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Riadiaci orgán pre  

Operačný program Vzdelávanie 

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  

 

 

III. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru  

pre Operačný program Vzdelávanie 

 

Termín konania: 09. 06. 2009 09:00 hod. 

Miesto konania: hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava 

Prítomní:   podľa priloţenej prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice) 

 

 

Zápisnica 

 

 

1. Otvorenie  

 

Tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len 

výbor“) otvorila PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie európskych 

záleţitostí Ministerstva školstva SR (ďalej len „MŠ SR“). V úvode ospravedlnila neúčasť 

predsedu výboru, ktorým je podpredseda vlády a minister školstva SR prof. Ing. Ján Mikolaj, 

CSc., z pracovných dôvodov a informovala, ţe v súlade s čl. 7, ods. 3 a čl. 9, ods. 3 písm. e) 

štatútu výboru a čl. 8, ods. 1 rokovacieho poriadku výboru a na základe písomného poverenia 

predsedu výboru (príloha č. 2 zápisnice)  bude viesť zasadnutie výboru ako tajomníčka 

výboru. Tajomníčka výboru privítala zástupcov Európskej komisie (ďalej len „EK“) - p. 

Santiaga Lorancu Garciu, p. Zuzanu Harmathovú, p. Martinu Pinkovú a p. Natáliu 

Dianiškovú.  

 

Tajomníčka výboru skonštatovala, ţe v úvode zasadnutia má byť v súlade so štatútom výboru 

schválený program zasadnutia výboru. Program bol členom výboru zaslaný dňa 21. mája 

2009.  Tajomníčka vyzvala členov výboru na predloţenie pripomienok, prípadne  návrhov na 

doplnenie programu. Nebol ţiadny návrh na doplnenie programu. Program bol členmi výboru 

bez pripomienok jednohlasne schválený (príloha č. 3 zápisnice).  

 

Tajomníčka výboru informovala, ţe výbor má troch nových členov, ktorých navrhli štatutárne 

orgány organizácií, ktoré sú v štatúte výboru určené ako členovia výboru. K zmene došlo za  

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity – členkou výboru je p. Gabriela 

Tamášová, za Vyšší územný celok Bratislavský kraj – p. Darina Pochabová a za Asociáciu 

zamestnávateľských zdruţení a zväzov SR – p. Branislav Masár. Noví členovia výboru mali 

menovacie dekréty za členov výboru pripravené na mieste svojho sedenia. 

 

Tajomníčka výboru uviedla, ţe ďalšou úlohou je konštatovanie uznášaniaschopnosti výboru. 

Podľa čl. 11 ods. 1 rokovacieho poriadku výboru je výbor uznášaniaschopný, ak sú na 

zasadnutí prítomné aspoň dve tretiny členov výboru, t.j. 22 členov, pričom nadpolovičná 

väčšina prítomných členov výboru nie je v zastúpení. Tajomníčka výboru uviedla, ţe počet 

členov na zasadnutí výboru je 26 členov výboru, z toho 10 členovia výboru sú v zastúpení, a 
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na základe uvedeného skonštatovala, ţe výbor je uznášaniaschopný. Na prijatie uznesenia bol 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

 

2. Príhovor predsedu výboru 

 

Zasadnutie výboru pokračovalo príhovorom predsedu výboru, ktorý v zastúpení prezentovala 

tajomníčka výboru. Predstavila program zasadnutia výboru: schvaľovanie Výročnej správy 

o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za január aţ december 2008, schvaľovanie 

Plánu hodnotení a prílohy č. 5 operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) – 

zoznam merateľných ukazovateľov, vzatie na vedomie revízie Programového manuálu k OPV 

a správ o vyhodnotení výziev a priamych zadaní, prezentácie o pokroku implementácie OPV, 

informovanosti a publicite a príklady vybraných národných projektov. Podklady boli členom 

výboru zaslané 28.5.2009 v elektronickej podobe (v súlade s čl. 5 ods. 5 štatútu výboru a čl. 4 

ods. 4 rokovacieho poriadku výboru, podľa ktorých má sekretariát výboru minimálne 5 dní 

pred dňom zasadnutia výboru  poslať členom výboru všetky podklady). V elektronickej verzii 

materiálov boli zmeny vyznačené formou sledovania zmien, v písomnej verzii materiálov 

rozdanej členom výboru boli všetky zmeny uţ prijaté. 

Tajomníčka výboru informovala, ţe od ostatného zasadnutia výboru (04.06.2008) schválili 

členovia výboru prostredníctvom procedúry per rollam (písomný postup pre prijatie 

rozhodnutia) v súlade s čl. 12 rokovacieho poriadku výboru dva dokumenty – Stratégia 

hodnotenia OPV a Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty Technickej pomoci v rámci 

OPV. Obom procedúram predchádzalo v súlade s čl. 12 rokovacieho poriadku výboru 

pripomienkovanie  materiálov členmi výboru. 

Najvýznamnejším zákonom, ktorý má dopad na implementáciu OPV, je zákon č. 265/2008 

o výchove a vzdelávaní (tzv. „školský zákon“) z 22.05.2008. Zákon nahradil predchádzajúcu 

legislatívu z roku 1984 a naštartoval od 01.09.2008 školskú reformu - reformu základných 

a stredných škôl. V zákone je nanovo zadefinovaná školská sústava a zavádza sa štátny 

vzdelávací program záväzný pre všetky školy a súčasne si školy môţu vytvárať svoje vlastné 

vzdelávacie programy. Reforma od septembra 2008 štartuje postupne – začala od prvého 

ročníka ZŠ, piateho ročníka ZŠ a prvého ročníka SŠ, ďalšie ročníky budú nabiehať postupne. 

Prvá správa o stave reformy bude k dispozícii na jeseň 2009. Ďalším dôleţitým zákonom je 

zákon o postavení pedagogických zamestnancov (vládou SR schválený 09.02.2009, 

momentálne je v 2. čítaní v Národnej rade SR), účinnosť zákona sa predpokladá od 

01.09.2009.  

