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Zápisnica z písomného postupu pre prijatie rozhodnutia  
(rozhodovanie per rollam) 

 
Predmet písomného postupu:   
Návrh Dodatku č.3 k Rokovaciemu poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program 
Vzdelávanie 
 
 
Predmetom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia bol predložený návrh Dodatku č. 3 
k Rokovaciemu poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej 
len „RP MV pre OPV“). Navrhované zmeny sa týkali článku 12 odseku 5, kde sa do zátvorky 
za písmeno a) doplnil text vychádzajúci zo skutočnosti, že v rámci OPV došlo 
k automatickému kráteniu záväzku za roky 2009 a 2010. V prípade krátenia záväzku za rok 
2009 prijala Európska komisia (ďalej len „EK“) už aj rozhodnutie o zmene obsahu 
rozhodnutia EK o príspevku z ESF, t.j. znížila alokáciu OPV. Rovnaký postup bude 
nasledovať aj v prípade zrušenia záväzku za rok 2010. Ďalšou zmenou bolo vypustenie 
pôvodného písmena b) . Táto zmena vychádza z možnosti vykonať úpravy textu operačného 
programu aj procedúrou per rollam. Znenie návrhu Dodatku č.3 je prílohou č.1 zápisnice. 
 
Dňa 25. februára 2014 bol návrh Dodatku č.3 zaslaný elektronickou poštou všetkým členom 
MV pre OPV na pripomienkové konanie s termínom predloženia pripomienok do 4. marca 
2014. Podľa článku 12 odseku 2 RP MV pre OPV môže byť v odôvodnených prípadoch 
lehota 10 pracovných dní určená na vyjadrenie sa k navrhovaným zmenám skrátená na 5 
pracovných dní. Skrátená lehota rozhodovania v tomto prípade bola zvolená z hľadiska 
časovej náročnosti nadväzujúcich procesov. 
 
V stanovenom termíne sekretariát MV obdržal prostredníctvom elektronickej pošty kladné 
vyjadrenie k predloženému návrhu Dodatku č.3 od 14 členov MV (Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu, Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, Úrad vlády - 
CKO, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo financií SR – CO, 
Rada vysokých škôl SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, 
Republiková únia zamestnávateľov, Zväz priemyselných výskumných a vývojových 
organizácií, Konfederácia odborových zväzov SR, VÚC Bratislava, VÚC Trnava, VÚC 
Prešov). Žiaden z členov nepredložil pripomienky ani nevyjadril nesúhlasné stanovisko. 
V súlade s článkom 12 odsekom 3 RP MV pre OPV sa nepredloženie vyjadrenia považuje za 
prejav súhlasu s predloženým materiálom. Vyhodnotenie hlasovania členov monitorovacieho 
výboru o návrhu Dodatku č.3 je prílohou č.2 zápisnice. 
 
V tomto zmysle bol návrh Dodatku č.3 RP MV pre OPV schválený členmi MV pre OPV 
dňa 4. marca 2014 prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia. 
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Prílohy: 
1. Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný 

program  Vzdelávanie  
2. Vyhodnotenie hlasovania členov monitorovacieho výboru  

 
 
 
 
Zápisnicu vypracoval: sekretariát výboru    
 
 
Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 04.03.2014             

............................................................... 
    Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc  

           predseda MV pre OPV 
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