
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa 
za rok 2008  

 
 

vypracovaná v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 698  
zo dňa 26. 06. 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schválil:        ..................................................................... 
 

prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
  vedúci služobného úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, máj 2009 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 



 2 

I. Identifikácia organizácie 

Názov:  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  
Sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 
Telefón: +421 2 59 374 111 (ústredňa) 
Fax:  +421 2 59 374 333  
e-mail:  inform@minedu.sk   
www:  www.minedu.sk 
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II. Politickí predstavitelia ministerstva  

Ján Mikolaj, minister 

Narodený: 19. 10. 1953 
Stav: ženatý, 2 deti  
Bydlisko: Žilina 

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. ukončil vysokoškolské 
štúdium  
v roku 1977 na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Od roku 
1983 pracoval ako odborný asistent a docent na Katedre 
cestného staviteľstva VŠDS. V roku 1992 sa stal členom 
vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.  
V období rokov 1995-1998 pracoval vo funkcii 
generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. V roku 
1999 nastúpil ako profesor na Žilinskú univerzitu, stal sa 
vedúcim Katedry realizácie stavieb, neskôr Katedry 

technológie  
a manažmentu stavieb. V parlamentných voľbách v rokoch 2002 a 2006 bol zvolený za 
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ministrom školstva Slovenskej republiky 
je od 4. júla 2006. 

Telefón:  02/59374 315 Fax: 02/59374 333 E-mail: jan.mikolaj@minedu.sk 

 

 

Bibiána Obrim čáková, štátna tajomní čka 

Narodená: 24. 01. 1965 
Stav: vydatá, 2 deti 
Bydlisko: Stropkov 

Mgr. Bibiána Obrimčáková získala titul na Pedagogickej 
fakulte v Banskej Bystrici v roku 1988. Po ukončení 
vysokoškolského štúdia učila na základných školách  
v okresoch Stropkov a Svidník, v období 1993 – 1998 na 
Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom  
v Stropkove. V roku 1998 nastúpila na Gymnázium  
v Stropkove. O rok neskôr sa stala jeho riaditeľkou. V 
tejto funkcii pôsobila až do svojho nástupu na 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 
Štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky je od 19. júla 2006. 

Telefón: 02/59374 275 Fax: 02/59374 205 E-mail: bibiana.obrimcakova@minedu.sk
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Jozef Habánik, štátny tajomník 

Narodený: 07. 03. 1976 
Stav: ženatý, 1 dieťa 
Bydlisko: Trenčín  
 
Ing. Jozef Habánik PhD. ukončil vysokoškolské štúdium  
v roku 1999 na Fakulte prevádzky ekonomiky dopravy  
a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Na tejto fakulte 
zároveň získal aj titul PhD. V roku 1999 nastúpil ako 
odborný asistent na Trenčiansku univerzitu Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne. Prodekanom pre pedagogickú 
činnosť na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity sa stal v roku 2003. V tejto funkcii 
pôsobil až do nástupu na Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky. Stal sa spoluriešiteľom vedeckých 

grantových úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky a spoluorganizátorom 
domácich aj zahraničných odborných a vedeckých konferencií. Svoje praktické 
skúsenosti využil v práci s projektmi Európskej únie (ďalej len "EÚ") v oblasti ľudských 
zdrojov. Štátnym tajomníkom Ministerstva školstva Slovenskej republiky je od 19. júla 
2006. 

Telefón:  02/59374 355 Fax: 02/59374 454 E-mail: jozef.habanik@minedu.sk 
 
 

František Schlosser, vedúci služobného úradu 

Narodený: 07. 10. 1949 
Stav: ženatý 
Bydlisko: Žilina 
 
Prof. Ing. František Schlosser, CSc. po skončení 
vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte SVŠT  
v Bratislave pracoval v Cestných stavbách v Košiciach 
ako technický kontrolór, neskôr sa stal vedúcim útvaru 
technicko-organizačného rozvoja. Od roku 1980 pôsobil 
na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline ako 
vysokoškolský učiteľ. Prodekanom Stavebnej fakulty 
VŠDS v Žiline sa stal v roku 1990, neskôr jej prorektorom 
pre vzdelávanie. Do svojho nástupu na Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky pôsobil vo funkcii profesora a zástupcu vedúceho Katedry 
technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Je 
zodpovedným riešiteľom domácich a zahraničných grantov, štátnych výskumných úloh, 
autorom expertíz, oponentských a recenzných posudkov, autorom viacerých odborných 
publikácií, kníh a jednej monografie, skrípt, ako aj iných odborných prác a článkov. 
Pôsobil vo vedeckých radách a profesijných združeniach, bol garantom medzinárodných 
konferencií. Vedúcim služobného úradu Ministerstva školstva Slovenskej republiky je od 
16. augusta 2006. 