Samotný OPV je významným nástrojom, ktorý prispieva k realizovaniu reformy regionálneho 

školstva, a to jednak prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov – Agentúra MŠ SR 

pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „Agentúra“) vyhlásila v roku 2008 osem výziev (z toho 

štyri výzvy pre základné školy a štyri výzvy pre stredné školy), v rámci ktorých školy mohli 

predkladať projekty na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov. Ďalším 

nástrojom sú národné projekty – väčšina priamych zadaní bola v roku 2008 zameraná na 

prioritné osi 1 a 4 (prioritné osi zamerané na reformu, na premenu tradičnej školy na 

modernú) a táto orientácia priamych zadaní súvisí so spustením školskej reformy od 

01.09.2008. Cieľovými skupinami národných projektov boli predovšetkým pedagogickí 

zamestnanci a ţiaci, prijímateľmi boli priamoriadené organizácie MŠ SR, ktorým tieto úlohy 

vyplývajú z legislatívy. Dôvodom sústredenia sa na cieľovú skupinu pedagogických 

zamestnancov je, ţe učitelia sú nositeľmi reformy, ktorí ju reálne aplikujú do škôl. Členom 

výboru budú predstavené dva národné projekty: Vzdelávanie učiteľov základných škôl 

v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na 

základných a stredných školách (prijímateľ: Štátny pedagogický ústav), ktorým bude 

doplnený systém vzdelávania o kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ (v súlade so školským 



 3 

zákonom, ktorý stanovuje pre ţiaka povinnosť ovládať minimálne dva cudzie jazyky – 

s výučbou prvého sa začne od tretieho ročníka ZŠ, s výučbou druhého od šiesteho ročníka ZŠ) 

a národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania s názvom Vzdelávanie učiteľov 

v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov. Tajomníčka ešte stručne uviedla 

národné projekty: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách, 

Tvorba vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového 

priemyslu (nadväzuje na národný projekt z programového obdobia 2004-2006) a  projekt 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy. V roku 2009 

sa pozornosť, čo sa týka národných projektov, bude sústreďovať opäť na reformu, ale taktieţ 

aj na problematiku ďalšieho vzdelávania. Podrobnejšie informácie o výzvach, národných 

projektoch, kontrahovaní a čerpaní, informovanosti a publicite odzneli v ďalších bodoch 

zasadnutia. 

Tajomníčka výboru sa v závere svojho príhovoru poďakovala za pozornosť a poţiadala 

o príhovor zástupcu EK p. Santiaga Lorancu Garciu.  

 

3. Príhovor zástupcu EK  

 

Santiago Loranca Garcia sa poďakoval za slovo. Uviedol, ţe je to po prvý raz, čo sa 

zúčastňuje zasadnutia výboru na Slovensku. Dobrým úvodom do OPV bola participácia na 

výročnom stretnutí (tzv. Annual Meeting), čo však bol iba prvý krok v oboznamovaní sa 

s OPV. V budúcich rokoch by veľmi rád pokračoval v spolupráci začatej svojím predchodcom 

a veľmi sa teší na pokračovanie tejto spolupráce.  

Povaţuje za vhodné vyjadriť sa ku kontextu, v ktorom ţijeme a to k prebiehajúcej 

ekonomickej kríze. Niektoré krajiny majú väčšie problémy ako iné, Európska únia ako celok 

sa nachádza v problémoch. Veľký počet vytvorených pracovných miest klesol, čo je znakom 

hĺbky ekonomickej krízy. Je to veľká ekonomická výzva. Tak EK, ako aj členské štáty sa 

snaţia zmeniť charakter globálnej situácie. Vzdelávanie môţe byť v tejto súvislosti kľúčovým 

nástrojom. Tak EÚ, všetky jej inštitúcie ako aj členské štáty podnikajú kroky na oţivenie 

ekonomiky (napr. plán na obnovu európskeho hospodárstva). ESF je povaţovaný za jeden z 

významných nástrojov na riešenie hospodárskeho poklesu.  

Dôleţitým dokumentom je oznámenie EK z 3. júna 2009: "Spoločný záväzok pre 

zamestnanosť", ktorý obsahuje tri kľúčové priority: udrţanie zamestnanosti a vytváranie 

pracovných miest, zvyšovanie kvalifikácie na základe potrieb trhu práce a prístup 

k vzdelávaniu. DG EMPL vyuţíva v boji proti kríze dva nástroje: Európsky globalizačný fond 

(na podporu členských štátov, ktoré majú problémy s hospodárskou reštrukturalizáciou) 

a Európsky sociálny fond. Oznámenie navrhuje členským štátom nasledovné oblasti, kde je 

potrebné vyuţívať Európsky sociálny fond: celoţivotné vzdelávanie, nové kurikulá, metódy 

výučby – na riešenie otázky predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky, poskytnutie 

podpory učňovskému školstvu, aby po ukončení školy mladí ľudia neboli nezamestnaní. 

Európsky sociálny fond je kľúčovým prvkom tejto stratégie a má dôleţitú úlohu vo 

financovaní systému.  

Európske inštitúcie sa obávajú pomalej implementácie operačných programov. EK sa snaţí 

pomôcť zavádzaním reforiem a zjednodušení európskej legislatívy. Revízia nariadení o 

štrukturálnych fondoch z apríla 2009 priniesla napr. pouţitie štandardných jednotkových 

nákladov, moţnosť paušálnych platieb do výšky 50 000 EUR bez dokladovania a dodatočné 

zálohové platby členským štátom. Takto poskytla EK len pre OP Vzdelávanie v tomto roku 

12,3 miliónov EUR. V rámci ďalšieho zjednodušenia a zrýchlenia implementácie EK plánuje 

napr. aj uhrádzanie ţiadostí o priebeţné platby (zaslané na EK) členským štátom aţ vo výške 

100 %. EK chce prijať spomínanú stratégiu ešte pred letom tohto roku, aby členské štáty čo 



 4 

najlepšie implementovali svoje operačné programy a vyuţili štrukturálne fondy tam, kde je to 

potrebné.  

Zástupca EK povaţuje zasadnutie výboru za veľmi dôleţité – implementácia OPV ide 

správnym smerom, čo potvrdzujú aj čísla. Upozornil na potrebu zvýšenia spolupráce 

riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) a EK. Je potrebné ešte uzavrieť hodnotenie súladu a 

uzavrieť otázku paušálnych výdavkov pre nepriame náklady, aby bol systém implementácie 

jednoznačný a stabilný od samého začiatku. Zástupca EK na záver svojho príhovoru zaţelal 

členom výboru úspešný priebeh rokovania. 

 

Tajomníčka výboru sa poďakovala zástupcovi EK za príhovor a vyjadrila vieru v to, ţe 

zástupca EK dostane odpovede na všetky svoje otázky, najmä tie týkajúce sa pokroku 

v implementácii OPV.   

 

4. Schválenie overovateľa zápisnice 

 

Tajomníčka výboru navrhla ako overovateľa zápisnice p. Jána Bruncka zo sekcie ekonomiky 

pre štrukturálne fondy EÚ MŠ SR. Keďţe nepadol iný návrh na osobu overovateľa, 

tajomníčka výboru dala hlasovať. P. Bruncko sa hlasovania zdrţal, zvyšok prítomných 

hlasoval za p. Bruncka, čím bol zvolený za overovateľa zápisnice. 

