania 

8 9 8 9 

 

 

 

 

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

rokovacieho poriadku Komisie bolo v rámci písomného rozhodovacieho procesu per rollam prijaté 

uznesenie Komisie, ktorým členovia Komisie schválili zámery a zmeny v zámere národného 

projektu. 

 

Schválenie zápisnice z rokovania Komisie formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam: 

 

Viliam Michalovič - tajomník Komisie pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4 

 

V Bratislave, dňa 24.06.2020 

 

Podpis ..........v.r.................   

          

Schválil:  

 

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

 

V Bratislave, dňa 24.06.2020 

 

Podpis ...........v.r.................. 

 

Prílohy: 

1. Uznesenie Komisie zo dňa 23.06.2020 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam  

2. Tabuľky priebehu hlasovania písomnou procedúrou per rollam  

 


