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Uznesenie z 18. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje  

pre prioritnú osi č. 1 Vzdelávanie zo dňa 09. 04. 2021 
 
 
 
Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie  
 
 
A. schvaľuje 
 
A.1 program 18. on-line rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje  

pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie zo dňa 09. 04. 2021, 
 
A.2 zámer národného projektu „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom 

stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“, 
 
A.3 zámer národného projektu „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných 

školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ , 
 
A.4 zámer národného projektu „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom  

k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“, 
 
A.5 zoznam zámerov národných projektov pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje schválený Komisiou  

pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie ku dňu  
09. 04. 2021, 

 
 
B. berie na vedomie 
 
B.1 informácie o revízii OP ĽZ v súvislosti s  React-EU a úprave Štatútu Komisie pri MV OP ĽZ pre PO 1 v  súvislosti  

s revíziou OP ĽZ, 
 
B.2 informácie o kontrahovaní a čerpaní PO 1 OP ĽZ vrátane plánu čerpania do konca roka 2023, 
 
B.3 informácie o záveroch okrúhleho stola k výzve na podporu vnútorného zabezpečovania kvality VŠ zo dňa  

11. 03. 2021, 
 
B.4 informácie o znižovaní administratívnej záťaže v  prebiehajúcich NP Pomáhajúce profesie v  edukácii detí a žiakov  

a Pomáhajúce profesie v  edukácii detí a žiakov II, 
 
B.5 informácie o realizovaných a plánovaných úpravách v národných projektoch na zmiernenie dopadov COVID-19, 
 
B.6 písomnú informáciu o národných projektoch v implementácii, 
 
B.7 informácie o príprave programového obdobia 2021 – 2027 vrátane informácií o pokroku v plnení základnej 

tematickej podmienky pre oblasť vzdelávania a informácií o postupe v príprave štandardných stupníc jednotkových 
nákladov, 
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C. ukladá úlohu 
 
C.1 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR zaslať členom a pozorovateľom Komisie pri MV OP ĽZ  pre PO  

č. 1 Vzdelávanie do 31. 05. 2021 informácie k oblasti informatizácie. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 09. 04. 2021 
 
Podpis :        
  

Dagmar Augustinská 
predsedajúca Komisie pri Monitorovacom výbore  

pre OP ĽZ pre PO 1 Vzdelávanie 