 

5. Schválenie zápisnice z 2. riadneho zasadnutia výboru   

 

V súlade s čl. 13 ods. 5 rokovacieho poriadku výboru  musí byť návrh zápisnice zo zasadnutia 

predchádzajúceho výboru (dňa 04.06.2008) spolu so všetkými navrhnutými zmenami, ktoré 

sekretariát neakceptoval, jedným z bodov agendy ďalšieho zasadnutia výboru, aby ju tak 

výbor mohol formálne schváliť. 

Tajomníčka výboru informovala prítomných o tom, ţe v súlade s článkom 13, odsek 3 

rokovacieho poriadku výboru bol návrh zápisnice z 2. zasadnutia výboru v elektronickej 

podobe zaslaný všetkým členom výboru na pripomienkovanie najneskôr do 15 pracovných 

dní od uskutočnenia zasadnutia výboru – t.j. do 13. júna 2008. Členovia výboru boli 

oprávnení navrhnúť doplnenie alebo zmenu zápisnice. Členovia boli povinní poslať svoje 

pripomienky na sekretariát do 10 pracovných dní odo dňa jeho prijatia (do 26.6.2008). V 

stanovenom termíne neboli k zápisnici predloţené ţiadne pripomienky. 

Tajomníčka výboru overila, či niektorý z členov chce vzniesť pripomienku k zápisnici 

a následne nechala hlasovať o prijatí zápisnice. Nikto z prítomných nebol proti, nikto sa 

nezdrţal hlasovania, zápisnica bola schválená jednohlasne (príloha č. 4 zápisnice). 

 

6. Výročná správa o vykonávaní OPV za obdobie január až december 2008 

 

Tajomníčka výboru informovala, ţe v súlade s čl. 67 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

1260/1999, zašle riadiaci orgán EK výročnú správu o vykonávaní operačného programu za 

príslušný kalendárny rok do 30. júna kaţdého roku. 

Výročná správa musí byť v súlade s  čl. 2 ods. 1 písm. d) štatútu výboru schválená výborom. 

Po schválení výborom bude Výročná správa o vykonávaní OPV za obdobie január aţ 

december 2008 (ďalej „VS 2008“) oficiálne predloţená EK v termíne do 30. júna 2009 cez 

systém SFC2007 (následne bude EK zaslaný aj preklad VS 2008 do anglického jazyka). 

VS 2008 obsahuje informácie o vyhlásených výzvach (v r. 2008 bolo vyhlásených 11 výziev 

– 8 výziev vyhlásených Agentúrou, 3 výzvy vyhlásené Ministerstvom zdravotníctva SR) 
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a o vyhlásených priamych zadaniach (v r. 2008 bolo vyhlásených 7 priamych zadaní), 

o obsahovom a o finančnom pokroku v implementácii OPV v roku 2008. Informácie sú 

štruktúrované podľa jednotlivých opatrení. VS 2008 ďalej obsahuje informácie 

o horizontálnych prioritách, o technickej pomoci a o informovaní a  publicite.  

Návrh VS 2008 bol členom výboru zaslaný elektronicky dňa 16. apríla 2009. Členovia výboru 

mali moţnosť zaslať pripomienky k návrhu VS 2008 v termíne do 4. mája 2009. 

Vyhodnotenie pripomienok ako aj v ich zmysle upravená VS 2008 bola súčasťou podkladov 

na zasadnutie výboru. Následne tajomníčka výboru otvorila diskusiu k návrhu VS 2008. 

 

Anna Nogová, Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) – vyjadrila sa k trom 

pripomienkam CKO, ktoré neboli zo strany MŠ SR akceptované. Prvou pripomienkou pod č. 

33 bola pripomienka k tabuľke č. 9 VS 2008 (plánované čerpanie a čerpanie, ktoré sa reálne 

uskutočnilo), kde sú veľké rozdiely medzi plánovanými a čerpanými hodnotami. CKO 

navrhlo doplniť dôvod tohto neplnenia plánu vzhľadom na metodický pokyn CKO k 

vypracovaniu výročnej správy a povaţuje za uţitočné uţ v tomto štádiu zdôvodniť, resp. sa 

zamyslieť nad tým, či sa dobre robia odhady čerpania a ak sa neplnia, prečo sa neplnia.  

Ďalšie pripomienky (menej závaţné) sú pripomienky č. 44 a č. 46 týkajúce sa problémov 

s implementáciou horizontálnych priorít Marginalizované rómske komunity (č. 44) a Rovnosť 

príleţitostí (č. 46). CKO navrhlo vypustiť formuláciu „nedostatočná koordinácia CKO“. CKO 

namietalo, ţe dané priority nie sú v kompetencii CKO, čo MŠ SR neakceptovalo a domnieva 

sa, ţe je to v kompetencii CKO. Zástupkyňa CKO sa odvolala na Národný strategický 

referenčný rámec, kde sa uţ v roku 2007, kedy bol tento dokument schválený, uvádza, kto je 

koordinátorom horizontálnych priorít. CKO z tohto hľadiska namieta proti neakceptovaniu 

pripomienok.  

Tajomníčka výboru uviedla, ţe k prvej pripomienke sa vyjadrí p. Ján Bruncko zo sekcie 

ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ MŠ SR ako zástupca RO pre OPV. P. Bruncko uviedol, 

ţe pripomienka síce bola uvedená ako neakceptovaná, ale vo vysvetlivkách k príslušnej 

tabuľke je uvedené, na základe čoho boli príslušné odhady vypracované – išlo o stav 

k 31.03.2008, kedy boli zverejnené dve priame zadania a štyri výzvy na dopytovo-orientované 

projekty. Reálny stav sa zmenil a v tabuľke sú uvedené reálne hodnoty čerpania, ktoré sa líšia 

od predpokladaných hodnôt. P. Bruncko sa spýtal, či je toto vysvetlenie akceptovateľné a 

navrhol akceptovať pripomienku CKO a uviesť uvedené vysvetlenie pod danú tabuľku.  

Zástupkyňa CKO súhlasila s týmto návrhom. 

Tajomníčka výboru uviedla, ţe pripomienka CKO (č. 33) je zo strany RO akceptovaná 

a uvedené zdôvodnenie bude doplnené pod tabuľku č. 9 VS 2008.  

Tajomníčka výboru sa ďalej vyjadrila k dvom ostatným pripomienkam CKO týkajúcim sa 

koordinácie zo strany CKO a uviedla, ţe RO neakceptoval pripomienky CKO z dôvodu, ţe 

CKO je zodpovedné za koordináciu celého systému štrukturálnych fondov a RO sa na to 

pozerá z globálneho hľadiska, kde CKO koordinuje všetky RO a všetkých koordinátorov 

horizontálnych priorít. Jednotlivé systémy koordinácie jednotlivých horizontálnych priorít sú 

samozrejme v kompetencii jednotlivých koordinátorov, ale takisto je nutná komunikácia 

s CKO, aby predloţené systémy koordinácie horizontálnych priorít boli v súlade so Systémom 

riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 

vydávaného práve zo strany CKO. Z tohto dôvodu neboli pripomienky zo strany CKO 

akceptované. 

