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Z Á 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 

 

formou písomného rozhodovacieho procesu 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 

 

 

 

29. decembra 2015 – 11. januára 2016 

 

 

 

programové obdobie 2014 – 2020  
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Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 

pre prioritné osi 2, 3 a 4 formou písomnej procedúry per rollam 

 

Spôsob zasadnutia: písomný postup  pre prijatie rozhodnutia Komisie pri Monitorovacom 

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

v súlade s čl. 5 písm. B) Rokovacieho poriadku  v lehote 7 pracovných dní 

 

Termín konania:  

začatie rozhodovania prostredníctvom písomnej procedúry per rollam -  29. decembra 2015 

ukončenie rozhodovania prostredníctvom písomnej procedúry per rollam – 11. januára 2016 

 

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

postup pre prijatie rozhodnutia: 19 

 

Predmet  

 

1. Schvaľovanie zámeru národného projektu „Rodina a práca II“  

 

2. Schvaľovanie zníženia indikatívnej výšky finančných prostriedkov zámeru národného 

projektu „Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK“ schváleného na 

zasadnutí Komisie dňa 20.04.2015 

 

Bod 1 – schvaľovanie zámeru národného projektu „Rodina a práca II“ 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 bola dňa 29. decembra 2015 elektronicky zaslaná 

všetkým členom Komisie dokumentácia k schvaľovaniu zámeru národného projektu „Rodina 

a práca II“ v rámci prioritnej osi 3, investičná priorita 3.2. 

Na zasadnutí Komisie dňa 26.10.2015 bol schválený zámer NP „Rodina a práca II“ pre 

cieľové územie menej rozvinutého regiónu s indikatívnou výškou finančných prostriedkov 

10 000 000,00 EUR. 

Na zasadnutie Komisie dňa 15.12.2015 bol predložený identický zámer NP „Rodina a práca II 

v BSK“  pre cieľové územie viac rozvinutého regiónu s indikatívnou výškou finančných 

prostriedkov 3 300 000,00 EUR. Gestor požiadal na uvedenom zasadnutí Komisiu 

o schválenie zlúčenia oboch NP tak, aby bolo možné pripraviť jeden projekt, a to najmä kvôli 

zjednodušeniu riadenia celého systému implementácie.  

Následne garant predložil riadiacemu orgánu v zmysle záverov Komisie zo dňa 15.12.2015 

jeden komplexný zámer NP „Rodina a práca II“, ktorý bol zaslaný na schválenie členom 

Komisie prostredníctvom písomného rozhodovacieho procesu per rollam. 

Priebeh hlasovania: 

Do termínu ukončenia hlasovania písomnou procedúrou per rollam bolo sekretariátu Komisie 

elektronicky doručených 5 riadne vyplnených hlasovacích lístkov so súhlasným 

stanoviskom. 

 

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 
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právom nevyjadrí k predloženému návrhu v lehote stanovenej predsedajúcim Komisie, má sa 

za to, že s návrhom súhlasí.                

 

Na základe vyššie uvedeného  z celkového počtu 19 členov s hlasovacím právom súhlasilo so 

schválením 19 členov. 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: 

Zámer národného projektu „Rodina a práca II“ bol schválený.    

  

Bod 2 Schvaľovanie zníženia indikatívnej výšky finančných prostriedkov schváleného 

zámeru národného projektu „Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK“ 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku Komisie bola dňa 29. decembra 2015 elektronicky zaslaná 

všetkým členom Komisie žiadosť SSRP zo dňa 15.12.2015 týkajúca sa zníženia indikatívnej 

výšky finančných prostriedkov  zámeru národného projektu „Podpora integrácie cudzincov 

v zariadeniach SPODaSK“ v rámci prioritnej osi 4, investičná priorita 4.1, ktorý bol 

schválený na zasadnutí Komisie dňa 20.04.2015.  

 

Uvedená žiadosť je prílohou č.3 Zápisnice z Rokovania Komisie. 

  

Priebeh hlasovania: 

Do termínu ukončenia hlasovania písomnou procedúrou per rollam bolo sekretariátu Komisie 

elektronicky doručených 6 riadne vyplnených hlasovacích lístkov so súhlasným 

stanoviskom. 

 

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 s návrhom súhlasí.                

 

Na základe vyššie uvedeného  z celkového počtu 19 členov s hlasovacím právom súhlasilo so 

schválením 19 členov. 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zámeru národného projektu „Podpora 

integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK“ bola schválená v zníženej sume 800 

000,00 EUR.    
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Prílohy: 

1. Uznesenie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre 

prioritné osi 2, 3 a 4 zo dňa 11.1.2016 

2. Tabuľka priebehu hlasovania písomnou procedúrou per rollam 

3. Žiadosť o súhlas – NP Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK 

 

 

V Bratislave, dňa 13.1.2016 

 

 

 

Vypracovala: Martina Ficzová                  v.r. 

 

 

Schválila: Katarína Kovácsová 

tajomník Komisie  

pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4     v.r.    

