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Zoznam členov a pozorovateľov Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 5 a 6 

predseda Komisie pri Monitorovacom výbore pre  Operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 5 a 6 
Adela Danišková 

generálna riaditeľka Sekcie európskych programov   

podpredseda Komisie pri Monitorovacom výbore pre  Operačný 

program Ľudské zdroje pre prioritné osi 5 a 6 
Juraj Gmiterko 

riaditeľ odboru IMRK 

tajomník Komisie pri Monitorovacom výbore pre  Operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 5 a 6  

(člen bez hlasovacieho práva) 

Róbert Korec 

Oddelenie programovania, monitorovania, hodnotenia a metodiky 

Členovia  

subjekt/organizácia meno a priezvisko, funkcia 

Ministerstvo vnútra SR, generálny riaditeľ sekcie 

európskych programov 
Adela Danišková 

generálna riaditeľka sekcie 

Ministerstvo vnútra SR, riaditeľ odboru inklúzie 

marginalizovaných rómskych komunít, sekcie 

európskych programov 

Juraj Gmiterko 

riaditeľ odboru  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

generálny riaditeľ sekcie fondov Európskej únie    
Boris Sloboda 

generálny riaditeľ sekcie 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

generálny riaditeľ sekcie sociálnej a rodinnej politiky 
Nadežda Šebová 

generálna riaditeľka sekcie 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Odbor pre OP Vzdelávanie 
Veronika Paľková  

riaditeľka odboru  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja 
Elena Chrenková Kušnírová 

 

Združenie miest a obcí Slovenska 
Ľubomír Lörincz 

podpredseda ZMOS 
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Združenie miest a obcí Slovenska Iva Pipíšková 

Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav Zuzana Kusá 

samostatná vedecká pracovníčka 

Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o. 
Klára Orgovánová 

riaditeľka  

Quo Vadis, o.z 
Ingrid Kosová 

štatutárny zástupca 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 
Mária Milková 

Komora mimovládnych neziskových organizácií 

Ľudia a perspektíva, o.z. 
Imrich Holečko 

 

Človek v ohrození, n.o. Peter Adam 

ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Slávka Mačáková, riaditeľka 

Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v 

Prešove 
Alexander Mušinka 

Občianske združenie IN MINORITA Zuzana Kumanová 

Stáli pozorovatelia  

subjekt/organizácia (bez hlasovacieho práva) meno a priezvisko, funkcia 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
Ábel Ravasz  

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 

Ministerstvo zdravotníctva SR Ľubomír Nebeský, generálny riaditeľ 

Ministerstvo životného prostredia SR 

 

Zdenka Kurčíková / Ivana Ďuricová  

manažér programovania / manažér programovania 

Oddelenie programovania a monitorovania, Odbor riadenia programov, 

Sekcia environmentálnych programov a projektov 
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Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť, MS SR 
Jana Kviečinská 

generálna riaditeľka kancelárie ministra  

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

 

Michal Cenkner 

právny referent 

Odbor právnych služieb 

Štátny fond rozvoja bývania Peter Horváth, zástupca generálneho riaditeľa 

Centrálny koordinačný orgán 
Denisa Žiláková 

generálna riaditeľka sekcie CKO, úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Gestor horizontálnych princípov Rovnosť mužov a 

žien a Nediskriminácie 
Dagmar Litterová, vedúca oddelenia HP, MPSVaR SR 

 