Telefón:  02/59374 397 Fax:  02/59374 225E-mail: frantisek.schlosser@minedu.sk 



 5 

III. Kompeten čné postavenie Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky, organiza čná štruktúra 
ministerstva a jeho rezortné organizácie 

1. Kompetencie Ministerstva školstva Slovenskej rep ubliky 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ( ďalej len „ministerstvo“) bolo v roku 
2008 ústredným orgánom štátnej správy pre 

1. základné školy, stredné školy, vysoké školy, 

2. školské zariadenia, 

3. celoživotné vzdelávanie, 

4. vedu a techniku, 

5. štátnu starostlivosť o mládež a šport. 

2. Organiza čná štruktúra ministerstva a po čty zamestnancov k 31. 12. 2008 

a) organiza čné útvary patriace do pôsobnosti ministra: 

1. kancelária ministra,  

2. sekcia financovania a rozpočtu, 

3. sekcia medzinárodnej spolupráce, 

4. odbor kontroly, 

5. odbor právny, 

6. odbor vnútorného auditu, 

7. odbor masmediálnej politiky, 

8. odbor pre verejné obstarávanie, 

9. sekcia európskych záležitostí, 

10. odbor krízového manažmentu, 

11. sekcia ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ 

b) organiza čné útvary patriace do pôsobnosti vedúceho služobnéh o úradu: 

1. kancelária vedúceho služobného úradu, 

2. sekcia vysokých škôl, 

3. sekcia regionálneho školstva, 

4. sekcia štátnej starostlivosti o šport, 

5. sekcia vedy a techniky, 

6. osobný úrad,  

7. odbor legislatívny, 

8. odbor hospodárskej správy, 
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9. odbor učtárne a styku so Štátnou pokladnicou, 

10. odbor detí a mládeže, 

11. sekcia informatiky, 

12. sekcia pre celoživotné  vzdelávanie, 

c) organiza čné útvary patriace do pôsobnosti štátneho tajomníka  pre  vedu, 
techniku, deti a mládež: 

kancelária štátneho tajomníka,  

d) organiza čné útvary patriace do pôsobnosti štátneho tajomníka  pre  regionálne 
školstvo, ďalšie vzdelávanie a štátnu starostlivos ť o šport: 

kancelária štátneho tajomníka. 

 
Počet zamestnancov Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len "MŠ SR") vo 
fyzickom stave k 31. 12. 2008 bol 485, z toho v riadiacich funkciách vo fyzickom stave 
72 (vrátane ministra, štátnych tajomníkov a vedúceho služobného úradu). V priebehu 
roka 2008 uzavrelo spolu 71 zamestnancov  nový štátnozamestnanecký pomer a 
74 štátnych zamestnancov ukončilo štátnozamestnanecký pomer do 31. 12. 2008. Vo 
verejnej službe 26 zamestnancov uzavrelo nový pracovný pomer a  26  zamestnancov  
ukončilo pracovný pomer. 

3. Rozpočtové a príspevkové rezortné organizácie 

a) Priamo riadené rozpo čtové organizácie: 

1. Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, 
2. Agentúra na podporu výskumu a vývoja, 
3. Metodicko-pedagogické centrum, 
4. Národné športové centrum, 
5. Slovenská pedagogická knižnica, 
6. Štátny inštitút odborného vzdelávania, 
7. Štátny pedagogický ústav, 
8. Ústav informácií a prognóz školstva, 
9. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 

b) Priamo riadené príspevkové organizácie: 

1. Academia Istropolitana, 

2. Centrum vedecko-technických informácií SR, 

3. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, 

4. IUVENTA, 

5. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 

4. Osobitný štátny inšpek čný orgán v rezorte školstva: 

Štátna školská inšpekcia. 