Zástupkyňa CKO sa vyjadrila, ţe akceptuje daný stav.  

 

Iveta Turčanová, MF SR, Orgán auditu (ďalej len „OA“) – uviedla, ţe v priebehu 

pripomienkovania VS 2008 OA nevzniesol ţiadne pripomienky, keďţe údaje týkajúce sa 

auditu súladu sú v poriadku. Zaregistrovali však na str. 39 v kapitole 2.1.4.1 potrebu 
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upresnenia znenia posledného odseku tejto kapitoly - napriek tomu, ţe VS 2008 hodnotí stav 

za rok 2008, keď výrok a správa z auditu súladu bola zaslaná spoločne za všetky operačné 

programy, následný proces však poukázal na potrebu predkladania údajov osobitne za 

jednotlivé OP. Takţe OA prisľúbil zaslanie upraveného znenia posledného odseku materiálu 

riadiacemu orgánu. Tajomníčka výboru poţiadala OA, aby toto upravené znenie  zaslal 

v termíne najneskôr do nasledujúceho dňa, s čím p. Turčanová súhlasila.  

 

Juraj Vantuch, zástupca Rady vysokých škôl – upozornil, ţe v zhrnutí obsahu VS 2008 sa 

nachádza niekoľko drobných technických nedostatkov.  

Tajomníčka výboru poţiadala p. Vantucha, aby úpravy týchto drobných technických 

nedostatkov zaslal v termíne najneskôr do nasledujúceho dňa, s čím p. Vantuch súhlasil 

a pripomienky odovzdal priamo na zasadnutí. 

 

Santiago Loranca Garcia, zástupca EK – zdôraznil dôleţitosť výročnej správy vo vzťahu 

k EK, k monitorovaciemu výboru pre OPV a vo vzťahu k verejnosti. Preto musí poskytovať 

komplexné  informácie a slúţiť zároveň ako vizitka programu. Na základe toho ocenil, ţe 

riadiaci orgán akceptoval pripomienku z výročného stretnutia a uviedol do výročnej správy 

zhrnutie (obsahuje všetky podstatné informácie a poskytuje dobrý prehľad o priebehu procesu 

implementácie). Ocenil zapracovanie všetkých predchádzajúcich pripomienok zo strany EK 

a vyjadril predpoklad, ţe zo strany EK by nemali nastať problémy s akceptovateľnosťou VS 

2008. Je moţné, ţe budú pripomienky týkajúce sa kvality, v tejto chvíli je však predčasné 

hovoriť o konkrétnych pripomienkach. Následne tajomníčka výboru vyzvala zúčastnených, 

aby uviedli ďalšie prípadné pripomienky  k predmetnému dokumentu.  

 

Mária Józsová, Úrad vlády SR – skonštatovala, ţe riadiaci orgán akceptoval 2 pripomienky 

(jednu zásadnú, 1 všeobecnú) predloţené Úradom vlády SR.  

Doplnila, ţe vo VS 2008 na s. 44 sa nachádza formálna chyba – je potrebné oddeliť názov 

podkapitoly týkajúci sa horizontálnej priority Informačná spoločnosť  od obsahu odseku.  

 

Tajomníčka sformulovala záver tohto bodu a poţiadala členov výboru o schválenie VS 2008 

s nasledovnými pripomienkami: CKO  - pripomienka č. 33 týkajúca sa tabuľky č. 9, 

pripomienka OA – týkajúca sa odseku o odosielaní správ v súvislosti s hodnotením súladu 

(zašlú upravené znenie odseku na s. 39 VS 2008), p. Vantucha – technická pripomienka 

súvisiaca s časťou Zhrnutie a technická pripomienka UV SR týkajúca sa odseku horizontálnej 

priority Informačná spoločnosť  .   

Ţiadne ďalšie pripomienky neboli zo strany členov výboru vznesené, následne sa pristúpilo 

ku hlasovaniu o schválení VS 2008. Ţiadny z členov nebol proti, nikto sa nezdrţal hlasovania, 

VS 2008 spolu s prílohami bola jednohlasne schválená s pripomienkami.  

 

Následne tajomníčka výboru informovala zástupcu EK o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri 

zasielaní výročných správ cez systém SFC2007 (nová verzia systému od 1.6.2009). Viaceré 

RO majú problémy so zasielaním a  registráciou tohto dokumentu cez vyššie spomenutý 

systém a následne ho poţiadala o vyjadrenie sa k tomuto problému. Zástupca EK 

skonštatoval, ţe nemá informácie o tomto probléme, ale v roku 2008 mali niektoré RO 

podobné problémy. Pokiaľ sa vyskytnú ťaţkosti pri zasielaní tohto dokumentu, navrhol, aby 

RO informoval EK o vzniknutých problémoch. Skonštatoval, ţe podstatné je, ţe tento 

dokument bol vytvorený načas. P. Loranca upozornil, ţe prípadné oneskorené zaslanie 

výročnej správy nepredstavuje v súčasnosti problém, nakoľko EK zatiaľ nedostala ţiadnu 

ţiadosť o platbu a ešte neschválila audit súladu. P. Loranca vyjadril spokojnosť s tým, ţe 

dokument bol schválený  s pripomienkami a zároveň ocenil snahu MŠ SR predloţiť materiál 
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aj v anglickej verzii, nakoľko to uľahčí proces posudzovania VS2008 v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania na EK. Tajomníčka monitorovacieho výboru  

prisľúbila, ţe výročná správa bude EK zaslaná aj v anglickej verzii.  

 

7. Plán hodnotení OPV 

 

Riaditeľka odboru pre OPV MŠ SR Martina Šimová oboznámila prítomných so 

skutočnosťou, ţe v roku 2008 riadiaci orgán pre OPV vypracoval Stratégiu hodnotenia OPV. 

Stratégia hodnotenia OPV bola schválená členmi výboru dňa 10. septembra 2008 

prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam). 

Následne bola predloţená EK.  

Na základe Metodického pokynu CKO č. 5/2008 k vypracovaniu plánu hodnotení OP na 

programové obdobie 2007-2013 vydanom aţ po schválení Stratégie hodnotenia OPV MŠ SR 

ako riadiaci orgán pre OPV aktualizovalo a prepracovalo Stratégiu hodnotenia OPV a nazvalo 

ho Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013. 

Prvé strategické hodnotenie OPV je naplánované na r. 2011 a malo by sa týkať vyhodnotenia 

pokroku implementácie OPV z hľadiska relevantnosti a plnenia cieľov OPV. V r. 2010 (resp. 

