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ZÁ P I S N I C A 

 

 

 
z rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre 

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

 

 hlasovanie per rollam 

podľa článku 5 písm. B) Rokovacieho poriadku 

Komisie pri Monitorovacom výbore 

pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 2, 3 a 4 

 

 

22. marec 2022 – 30. marec 2022 
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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“). 

Termín konania hlasovania per rollam: 

Začiatok hlasovania: 22.3.2022 

Ukončenie hlasovania: 30.3.2022 

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

hlasovania per rolllam: 19. 

Program hlasovania per rollam: návrh na zmenu Kritérií na výber tretích subjektov, zmena 

vyplýva zo žiadosti o zmenu harmonogramu realizácie a niektorých podmienok vyzvania 

národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej len 

„NP TOS“) ktorú predložila Implementačná agentúra MPSVR (ďalej len „IA MPSVR“) 

Riadiacemu orgánu pre Operačný program Ľudské. Kritériá boli členmi Komisie pri 

Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre PO 2,3 a 4 schválené dňa 4.12.2018. 

V zmysle rokovacieho poriadku Komisie bolo dňa 22. marca 2022 všetkým členom Komisie 

s hlasovacím právom elektronicky zaslané oznámenie o začatí hlasovania per rollam k  návrhu 

na zmenu Kritérií na výber tretích subjektov v „NP TOS“ spolu s hlasovacím lístkom s 

požiadavkou zaslania stanoviska k tomuto návrhu.  

Predmet schvaľovania:  

1) zmena Kritérií na výber tretích subjektov v národnom projekte „Podpora rozvoja a 

dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“. 

Priebeh schvaľovania zámeru národného projektu: do 30.3.2022 písomné vyjadrenie 

zaslalo 14 členov Komisie s platným hlasovacím právom, 1 člen doručil stanovisko po termíne 

a 4 členovia sa zdržali. 

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

hlasovalo nasledovne: 

 

Počet súhlasných stanovísk 

 

 

14 

Počet nesúhlasných stanovísk 1 

Počet stanovísk nedoručených v stanovenej 

lehote/zdržanie sa hlasovania 

 

4 

 

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 zmenu Kritérií na výber tretích subjektov v národnom 

projekte „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“. 

 

 

 

 

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 4.4.2022 

Podpis   v.r. 

          

 

Schválil:  

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

V Bratislave dňa 5.4.2022 

Podpis  v.r. 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Uznesenie Komisie zo dňa 30.3.2022  

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 22.3.2022 – 30.3.2022 

Prehľad hlasovania per rollam - zmena Kritérií na výber tretích subjektov v národnom projekte „Podpora rozvoja a 
dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ 

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

4 

Inštitúcia Súhlasné 
stanovisko   

 

Nesúhlasné 
stanovisko  

 

Zdržal sa 
hlasovania 1 

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  14 1 4 

 

 

                                                           
1 ** 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. 