5. Orgány miestnej štátnej správy: 
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1. Krajský školský úrad v Bratislave, 

2. Krajský školský úrad v Trnave, 

3. Krajský školský úrad v Nitre, 

4. Krajský školský úrad v Trenčíne, 

5. Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, 

6. Krajský školský úrad v Žiline, 

7. Krajský školský úrad v Prešove, 

8. Krajský školský úrad v Košiciach. 

6. Transforma čné zmeny v roku 2008  

V roku 2008 vznikol Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. 

 

 

7.  Prehľad o naj častejších žiadostiach a  informáciách žiadaných od ministerstva 

 

 
1 
 

Počet vybavených žiadostí o informácie pod ľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2008 z to ho: 

telefonicky:    2.250 
e-mailom:         738 
osobne:               25 
písomne:             62 
faxom:                  5 
iným spôsobom:   0 

Sumár: 3.080 

2 
 

Počet žiadostí vybavených a to kladne v  lehote:  
do 8 pracovných dní:  3.080 
do 16 pracovných dní:  0       
po zákonnej lehote:            0 

Sumár: 3.080  
3 
 

Počet zamietavých rozhodnutí:  
zamietnutých v súlade s § 18 ods. 2 zákona: 17 
zamietnutých podľa § 18 ods. 3 zákona (fikcia zamietavého rozhodnutia): 0 

Sumár: 17  

4 Počet podaných opravných prostriedkov: 11  

5 Počet opravných prostriedkov vybavených v  rámci autoremedúry: 0  

6 
 

Počet druhostup ňových rozhodnutí s  rozdelením na rozhodnutia, ktorými sa 
odvolaniu 

vyhovelo: 3 
nevyhovelo: 8 

Sumár: 11 
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7 
 

Počet návrhov na preskúmanie rozhodnutia súdom s  upresnením, v  ktorých 
prípadoch súd žalobe 
 

vyhovel: 0 
nevyhovel: 0 

Sumár: 0  
8 
 

Výška sumy  
 

vybratej z titulu úhrady podľa § 21 ods. 1:   0.- Sk 
 

Prehľad 20-tich naj častejšie žiadaných informácií pod ľa zákona č. 211/2000 Z. 
z o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2008  

 
1. Posúdenie kvalifikácie pedagogického zamestnanca  – podľa vyhlášky MŠ SR č. 

41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov 
v znení neskorších predpisov. 

2. Určenie tarifného stup ňa pedagogického zamestnanca  – podľa zákona o 
verejnej službe č. 313/2002 a nariadenia vlády č. 111/2002 ktorým sa ustanovujú 
katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení 
neskorších predpisov. 

3. Možnosti akreditácie vzdelávacích kurzov  – Informácie poskytne Odbor ďalšieho 
vzdelávania MŠ SR, č. tel.: 02/6820 5304. 

4. Informácie o vládnych štipendiách stredoškolského š túdia v zahrani čí  – 
poskytuje Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR, tel.: 02/5010 9617. 

5. Možnosti štúdia v zahrani čí – Informácie poskytne SAIA, n.o., Nám. slobody 23, 
812 20 Bratislava, č. tel.: 02/5441 1426, 02/5441 1464. 

6. Potvrdenie – overovanie slovenských vysved čení do zahrani čia – Vybavuje 
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, č. tel.: 02/5923 8121. 

7. Potvrdenie – overovanie slovenských diplomov do zah rani čia – Vybavuje 
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. 

8. Overovanie zahrani čných diplomov a vysved čení – Vybavuje Stredisko na 
uznávanie dokladov o vzdelaní    

9. Termíny školských prázdnin  – Nachádzajú sa na internetovej stránke MŠ SR   
10. Možnosti získania štipendia v Českej republike  – Informácie poskytne SAIA, n.o., 

Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava, č. tel.: 02/5441 1426, 02/5441 1464. 
11. Sieť stredných škôl, základných škôl, odborných u čilíš ť - Poskytuje Ústav 

informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, č. tel.: 02/6542 
5166. 

12. Možnosti získania štipendia od SR po čas štúdia v zahrani čí - Štipendium sa 
poskytuje len študentom, ktorí študujú na území Slovenskej republiky. 

13. Vyhlášky, Smernice, Metodické pokyny, Metodické usm ernenia, Výnosy  – 
Vybavuje Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou v spolupráci s príslušnými 
odbormi podľa obsahu dokumentu. 

