
1 
 

 

 

U Z N E S E N I E 

Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje  

na programové obdobie 2014 – 2020 

č. 2/2016 

zo dňa 24. 05. 2016 

 
 

Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 –

2020 (ďalej len „MV OP ĽZ“) 

 

A. schvaľuje: 

A1 -  Výročnú správu o vykonávaní  OP ĽZ pre programové obdobie 2014 – 2020 za roky      

2014 – 2015 

A2 -  Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie pre prioritnú os 1 s doplnením 2 zástupcov 

horizontálnych princípov v pozícií pozorovateľov a úpravou členov Komisie 

A3 - Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie pre prioritnú os  2, 3 a 4 s doplnením 1 zástupcu 

horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj v pozícií pozorovateľa 

A4 -  Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie pre prioritnú os  5 a 6 s doplnením 2 zástupcov 

horizontálnych princípov v pozícií pozorovateľov 

A5 -  Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Komisie pre prioritnú os 1s úpravou postupov pri 

procese per rollam a s doplnením povinnosti zasielania zápisníc z rokovaní komisií 

členom MV 

A6 -  Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Komisie pre prioritnú os 2, 3 a 4s úpravou 

postupov pri procese per rollam a s doplnením povinnosti zasielania zápisníc 

z rokovaní komisií členom MV 

A7 -  Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Komisie pre prioritnú os 5 a 6 s úpravou postupov 

pri procese per rollam a s doplnením povinnosti zasielania zápisníc z rokovaní komisií 

členom MV 
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B. berie na vedomie: 

 

B1 -  závery prijaté na seminári k integrácii dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR, 

konaného dňa 3.5.2016 v Bratislave  

B2 -  Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP ĽZ 

B3 - Informáciu o pokroku dosiahnutom pri implementácií komunikačnej stratégie 

a o analýze jej výsledkov 

B4 -  Informáciu o plánovaných informačných a komunikačných aktivitách, ktoré sa budú 

vykonávať v nasledujúcom roku 

B5 -  Informáciu o stave plnenia ex ante kondicionalít pre operačný program Ľudské zdroje 

B6 - Informáciu s odporúčaniami k zabezpečeniu relevantných krokov vyplývajúcich z 

hodnotiacej správy „Posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory z 

ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na IZM“ 

B7 -  Ročný komunikačný plán na rok 2016 

B8 - Informácia o Kritériách členenia národných projektov v OP ĽZ 

 

 

C.  ukladá úlohy 

 

C1 -  postupne posilňovať zameranie OP ĽZ na integráciu dlhodobo nezamestnaných na trh 

práce prostredníctvom individualizovaných služieb a partnerstiev, v súlade s so 

závermi seminára, konaného dňa 3. 5. 2016 v Bratislave 

C2 -  na nasledujúcom zasadnutí MV pre OP ĽZ predložiť na prerokovanie a prípadné 

prijatie strategický plán riešenia problematiky dlhodobo nezamestnaných občanov, 

ktorý stanoví, ako zabezpečiť dosiahnutie týchto cieľov v súčasnom programovom 

období 

C3 -  na každom následnom zasadnutí MV OPĽZ predkladať na prerokovanie plnenie 

prijatého strategického plánu riešenia problematiky dlhodobo nezamestnaných osôb 

 

C4 -  predložiť návrh na schválenie Všeobecných kritérií pre výber tretích subjektov v 

národných projektoch (pôvodne „Kritériá na určenie NP/DOP„) a schválenie návrhu 

doplňujúcich hodnotiacich otázok do Kritérií pre výber projektov operačného 

programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania  (pôvodne „Doplňujúce kritériá 

do Hodnotiacich kritérií žiadosti o NFP pre výzvu na predkladanie žiadostí o NFP“) na 

schválenie prostredníctvom písomnej procedúry per rollam 

 

 

V Bratislave dňa 24. 05. 2016 

 

     

        v. z. Jozef Vančo   v. r.         v. r.  

..............................................    ................................................    ................................................ 

             Ján Richter    Albert Németh        Adela Danišková  

     predseda MV OP ĽZ    prvý podpredseda MV OP ĽZ                    overovateľ 


