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Preh ľľľľad zverejnených výziev a priamych zadaní
v rámci OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj

22. február 2008 – OP Vzdelávanie – priame zadanie národný projekt „Vzdelávanie 
učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciu 
vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“

Termín uzávierky: 22. apríl 2008; alokácia: 500 mil . Sk
25. február 2008 – OP Výskum a vývoj – výzva „Podpora infraštruktúry vysokých 

škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“
Termín uzávierky: 26. máj 2008; alokácia: 2,5 mld. Sk

11. marec 2008 – OP Vzdelávanie – 2  výzvy „Tvorba a implementácia 
rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality 
vzdelávania  v súlade s reformou systému vzdelávania“

Termín uzávierky: 19. máj 2008; alokácia: 300 mil. Sk + 35 mil. Sk (BA)
17. marec 2008 - OP Vzdelávanie – priame zadanie národný projekt  „Ďalšie 

vzdelávanie  učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika“
Termín uzávierky: 16. máj 2008; alokácia: 250 mil. S k

18. marec 2008 – OP Vzdelávanie – 2  výzvy „Tvorba a implementácia rozvojových 
programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania  v 
súlade s reformou systému vzdelávania“

Termín uzávierky: 9. jún 2008; alokácia: 400 mil. S k + 30 mil. Sk (BA)
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Preh ľľľľad zverejnených výziev a priamych zadaní
v rámci OP Vzdelávanie a v rámci OP Výskum a vývoj

14. máj 2008 – OP Vzdelávanie – priame zadanie národný projekt
„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“
Termín uzávierky: 14. júl 2008; alokácia: 1 mld. Sk

14. máj 2008 – OP Vzdelávanie – priame zadanie národný projekt 
„Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných  školách“
Termín uzávierky: 14. júl 2008; alokácia: 400 mil. Sk

20. máj 2008 – OP Výskum a vývoj – 2 výzvy „ Podpora centier 
excelentnosti“
Termín uzávierky: 25. august 2008; alokácia: 1 mld.  Sk + 500 mil. Sk (BA)
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Plánované výzvy a priame zadania v rámci OP 
Vzdelávanie a v rámci OP Výskum a vývoj

Plánované výzvy – OP Vzdelávanie
• máj 2008 – priame zadanie – národný projekt „Vzdelávanie učiteľov pre tvorbu 

školského vzdelávacieho programu“ (ŠIOV)
• jún 2008 – výzva „Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých/vybraných 

sektoroch“
• jún/júl 2008 - priame zadanie – národný projekt „Podpora vzdelávania v 

automobilovom priemysle II.“(ŠIOV)
• december 2008 – výzva „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít“

Plánované výzvy – OP Výskum a vývoj
• jún/júl 2008 – výzva „Podpora špecializovaných organizácií vedy a techniky 

(vedecko-technologický park, výskumno-vývojové centrum, technologický 
inkubátor)“

• september 2008 – výzva „Budovanie infraštruktúry vysokých škôl 
a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok 
vzdelávacieho procesu“

• december 2008 – výzva „Podpora centier excelentnosti II.“
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Podpora centier excelentnosti

Centrá excelentnosti sú centrá, ktoré produkujú poznanie na svetovej úrovni,

podporujú špičkový výskum a podieľajú sa aj na vedecko-výchovnom procese,

najmä formou doktorandského štúdia. Existencia centra excelentnosti je
znakom špičkovej vedeckej kvality inštitúcie, ktorá takéto centrum zastrešuje. 
Prináša medzinárodnú prestíž nielen inštitúcii ale aj samotnej krajine. Kredit 
každého štátu sa zvyšuje práve s rastúcim počtom takýchto centier.

Podpora centier excelentnosti znamená:

• koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do 
monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných 
aktivít v danom vednom odbore,

• budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších 
pracovísk,

• integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej 
spolupráce vo výskume a vývoji, najmä v európskom výskumnom priestore.
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Výzva na predkladanie žžžžiadostí o nenávratný 
finan ččččný príspevok

Agentúra  MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v ýzvu na podporu 
centier excelentnosti:

Operaččččný program Výskum a vývoj 
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie 2.1/4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a
vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.05.2008 
Dátum uzávierky výzvy: 25.08.2008 

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvy:
1 000 000 000 Sk pre všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja
500 000 000 Sk pre Bratislavský kraj
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Oprávnené aktivity

• Cieľom výziev je podporiť vznik centier excelentnosti, sieťovanie 
pracovísk a ich prvotné vybavenie. V rámci výziev by mohlo byť
podporených približne 40 - 50 projektov.

• Podporované aktivity majú byť zamerané na prebiehajúce projekty 
spoločného výskumu slovenských univerzít, výskumných a vývojových 
inštitúcií s najlepšími svetovými výskumnými a vývojovými 
pracoviskami. Oprávnené sú aj aktivity súvisiace s pripravovanými 
projektmi v oblastiach strategicky dôležitých pre hospodárstvo 
a spoločnosť. 

• Podmienkou je zameranie aktivít na niektorú z vecných priorít výskumu 
a vývoja uvedených v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej 
politiky do roku 2015.
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Oprávnení žžžžiadatelia

Verejné vysoké školy,

• štátne vysoké školy,

• Slovenská akadémia vied a jej ústavy,

• organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá

štátnej pomoci,

• mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú

pravidlá štátnej pomoci.
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Oprávnení partneri

Novinkou je princíp partnerstva, kedy sa o finančné prostriedky uchádza 

žiadateľ, ale oprávnené sú aj výdavky partnera zúčastneného na 

projekte.

• Partneri musia splniť rovnaké podmienky ako žiadatelia,

• partnerom môže byť len organizácia registrovaná v Slovenskej 

republike a sídliaca na oprávnenom mieste realizácie projektu,

• je neprípustné nahradiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy inštitútom 

partnerstva.
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Ďakujem za pozornosť.