14. Informácie o existujúcich vysokých školách na území  SR – poskytuje Ústav 
informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, č. tel.: 02/6542 
5166 

15. Informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých škol ách v Slovenskej 
republike  – poskytuje  Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 
Bratislava,  č. tel.: 02/6542 5166. 
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16. Zoznamy akreditovaných vzdelávacích kurzov  – Nachádzajú sa na internetovej 
stránke MŠ SR: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642 

17. Výška poskytnutých dotácií MŠ SR pre športové organ izácie  – Poskytuje Sekcia 
štátnej starostlivosti o šport MŠ SR – Odbor financovania športu, tel.: 02/5923 8206. 

18. Podmienky a možnosti pre získanie finan čných dotácií z ESF – Informácie sú 
zverejnené na stránke MŠ SR 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2016  . 

19. Informácie o aktuálnom spôsobe spoplatnenia externe j formy 
vysokoškolského štúdia  – Individuálne poskytuje fakulta príslušnej vysokej školy. 

20. Informácie týkajúce sa prerozde ľovania finan čných prostriedkov pre 
regionálne školstvo  – Poskytuje Sekcia regionálneho školstva MŠ SR – Odbor 
koncepcií financovania regionálneho školstva, č. tel.: 02/5937 4366. 
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IV. Prehľad o legislatívnom procese v priebehu roku 2008 

Za uvedené obdobie Ministerstvo školstva SR vypracovalo všeobecne záväzné právne 
predpisy, ktoré následne boli schválené a uverejnené v Zbierke zákonov SR takto: 
 
1. Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených v Zbierke zákonov 

SR v roku 2008, ktoré  vypracovalo Ministerstvo školstva SR 
2. Zákon č. 175/2008 Z. z. úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3. Zákon č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

5. Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

6. Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

7. Zákon č. 462/2008 Z. z., ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v 
Slovenskej republike. 

8. Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 
športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9. Zákon č. 560/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o 
uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

10. Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 420/2008 Z. z. o určení limitov súm 
finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej 
forme. 

11. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a 
školské zariadenia. 

12. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole 
v prírode. 

13. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej 
škole. 

14. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním. 

15. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných 
školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje 
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 

16. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní 
štúdia na stredných školách. 
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17. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní 
náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. 

18. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej 
škole. 

19. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej 
škole. 

20. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych 
školách. 

21. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych 
výchovných zariadeniach. 

22. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej 
umeleckej škole. 

23. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z. z. o školských 
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 

24. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a 
náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich 
evidencie a uloženia. 

25. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 396/2008 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. 
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl. 

26. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej 
komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov 
v športe Slovenskej republiky. 

27. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 542/2008 Z. z. o postupe pri 
vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami 
športovca. 

28. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele 
použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

29. Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 356/2008 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., 
ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej 
republiky. 

30. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 425/2008 Z. z. o vydaní 
opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na 
akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia. 

 
Z uvedeného prehľadu teda vyplýva, že Ministerstvo školstva SR za rok 2008 
vypracovalo 8 zákonov, 2 nariadenia vlády SR, 17 vyhlášok, 1 opatrenia a 1 oznámenie. 
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V. Materiály spracované a predložené na rokovanie v lády 
Slovenskej republiky za obdobie roku 2008 

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh predložených na rokovanie  vlády SR v období od 1. 1.- 

31. 12. 2008 
 

Ministerstvo školstva SR predložilo v roku 2008 na rokovanie vlády SR   50 materiálov. 
Z tohto počtu bolo 29 materiálov predložených  na základe uznesení vlády SR a 21 
materiálov bolo predložených iniciatívne. MŠ SR predložilo v tomto období na rokovanie 
vlády SR nasledujúce materiály: 

 
- Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v ško lách a školských zariadeniach 

v Slovenskej republike v školskom roku 2006/2007  – vzatý na vedomie na rokovaní vlády 
SR dňa 16.1.2008.  

- Návrh na úpravu funk čných platov prednostov krajských školských úradov – 
schválený na rokovaní vlády SR dňa 16.1.2008 uznesením vlády SR č. 33. 

- Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M ojmíra Mamojku na 
vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes korších predpisov – 
materiál bol zaradený do programu 77. rokovania vlády dňa 23.1.2008, ale vláda 
nerozhodla o materiáli. 