2011) sú naplánované 2 tematické hodnotenia OPV: 1. zhodnotenie správnosti nastavenia 

systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania, 2. zhodnotenie 

realizácie projektov zameraných na príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. 

Aj vzhľadom na pripomienku EK, ktorá bola vznesená na výročnom stretnutí v apríli 2009, 

riadiaci orgán na druhú polovicu roku 2009 naplánoval prvé operatívne hodnotenie s názvom 

Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV. V rámci tohto hodnotenia riadiaci orgán má za 

cieľ posúdiť efektivitu činnosti RO a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom 

(ďalej len „SORO“), ako aj činnosť Monitorovacieho výboru pre OPV, zanalyzovať  systém 

riadenia a spolupráce RO a SORO v procese implementácie OPV.  

Aktualizovaný Plán hodnotení OPV bol predloţený na pripomienkovanie členom výboru dňa 

16. marca 2009. Pripomienky mohli členovia výboru zasielať v termíne do 31. marca 2009. 

Vyhodnotenie pripomienok ako aj v ich zmysle upravený Plán hodnotení OPV bol súčasťou 

podkladov na zasadnutie výboru. Následne tajomníčka výboru otvorila diskusiu k návrhu  

Plánu hodnotení OPV.  

  

Anna Nogová, CKO – mala otázku týkajúcu sa operatívnych hodnotení, ktoré sú uvedené 

v Pláne hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013 v časti 2.7.2 na s. 10. Pôvodne 

boli naplánované hodnotenia kaţdé dva roky počnúc rokom 2009. V dokumente sa uvádza, ţe 

v roku 2009 sa hodnotenie celého OPV nepredpokladá. Martina Šimová reagovala 

odpoveďou, ţe prvé operatívne hodnotenie je naplánované v roku 2009 (Zhodnotenie 

účinnosti systému riadenia OPV)  i na základe pripomienky EK.  

 

Santiago Loranca Garcia, zástupca EK – zdôraznil dôleţitosť zvolených tém hodnotenia a  

vhodnosť načasovania navrhovaných aktivít. Na základe výsledkov hodnotenia je moţné v 

prípade potreby vykonať nápravné opatrenia a tieţ urobiť zmeny v OPV. Zdôraznil, ţe 

plánované hodnotenie nastavenia ukazovateľov a monitorovacieho systému je potrebné 

spustiť čo najskôr (začiatkom r. 2010), aby bolo moţné identifikovať prípadné problémy s 

kvalitou zbieraných dát. Dobrý systém monitorovania a relevantné dáta o implementácii 

operačného programu sú základom pre kaţdé efektívne a relevantné hodnotenie. Zástupca EK 

vyjadril spokojnosť nad tým, ţe RO zohľadnilo pripomienky EK. EK ďalej navrhuje, aby 

záverečné správy z kaţdého hodnotenia boli prediskutované na monitorovacom výbore. Na 

základe  uplatňovania princípu partnerstva EK – členský štát, sa chce EK zúčastňovať na 

práci riadiacich výborov zodpovedných za hodnotenie.  
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Tajomníčka výboru reagovala, ţe správy z hodnotení budú predkladané na výbor, avšak  

otázkou je účasť na zasadnutiach riadiacich výborov, nakoľko všetky hodnotenia sú 

plánované externe. Zástupca EK na to odpovedal ţiadosťou, aby bola EK zapojená do 

monitorovania hodnotenia napríklad zasielaním návrhov zadávacích podmienok pre 

hodnotenie, priebeţnej a záverečnej správy z hodnotenia. EK má záujem byť priebeţne 

informovaná o tejto problematike. Tajomníčka výboru prisľúbila zástupcovi EK zasielanie 

predmetných správ.    

V rámci pripomienkového konania nebola členom výboru zaslaná príloha č. 1 Plánu 

hodnotení OPV, ktorá obsahuje ukazovatele OPV, nakoľko táto príloha bola predmetom 

samostatného pripomienkového konania (nasledujúci bod zasadnutia) a bude do Plánu 

hodnotení OPV doplnená po jej schválení členmi výboru. 

Ţiadne ďalšie pripomienky neboli zo strany členov výboru vznesené, následne sa pristúpilo 

ku hlasovaniu o schválení Plánu hodnotení OPV. Ţiadny z členov nebol proti, nikto sa 

nezdrţal hlasovania, Plán hodnotení OPV bol jednohlasne schválený.   

 

 

8. Príloha č. 5 OP Vzdelávanie – Zoznam merateľných ukazovateľov OPV 

 

Riaditeľka odboru pre OPV MŠ SR Martina Šimová vysvetlila, ţe dôvodom aktualizácie je 

zosúladenie prílohy č. 5 OPV s prílohou XXIII Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES)  č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (tzv. implementačné nariadenie). Táto 

poţiadavka vyplynula jednak zo strany CKO a jednak zo strany EK. Nešlo o zmenu 

ukazovateľov, ale o zosúladenie jednotlivých kategórií (cieľových skupín). Aktualizovaná 

príloha č. 5 bola odkonzultovaná so zástupcami EK.  

Aktualizovaná príloha č. 5 OPV bola členom výboru zaslaná elektronicky dňa 16. apríla 

2009. Členovia výboru mali moţnosť zaslať pripomienky k aktualizovanej prílohe č. 5 OPV 

v termíne do 4. mája 2009. Vyhodnotenie pripomienok ako aj v ich zmysle upravená príloha 

č. 5 OPV je súčasťou podkladov na zasadnutie výboru a bola následne predmetom diskusie. 

 

Mária Józsová, Úrad vlády SR – mala otázku, či táto Príloha č. 5 OPV bude Prílohou č.1 

Plánu hodnotení OPV. Martina Šimová odpovedala, ţe áno, práve z tohto dôvodu nebola 

členom výboru zasielaná ako príloha Plánu hodnotení OPV, lebo je to osobitný bod programu  

zasadnutia výboru.  

 

Iveta Turčanová, OA – sa pýtala, či ukazovatele pri jednotlivých prioritných osiach budú 

načítavané z akceptovaných monitorovacích správ od prijímateľov, nakoľko skúsenosti 

z minulého programového obdobia sú  také, ţe nie všetky zasielané monitorovacie správy od 

konečných prijímateľov sú akceptovateľné. Martina Šimová odpovedala, ţe áno, RO 

predloţenú monitorovaciu správu najprv posudzuje, ak bude niečo chýbať, prijímateľ bude 

vyzvaný na doplnenie a následne aţ po doplnení  RO zaregistruje do ITMS iba relevantné 

a posúdené údaje.  

Členovia výboru následne jednohlasne schválili zmenu prílohy č. 5 OP Vzdelávanie – 

Zoznam merateľných ukazovateľov OP Vzdelávanie. Proti nebol nikto, nikto sa nezdrţal 

hlasovania.  

