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Zhodnotenie prvého roka školskej 

reformy 
(prieskum ŠPÚ)

• Podľa učiteľov Štátny vzdelávací program (ŠVP) dostatočne 

odráža myšlienku reformy – redukcia učiva a nový prístup k 

vzdelávaniu.

• Zameranie škôl sa orientovalo najmä na: cudzie jazyky, IKT, 

šport, matematiku, ekológiu a regionálnu výchovu. 

• Po roku školy prehodnocujú svoje školské vzdelávacie 

programy (ŠkVP), zistili, ako ich potrebujú zmeniť, vylepšiť. 

• Vyjadrujú spokojnosť s možnosťou zavádzať inovatívne 

predmety, profilovať školu.

• Vyvážená spokojnosť/nespokojnosť s redukciou obsahu učiva v 

konkrétnych predmetoch.
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Druhý rok školskej reformy

• Reforma obsahu vzdelávania - zavedenie štátnych a školských 

vzdelávacích programov, pokračuje v ďalších ročníkoch – (2. a 

6. roč. ZŠ, 2. roč. SŠ).

• Štátny vzdelávací program povinne už aj pre materské školy.

• 12 vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením (sú súčasťou štátneho vzdelávacieho 

programu).

• Vzdelávací program pre žiakov s intelektovým nadaním.

• Výchovný program pre školské zariadenia.
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Učebnice

• Rok 2009 - reedície 356 titulov učebníc – z toho na školách 

248 titulov (2,5 mil. ks) za 4,5 mil. EUR,  zvyšných 108 titulov 

je pre druhý polrok škol. roka.

• MŠ SR podpísalo zmluvy s autormi na 61 titulov pre reformné 

ročníky (+ 31 maďarských mutácií učebníc). 

• Rozpočet na učebnice – 8,5 mil. EUR:

 reedície - 6,5 mil. EUR,

 učebnice pre reformné ročníky – 1,5 mil. EUR,

 distribúcia učebníc – 0,5 mil. EUR.
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Novinky v legislatíve

Účinnosť od 1. 9. 2009:

• Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov

• Novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

• Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

• Vyhláška MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. o materskej škole

• Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom 

stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe

• Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách

• Vyhláška MŠ SR č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 

319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

Účinnosť od 1. 11. 2009:

• Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Legislatívne zmeny v praxi

• Polročné vysvedčenia dostanú žiaci natrvalo.

• Pri 10 stredných školách vznikajú centrá olympijskej prípravy. 

Majú za úlohu podporiť výchovu mladých športových talentov 

v olympijských športoch. V rámci nich  MŠ SR finančne podporí 

komplexnú starostlivosť o nádejných športovcov na najvyššej 

úrovni.

• Maturantom, ktorí získali niektorý z vybraných jazykových 

certifikátov z AJ, NJ, FJ, RJ, ŠpJ alebo TJ, môže na základe 

novelizovanej vyhlášky riaditeľ strednej školy odpustiť maturitu 

z cudzieho jazyka.
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Čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
Programové obdobie 2004 – 2006

Sektorový operačný program Ľudské zdroje (SOP ĽZ)

• Vo vzťahu k upravenému záväzku ESF za celé programové obdobie 

(2004 – 2006) stúplo čerpanie k 26. 08. 2009 na 94,63 %.*

Percento čerpania k aktuálnej alokácii v minulých rokoch:

30. 6. 2006: 6,41%

30. 6. 2007: 17,75 %

30. 6. 2008: 41,75 %

Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 (JPD Cieľ 3)

• Vo vzťahu k upravenému záväzku ESF za celé programové obdobie 

(2004 – 2006) stúplo čerpanie k 26. 08. 2009 na 94,92 %.*

Percento čerpania k aktuálnej alokácii v minulých rokoch:

30. 6. 2006: 3,37 %

30. 6. 2007: 15,37 %

30. 6. 2008: 51,24 %

* Uvedené čerpanie predstavuje hodnotu súhrnných žiadostí o platbu predložených na Platobný orgán pre štrukturálne fondy EÚ 

(Ministerstvo financií SR).
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Národné projekty

Operačný program Vzdelávanie

• Doteraz 12 národných projektov v  celkovej alokácii 307,887 mil. EUR.

• V súčasnosti sa implementuje 8 národných projektov v celkovej alokácii 

104,263 mil. EUR.

• Do konca r. 2009 plánuje MŠ SR vyhlásiť 3 národné projekty. 

Operačný program Výskum a vývoj

• Doteraz 3 národné projekty v celkovej alokácii 79,11 mil. EUR. 

• V súčasnosti sa implementujú 2 národné projekty v celkovej alokácii 53 

mil. EUR.
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Národné projekty - OP Vzdelávanie
NP v implementácii na základe priamych zadaní vyhlásených v r. 2008 a v r. 2009:

• ŠPÚ:  Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích 

jazykov na ZŠ a SŠ (alokácia: 16,4 mil. EUR)  

• ŠPÚ: Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika (alokácia:8,1 mil. EUR)

• ÚIPŠ: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ (alokácia: 33,1 mil. EUR)

• ÚIPŠ: Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ (alokácia: 13,2 mil. EUR) 

• ŠIOV: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov (alokácia: 5,5 mil. 