  

        

 

Albert Németh 

predseda Komisie 

pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4     v.r. 
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Príloha č. 1: 

 

U Z N E S E N I E 

Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 zo dňa 11.01.2016 

 
Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi     

2, 3 a 4 (ďalej len „Komisia“) 

 

A. schvaľuje: 

A1 – komplexný zámer národného projektu „Rodina a práca II“ pre cieľové územie menej 

rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu, ktorý je zlúčením zámeru NP „Rodina 

a práca II“ pre cieľové územie menej rozvinutého regiónu, ktorý bol schválený Komisiou na 

zasadnutí dňa 26.10.2015 a zámeru NP „Rodina a práca II v BSK“ pre cieľové územie viac 

rozvinutého regiónu, ktorý bol predložený na zasadnutie Komisie dňa 15.12.2015, a to 

v celkovej indikatívnej výške finančných prostriedkov 13 300 000,00 EUR. 

B. schvaľuje: 

 

B1 – zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov pre zámer národného projektu 

„Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK“ z pôvodne schválenej indikatívnej 

výšky finančných prostriedkov 1 500 000,00 EUR na indikatívnu výšku finančných 

prostriedkov 800 000,00 EUR. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 13.1.2016 

 

 

 

 

Podpis :                      v.r. 

 

      

        Albert Németh  

predseda Komisie pri Monitorovacom výbore OP ĽZ  

                    pre prioritné osi 2, 3 a 4 
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Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 2, 3 a 4 - hlasovanie per rollam 
 v dňoch 29.12.2015 - 11.1.2016 

        

    

Stanovisko k schvaľovaniu zámeru 
národného projektu „Rodina a práca II“ 
formou písomnej procedúry per rollam 

Stanovisko k schvaľovaniu zníženia 
indikatívnej výšky finančných 

prostriedkov zámeru národného 
projektu „Podpora integrácie cudzincov 

v zariadeniach SPODaSK“  formou 
písomnej procedúry per rollam 

Meno člena Komisie pri MV 
pre OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 
a 4  

Inštitúcia 
 predložením 
súhlasného 
stanoviska 

 v súlade s čl. 5 
bod 16 

Rokovacieho 
poriadku 

nesúhlas 

 
predložením 
súhlasného 
stanoviska 

 v súlade s 
čl. 5 bod 16 

Rokovacieho 
poriadku 

nesúhlas 

Albert Németh MPSVR SR   súhlas     súhlas   

Agáta Záhorská  MPSVR SR   súhlas     súhlas   

Nadežda Šebová MPSVR SR súhlas     súhlas     

Elena Michaldová MPSVR SR súhlas     súhlas     

Katarína Lanáková MPSVR SR súhlas     súhlas     

Milan Tomka MPSVR SR   súhlas     súhlas   

Oľga Pietruchová MPSVR SR   súhlas     súhlas   

Radoslav Štefánek MPSVR SR   súhlas     súhlas   

Karol Jokl MPSVR SR   súhlas     súhlas   

Jaroslav Šumný Konfederácia odborových zväzov súhlas     súhlas     

Branislav Masár 
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení 
SR   súhlas   súhlas     

Bruno Konečný Združenie miest a obcí Slovenska   súhlas     súhlas   

Michal Páleník Inštitút zamestnanosti   súhlas     súhlas   

Ján Hrubý IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže   súhlas     súhlas   

Zuzana Kusá Slovenská akadémia vied   súhlas     súhlas   

Peter Molnár Republiková únia zamestnávateľov   súhlas     súhlas   

Milan Měchura Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska   súhlas     súhlas   

Ľubomír Lőrincz Združenie miest a obcí Slovenska súhlas     súhlas     

Viola Kromerová Slovenský živnostenský zväz   súhlas     súhlas   
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Komisia pri monitorovacom  
výbore OP ĽZ 
TU  
                                                                            

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo   Vybavuje/tel.  Bratislava 

   22810/2015-M_OSSODR  Vargová/1009                   11.12. 2015 

   5828/2015    

Vec 

Žiadosť o súhlas – NP Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK  

Vážená členka, vážený člen komisie,  

 sekcia sociálnej a rodinnej politiky si Vás dovoľuje požiadať o súhlas o zmenu 

indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na realizáciu  národného projektu 

Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK z pôvodnej sumy 1 500 000 euro na 

800 000 euro.  

  Zdôvodnenie zmeny stanovenej alokácie: 

            Počas prípravy národného projektu pracovná skupina pri predbežnom rozpočtovaní 

aktivít projektu určila celkovú sumu národného projektu na cca 800 000 euro. Rozdiel medzi 

schválenou indikatívnou sumou rozpočtu projektu a sumou projektu, ktorá ja predbežným 

výsledkom práce pracovnej skupiny je viac ako 20%. Rozdiel vznikol najmä z nasledovných 

dôvodov:  

 

- presného výpočtu realizácie aktivít projektu, 

- efektívnym zapojením partnerov (IOM a Cemtrum právnej pomoci) a využitia ich 

odborného „know how“, čo výrazne ušetrilo prostriedky na realizáciu niektorých 

aktivít, 

- uskutočnením prieskumov trhu. 

 

Aktivity národného projektu vo vzťahu k cieľom národného projektu ostávajú 

z obsahového hľadiska zachované.  

 S pozdravom     

 

                                                                                                      v.r.       

                                                                                       JUDr. Nadežda Šebová 

                                                                                        generálna riaditeľka 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 
 