  

9. Programový manuál k OPV  
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Tajomníčka výboru v tomto bode zasadnutia výboru informovala účastníkov, ţe na 1. 

zasadnutí výboru OPV dňa 14. novembra 2007 vzal výbor Programový manuál OPV (ďalej 

len „PM OPV“) na vedomie s pripomienkami.  

Na 2. zasadnutí výboru dňa 4. júna 2008 vzal výbor na vedomie revíziu PM OPV (doplnenie 

„zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania“ do cieľovej skupiny v opatrení 1.1 

a v opatrení 4.1; úprava prijímateľov vo všetkých opatreniach; technická pomoc; úprava častí 

PM OPV týkajúca sa oprávnených a neoprávnených výdavkov pri všetkých opatreniach 

OPV). 

MŠ SR ako riadiaci orgán pre OPV predkladá výboru na vedomie návrh druhej revízie PM 

OPV členom výboru. 

Doplnenia a zmeny PM OPV, ktoré sú predmetom tejto revízie: 

-  zmena prílohy č. 5 OPV – Zoznam merateľných ukazovateľov OPV (súvisí 

s predchádzajúcim bodom) 

-  technická pomoc (úprava názvov prioritných tém v súlade so Systémom riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 3.0 + 

2 technické zmeny týkajúce sa úpravy textu) 

Následne tajomníčka otvorila diskusiu k predloţenej revízii PM OPV.   

 

Gabriela Karovičová, MF SR, Certifikačný orgán (ďalej len „CO“) – na 2. zasadnutí 

výboru zástupca EK poţadoval, aby bola viditeľnosť zmien a platnosť dokumentu uvádzaná 

na predmetnom dokumente a navrhla, aby sa tu uvádzalo číslo verzie a dátum platnosti. 

Tajomníčka výboru odpovedala, ţe PM OPV sú číslované, revízia bude uskutočnená aţ po 

schválení výborom kvôli schvaľovaniu prílohy č. 5 OPV – Zoznam merateľných 

ukazovateľov OP Vzdelávanie (bod č. 8 zasadnutia výboru). Číslo verzie a dátum platnosti 

PM OPV sú vyznačené na úvodnej strane dokumentu. Následne hlasovaním výbor vzal 

revíziu PM OPV jednohlasne na vedomie.  

 

Nasledovala 15-minútová prestávka.  

 

10. Informácie o pokroku v implementácii OPV 

 

V tomto bode odzneli prezentácie zástupcov RO a SORO, ktoré informovali členov výboru 

o vyhlásených výzvach a priamych zadaniach. Prezentácie boli v papierovej verzii poskytnuté 

členom výboru. 

Ako prvá vystúpila zástupkyňa RO, Martina Šimová, riaditeľka odboru pre OPV SEZ MŠ SR. 

Vo svojej prezentácii s názvom „Pokrok v implementácii OPV – riadiaci orgán“ sa venovala 

priamym zadaniam, ktoré boli zverejnené v roku 2008 a 2009, ich aktuálnemu stavu, ako aj 

plánovaným priamym zadaniam do konca roku 2009. 

Druhou prezentáciou bola prezentácia Alexandry Drgovej, generálnej riaditeľky Agentúry  

s názvom „Vyhlásené výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP, OPV“, ktorá prezentovala výzvy 

na dopytovo-orientované projekty, ktoré boli vyhlásené v prvom polroku 2009 a zároveň 

informovala aj o plánovaných výzvach Agentúry do konca roku 2009. 

Tretím príspevkom bola prezentácia Edmunda Škorvagu, riaditeľa odboru programov EÚ na 

Ministerstve zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) s názvom „Vyhlásené výzvy na 

predkladanie ţiadostí o NFP, OPV“, ktorý prezentoval ukončené a aktuálne vyhlásené výzvy 

na dopytovo-orientované projekty, ktoré vyhlásilo MZ SR v roku 2009, zároveň informoval aj 

o plánovaných výzvach, ktoré sa budú vyhlasovať  v druhej polovici roka 2009.   

Prvé kolo prezentácií uzavrel Ján Bruncko, riaditeľ odboru metodiky, technickej asistencie, 

štátnej pomoci a vykazovania SEŠFEÚ MŠ SR prezentáciou s názvom „Informácia 

o kontrahovaní a čerpaní v rámci OPV“. Informoval o objeme uzatvorených zmlúv 
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k 30.4.2009, objeme kontrahovania podľa prioritných osí a zdrojov financovania, podľa 

členenia RO/SORO a objeme čerpania podľa zdrojov EÚ a ŠR k 11.5.2009. Taktieţ 

informoval členov výboru o čerpaní vo vzťahu k CO podľa prioritných osí a zdrojov 

financovania, objeme poskytnutých zálohových platieb k 30.4.2009 a poskytnutých 

zálohových platieb podľa členenia RO/SORO.  

 

Následne otvorila tajomníčka výboru diskusiu k predmetným prezentáciám. 

 

Hana Hýlová, MF SR, CO – doplnila aktuálne údaje ohľadom čerpania na úrovni CO 

a prezentované percento 4,41 %, pre čerpanie záväzku 2007 zníţeného o zálohové platby, čo 

predstavuje v absolútnych číslach 1 417 933 EUR za zdroj ESF. Na účty MF SR boli prijaté v 

roku 2009 z EK 2 tranţe zálohovej platby, kaţdá vo výške 12,35 mil. EUR. Celkovo bolo na 

účet CO prijatých 9 % z celkovej alokácie vo výške 55,6 mil. EUR." Čo sa týka úlohy MF SR 

predloţiť prvú ţiadosť o platbu na EK najneskôr do 24 mesiacov od prijatia prvej zálohovej 

platby, predpokladajú pripraviť túto prvú ţiadosť o platbu koncom leta roku 2009.  