EUR)

• ŠIOV: Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového 

priemyslu II (alokácia: 8,3 mil. EUR)

• MPC:  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania 

(alokácia: 18,7 mil. EUR)

• ŠŠI: Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy (alokácia: 

924,5 tis. EUR)

NP v schvaľovacom procese  (priame zadania vyhlásené v r. 2009):

• MPC: Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov (alokácia: 49,8 mil. EUR)

Aktuálne vyhlásené NP:

• ŠPÚ: Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné školy (alokácia: 30 mil. EUR)

• ŠPÚ: Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy (alokácia: 15 mil. EUR)

Plánované NP do konca r. 2009:

• AI: Národná sústava kvalifikácií, systém celoživotného vzdelávania a systém celoživotného poradenstva

• SPK: Vzdelávanie knihovníkov, digitalizácia/revitalizácia knižníc

• NŠC: Ďalšie vzdelávanie v sektore športu
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Počítače, notebooky a projektory 

pre školy
v rámci prebiehajúcich národných projektov

• Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov: 4 732 notebookov, 

1 805 projektorov.

• Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika: 1 500 

notebookov, 1 500 projektorov.

• Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných školách: 4 325 

notebookov, 14 245 počítačov, 2 306 projektorov.

• Modernizácia vzdelávacieho procesu v stredných školách: 1 840 

notebookov, 5 436 počítačov, 787 projektorov.

• Tvorba vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby 

automobilového priemyslu: 650 počítačov. 

• Vzdelávanie pedagógov materských škôl: 4 142 notebookov.

• Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov: 12 000 

notebookov.
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Národné projekty - OP Výskum a vývoj

NP v implementácii na základe priamych zadaní vyhlásených v r. 2008:

• CVTI: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku –

prístup k elektronickým informačným zdrojom (alokácia: 19,9 mil. EUR) 

• CVTI: Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj 

(alokácia: 33,2 mil. EUR)

NP v procese  prípravy (uzavretá výzva vyhlásená v r. 2009):

• SAV + VŠ: Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (alokácia: 26 

mil. EUR)
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Dopytovo orientované výzvy
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Operačný program Vzdelávanie

• 14 výziev v celkovej alokácii 115 mil. EUR.

• Prijatých bolo celkovo 1 164 projektov, schválených alebo odporúčaných 

na schválenie bolo doteraz 394 projektov.

• Zmluvy sú podpísané v sume 13 658 182,10 EUR.

• Pri 2 výzvach prebieha schvaľovací proces, 2 výzvy ešte prijímajú žiadosti.

• Do konca r. 2009 budú vyhlásené ďalšie 2 dopytovo orientované výzvy.

Operačný program Výskum a vývoj

• 15 výziev v celkovej alokácii 640,01 mil. EUR.

• Prijatých bolo celkovo 413 projektov, schválených alebo odporúčaných na 

schválenie bolo doteraz 156 projektov.

• Zmluvy sú podpísané v sume 188 783 175,28 EUR.

• Pri 6 výzvach prebieha schvaľovací proces, 3 výzvy ešte prijímajú žiadosti.

• Do konca r. 2009 budú vyhlásené 4 dopytovo orientované výzvy.



Prehľad výziev v roku 2009
OP Vzdelávanie

Opatrenie
Plánovaný termín 

vyhlásenia výzvy

Plánovaný termín 

uzávierky výzvy

Indikatívny objem 

finančných prostriedkov na 

výzvu

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít

Február 2009 Apríl 2009 13 mil. EUR

3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  
Marec 2009 Jún 2009 8 mil. EUR

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako

motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Jún 2009 August 2009

35 mil. EUR

4.2 Zvyšovanie konkurencie -schopnosti

Bratislavského kraja prostredníctvom

rozvoja VŠ a ďalšieho vzdelávania

Jún 2009 August 2009 1 mil. EUR

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
August 2009 Október 2009 7,5 mil. EUR

4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti

Bratislavského kraja prostredníctvom

rozvoja VŠ a ďalšieho vzdelávania

August  2009 Október 2009 500 tis. EUR

1.1 Premena tradičnej školy na modernú September 2009 Január 2010 30 mil. EUR

1.1 Premena tradičnej školy na modernú September 2009 Január 2010 20 mil. EUR
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Prehľad výziev v roku 2009
OP Výskum a vývoj

Opatrenie
Plánovaný termín 

vyhlásenia výzvy

Plánovaný termín 

uzávierky výzvy

Indikatívny objem FP  

na výzvu

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja

ako pilierov rozvoja regiónu 27.2.2009 1.6.2009 58,3 mil. EUR

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja

ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 27.2.2009 1.6.2009 34,45 mil. EUR

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom

a vývojom do praxe - ENERGETIKA 30.3.2009 3.8.2009 30 mil. EUR

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a

vývojom do praxe v Bratislavskom kraji - ENERGETIKA 30.3.2009 3.8.2009 12 mil. EUR

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom

a vývojom do praxe (SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI) 28.4.2009 10.8.2009 40 mil. EUR

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a

vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (SCHÉMA ŠTÁTNEJ

POMOCI) 28.4.2009 10.8.2009 20 mil. EUR

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich

vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok

vzdelávacieho procesu 29.6.2009 19.10.2009 102 mil. EUR

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja

ako pilierov rozvoja regiónu 30.7.2009 18.11.2009
20 mil. EUR

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja

ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 30.7.2009 18.11.2009
10 mil. EUR

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom

a vývojom do praxe september 2009 január 2010
80 mil. EUR

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a

vývojom do praxe v Bratislavskom kraji september 2009 január 2010
40 mil. EUR

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a

vývoja október 2009 február 2010
80 mil. EUR

3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu

a vývoja v Bratislavskom kraji október 2009 február 2010
40 mil. EUR



Ďakujem za pozornosť.
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