 

Juraj Vantuch, zástupca Rady vysokých škôl – skonštatoval, ţe všetky prezentácie boli 

zaujímavé a z mnohých národných projektov vidieť, ţe skutočne útočia na niektoré významné 

„slabiny“ nášho vzdelávacieho systému, ako je napr. vzdelávanie   v cudzích jazykoch alebo   

informatizácia. Napriek tomu zastáva názor, ţe sa zo zreteľa stráca moţnosť ako vyuţiť 

financovanie ESF na systémové zmeny vo vzdelávaní. Spomedzi predkladaných národných 

projektov má potenciál prispieť k systémovej zmene len  národný projekt Štátnej školskej 

inšpekcie zameraný na externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy 

a rozvoj školy. Slovensko však predovšetkým významne zaostáva v porovnaní s inými 

krajinami, vo vyuţití ESF na implementáciu kodanských nástrojov na podporu rozvoja 

odborného vzdelávania a prípravy. Niektoré krajiny na rozdiel od nás riešili tieto otázky uţ 

v minulom programovacom období. Stačí sa pozrieť napr. do Českej republiky kde národné 

(systémové) projekty Národného ústavu odborného vzdělávání kopírujú kodanský proces  

a ČR takto dlhodobo vyuţíva ESF na nadobudnutie know  how vo viacerých oblastiach. My 

túto príleţitosť nevyuţívame a na konkrétnu ilustráciu -  zaostávame  napríklad v oblasti 

uznávania neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Na vyvinutie know how v tejto 

oblasti je potrebných veľa skúseností podobne ako aj na implementáciu iných reformných 

opatrení inšpirovaných Kodanskou deklaráciou, ku ktorej sa síce politicky hlásime, ale 

z odborného hľadiska na ňu nedostatočne reagujeme. Jediným pripravovaným projektom 

priamo reflektujúcim kodanský proces je projekt zameraný na Národnú sústavu kvalifikácií  

Vyslovil znepokojenie z odkladania spustenia projektu a obavu, či projekt naplní očakávania , 

ktoré sa do neho vkladajú. Skúsenosti z iných krajín ukazujú, ţe je vhodné reagovať na 

kodanský proces viacerými projektami.   

Poukázal na dôleţitosť naplnenia monitorovacej funkcie výboru v plnom rozsahu. Skúsenosti 

z prvého obdobia ukázali, ţe je potrebné klásť väčší dôraz na výsledky a dopad projektov, a 

nie len na čerpanie. Poloţil otázku, či budeme schopní naštartovať  systémové zmeny 

v odbornom vzdelávaní a príprave bez dostatočného mnoţstva skúseností a skúsených ľudí, 

a aj z tohto hľadiska je treba vnímať ESF ako priestor pre zaangaţovanie nových skúsených 

ľudí z praxe do riešenia otázok vzdelávania. Vyslovil obavu, ţe sa projekty nedostatočne 

vyuţívajú na preklenutie súčasnej fragmentácie v odbornom vzdelávaní a príprave a  obavu, 

či podarí materializovať jeden z hlavných zámerov kodanského procesu - presunúť akcent 

z procesu na výstupy vzdelávania a ich prezentáciu v ucelenom národnom prostredí, a teda 

 napr. vytvoriť „strešný“ portál, kde by bolo moţné získavať informácie o všetkých 

kvalifikáciách a o podmienkach nadobudnutia akejkoľvek kvalifikácie.  
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Ako ilustráciu parciálnej európskej iniciatívy, ktorú nedostatočne reflektujeme, opäť zdôraznil 

podporu neformálneho  a informálneho vzdelávania sa. Stále sa kladie v programových tézach 

dôraz na formálne vzdelávanie marginalizovaných rómskych komunít, kde je podľa neho 

dôleţité posilniť práve neformálne a informálne vzdelávanie sa. V závere zhrnul svoje 

znepokojenie z nedostatočného zamerania národných projektov na reflexiu kodanského 

procesu a  iných tém rezonujúcich v EU. V tejto súvislosti pripomenul signifikantné zlyhanie 

z predchádzajúceho obdobia, kedy sa neuskutočnili plánované aktivity zamerané na 

predpovedanie potrieb trhu práce a zosúlaďovanie profilu a štruktúry absolventov a celkovo 

vzdelávania pracovnej sily s dopytom a perspektívnym vývojom na trhu práce. Prostriedky sa 

nevyčerpali a predisponovali inam. Hoci veľmi víta významný posun v cielení projektov, 

a zvýšenom dôraze na identifikáciu a stanovenie merateľných ukazovateľov, vyslovil 

varovanie, aby sa formálne kvantitatívne ukazovatele nestali dominantným znakom 

monitorovania plnenia projektových zámerov.  Je potrebné priebeţne monitorovať aj 

dosahovanie kvalitatívnych systémových zmien  v oblasti vzdelávania a podľa jeho názoru 

predovšetkým   odborného vzdelávania a prípravy a  implementácie kodanského procesu.  

 

Anna Nogová, CKO – sa vyjadrovala k prezentácii p. Jána Bruncka, kde sa v popredí 

v súvislosti s zazmluvňovaním a čerpaním objavil Bratislavský samosprávny kraj, prioritná os 

4. Táto prioritná os ako jediná, s výnimkou Technickej asistencie, vykazuje k 31.12.2009 

reálne čerpanie a aj v zazmluvnení je na prvom mieste. Nakoľko ESF má podporovať 

zaostávajúce regióny, pýtala sa prečo je to tak.  

 

Ján Bruncko, RO – vysvetlil, ţe úroveň kontrahovania vychádza z pomeru alokovaných 

finančných prostriedkov pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a cieľ 

Konvergencia 1:33 , v starom období to bolo cca. 1:3. Nosná časť v rámci opatrenia 1.1 a 4.1 

sú národné projekty, kde je pomer kontrahovania 1:9 aţ 1:10 v prospech cieľa Konvergencia, 

nie je moţné zanedbať bratislavský kraj a je potrebné rovnako podporovať školy v Bratislave 

aj mimo územia Bratislavy. Preto je pri opatrení 4.1 vyššia úroveň kontrahovania.   

 

Anna Nogová, CKO –opýtala sa, či alokácia určená pre bratislavský kraj nebude rýchlo 

vyčerpaná a či percentuálne zazmluvňovanie a čerpanie ide rýchlejšie. 

 

Ján Bruncko, RO – odpovedal, ţe z tohto pohľadu môţeme konštatovať, ţe tú úroveň 

kontrahovania pri prioritnej osi 4 dosiahneme veľmi rýchlo na úroveň 100%. 

 

Santiago Loranca Garcia, zástupca EK – skonštatoval, ţe v tabuľke objemu kontrahovania 

je viditeľný pokrok (kontrahovanie je na úrovni pribliţne 17 %). Vníma však nerovnomernosť 

medzi prioritnými osami, keďţe prioritné osi 3 a 2 a opatrenie 1.2 zaostávajú. EK zaujímali 

dôvody takej nízkej miery implementácie týchto prioritných osí a plánované aktivity na 

zlepšenie tohto stavu. EK zároveň navrhla upraviť v budúcnosti údaje v tejto tabuľke tak, aby 

bolo zrejmé, ktoré výzvy/priame zadania sa uvádzajú v rámci konkrétnych opatrení. P. 

Loranca predpokladá, ţe v roku 2010 by nemal byť problém naplniť pravidlo N+3. V tomto 

smere však treba z hľadiska dobrého manaţmentu konať tak, akoby platilo pravidlo N+2. 

Zástupca EK sa pýtal, či je RO spokojné s aktuálnou úrovňou implementácie, prípadne či by 

sa dal dosiahnuť väčší pokrok urýchlením implementácie.  

 

Tajomníčka výboru informovala, ţe doteraz boli výzvy vyhlasované v súlade s reformou, 

jedinou výzvou, ktorá bola vyhlásená mimo prioritnej osi 1 a 4 bolo priame zadanie na projekt 

Štátneho pedagogického ústavu na ďalšie vzdelávanie učiteľov v odbore informatika v  rámci 

prioritnej osi 2 a 4 - opatrenia 2.1 a 4.2. Ďalej informovala, ţe v tomto roku Agentúra 
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pripravuje výzvu na ďalšie vzdelávanie v júli 2009 a taktieţ ďalšie národné projekty sú 

plánované na opatrenie 2.1 a 1.2 (Národná sústava kvalifikácií a ďalšie vzdelávanie v športe). 

Čo sa týka priority 3 Agentúra vyhlásila začiatkom tohto roku výzvy, jednu na opatrenie 3.1 

a jednu na opatrenie 3.2. Kontrahovanie by sa malo v rámci týchto opatrení a prioritných osí 

vyrovnať do konca roka. RO v spolupráci so SORO robí všetko pre to, aby bol proces 

implementácie čo najrýchlejší a zvýšilo sa reálne čerpanie. Najvyššie čerpanie očakávame 

v druhej polovici roku 2009, keď sa začnú projekty implementovať a budú predkladať prvé 

ţiadosti o platbu. Proces, ktorý predchádza zazmluvňovaniu, závisí od procesu výberu 

ţiadostí. Jeho dĺţka trvania je limitovaná počtom predloţených projektov a lehotami 

stanovenými v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007-2013. Záujem o finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu je veľký.  

 

Ján Bruncko, RO – prisľúbil, ţe tabuľka týkajúca sa kontrahovania z pohľadu prioritných osí 

bude do budúcnosti upravená. Pod kaţdým opatrením prioritnej osi budú uvedené jednotlivé 

výzvy. Dodal, ţe tabuľka úrovne objemu čerpania finančných prostriedkov momentálne 

odráţa čerpanie v rámci technickej pomoci, pretoţe čerpanie finančných prostriedkov mimo 

technickej pomoci sa začalo aţ v roku 2009.  

 

11. Správy o vyhodnotení výziev/priamych zadaní  

 

Tajomníčka výboru v  súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 3.0 predloţila na vedomie pre informáciu 

členom výboru nasledovné správy o vyhodnotení výziev a priamych zadaní: 

- Správa o vyhodnotení priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-1 

- Správa o vyhodnotení priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-2 

- Správa o vyhodnotení priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-3 

- Správa o vyhodnotení priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-4 

- Správa o vyhodnotení priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-5 

- Správa o vyhodnotení priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-6 

- Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie NFP č. OPV-2008/1.1/01-SORO 

- Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie NFP č. OPV-2008/1.1/02-SORO 

- Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie NFP č. OPV-2008/4.1/01-SORO 

- Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie NFP č. OPV-2008/4.1/02-SORO 

- Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie NFP č. OPV 2008/2.2/01 

 

V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, verzia 2.0 platná 

v roku 2008 Správa o vyhodnotení výzvy/priameho zadania je vypracovaná po ukončení 

schvaľovacieho procesu, najneskôr však do 60 kalendárnych dní od podpisu Záverečnej 

správy zo zasadnutia Výberovej komisie (zmluvy k NP neboli uzavreté v tejto lehote, preto je 

v správach uvedené, ţe v termíne vypracovania správy neboli uzavreté ţiadne zmluvy). 

Správa o vyhodnotení sa predkladá na vedomie príslušnému výboru na jeho najbliţšom 

zasadnutí a z tohto dôvodu RO pre OPV predkladá všetky správy vypracované k termínu 

výboru. 

Výbor vzal predloţené správy o vyhodnotení výziev na vedomie. 

 

12. Príklady implementácie vybraných národných projektov 

 

V tomto bode zasadnutia výboru odzneli  prezentácie prijímateľov vybraných národných 

projektov. Ako prvá bola prezentácia Dariny de Jaegher, zástupkyne Štátneho pedagogického 

ústavu, s názvom „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov 
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v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“ . 

V tejto prezentácii boli predstavené ciele projektu, jednotlivé formy spolupráce VŠ v rámci 

vzdelávania a hlavný výstup projektu. Darina de Jaegher ďalej uviedla počet frekventantov 

a aktuálny stav národného projektu z pohľadu realizovaných a plánovaných aktivít za obdobie 

marec – máj 2009. V závere svojej prezentácie uviedla pridanú hodnotu projektu – 

medzinárodnú spoluprácu  prijímateľa s viacerými medzinárodnými inštitúciami 

a univerzitami  a vzniknutý vzdelávací portál www.educj.sk, 

S druhou prezentáciou vystúpila Renáta Majerníková, zástupkyňa Štátneho inštitútu 

odborného vzdelávania, s názvom „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 

vzdelávacích programov“. V úvode prezentácie odzneli informácie týkajúce sa základných 

údajov o projekte, cieľoch a priebehu jednotlivých aktivít. Ďalej boli členovia výboru 

informovaní o publicite a propagácii projektu, rozpočte  a monitorovaní. 

 

13. Zabezpečenie informovania a publicity v rámci OP Vzdelávanie  

 

V rámci tohto bodu programu predniesli prezentácie o opatreniach realizovaných v OPV 

v rámci  informovania a publicity v rámci RO a  SORO za obdobie 2008 a prvých šesť 

mesiacov roku 2009 Viktória Šimkovičová, manaţérka pre informovanosť a publicitu OPV 

(RO), Alexandra Drgová, generálna riaditeľka Agentúry (SORO) a Edmund Škorvaga, 

riaditeľ odboru programov EÚ na MZ SR (SORO).  

 

14. Záver zasadnutia  

 

Tajomníčka výboru poďakovala zástupcom EK a všetkým členom výboru za účasť na výbore, 

udelila záverečné slovo zástupcovi EK, ktorý poďakoval za kvalitu prezentácií (pre členov 

EK boli veľmi uţitočné), všetkým diskutérom, osobitne tlmočníkom a taktieţ všetkým 

účastníkom. Následne tajomníčka ukončila rokovanie výboru. Predbeţný termín ďalšieho 

stretnutia výboru je jún 2010.   

 

Prílohy: 

 

1. Prezenčná listina 

2. Písomné poverenie predsedu výboru 

3. Program 3. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie 

4. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie 

5. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie z 9. júna 2009 

 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát výboru 

 

 

Zápisnicu overil: Ing. Ján Bruncko 

 

 

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice. 

 

 

 

 

V Bratislave 09.06.2009            ............................................................... 

http://www.educj.sk/
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              Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. 

           predseda výboru 

 

 