- Návrh Stratégie plnenia Dlhodobého zámeru štátnej v ednej a technickej politiky do 
roku 2015 na obdobie do roku 2010 – schválený na rokovaní vlády SR dňa 6.2.2008 
uznesením vlády SR  č. 79.  

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znen í neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  – schválený na rokovaní vlády SR dňa 6.2.2008 uznesením 
vlády SR č. 87.  

- Návrh stratégie informatizácie regionálneho školstv a  - schválený na rokovaní 
vlády SR dňa 20.2.2008 uznesením vlády SR č. 112. 

- Návrh medzirezortného programu pre Opera čný program Vzdelávanie  - 
schválený na rokovaní vlády SR dňa 20.2.2008 uznesením vlády SR č. 113. 

- Návrh postupu na poskytovanie sociálnych štipendií vlády SR žiakom 
stredných škôl na štúdium na zahrani čných stredných školách na roky 2008 až 
2011  - schválený na rokovaní vlády SR dňa 27.2.2008 uznesením vlády SR č. 144. 

- Návrh na ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté  v roku 2007  - schválený na 
rokovaní vlády SR dňa 27.2.2008 uznesením vlády SR č. 134. 

- Návrh zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a dop lnení niektorých zákonov 
(školský zákon)  – schválený na rokovaní vlády SR dňa 5.3.2008 uznesením vlády SR č. 
147. 

- Informácia o plnení úloh Ak čného plánu politiky mládeže na rok 2007, ktoré 
vyplývajú z Koncepcie štátnej politiky vo vz ťahu k de ťom a mládeži v SR do 
roku 2007  - vzatá na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 5.3.2008. 

- Návrh štatútu Akredita čnej komisie – schválený na rokovaní vlády SR dňa 12.3.2008 
uznesením vlády SR č. 169. 
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- Návrh zákona o organizácii a podpore športu a o zme ne a doplnení niektorých 
zákonov  - schválený  na rokovaní vlády SR dňa 26.3.2008 uznesením vlády SR č. 175. 

- Návrh zákona o podpore práce s mládežou – schválený  na rokovaní vlády SR dňa 
26.3.2008 uznesením vlády SR č. 176.  

- Návrh k ľúčových oblastí  a ak čných plánov štátnej politiky vo vz ťahu k de ťom 
a mládeži v SR na roky 2008 – 2013 – schválený na rokovaní vlády SR dňa 
26.3.2008 uznesením vlády SR č. 184.  

- Návrh  koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych det í a žiakov vrátane rozvoja 
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania  – schválený na rokovaní vlády SR dňa 
2.4.2008 uznesením vlády SR č. 206.  

- Memorandum o porozumení pre spolo čnú kandidatúru Slovenskej republiky 
a Rakúskej spolokovej republiky o sídlo Európskeho inova čného a technologického 
inštitútu – schválené na rokovaní vlády SR dňa 2.4.2008 uznesením vlády SR č. 211. 

- Návrh postupu pri výstavbe viacú čelovej športovej haly, ktorá bude použitá pri 
organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 v Slovenskej republike – 
schválený na rokovaní vlády SR dňa 16.4.2008 uznesením vlády SR č. 243. 

- Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Aula Jes seniovej lekárskej fakulty 
v Martine pre Univerzitu Komenského v Bratislave – schválený na rokovaní vlády SR dňa 
14.5.2008 uznesením vlády SR č. 313. 

- Návrh závere čného ú čtu za rok 2007 – vzatý na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 
28.5.2008. 

- Návrh Výro čnej správy o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2007 – vzatý na 
vedomie na rokovaní vlády SR dňa 4.6.2008. 

- Návrh zákona o organizovaní verejných telovýchovnýc h podujatí, športových podujatí 
a turistických podujatí a o zmene a doplnení niekto rých zákonov – schválený na 
rokovaní vlády SR dňa 11.6.2008 uznesením vlády SR č. 379. 

- Správa o stave plnenia cie ľov štátnych programov výskumu a vývoja a o čerpaní 
finan čných prostriedkov za rok 2007  – vzatá na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 
18.6.2008. 

- Návrh na odvolanie prednostky a vymenovanie prednos tu Krajského školského úradu 
v Trnave – schválený na rokovaní vlády SR dňa 25.6.2008 uznesením vlády SR č. 433. 

- Návrh stratégie vzdelávania vo finan čnej oblasti a manažmentu osobných financií  - 
schválený na rokovaní vlády SR dňa 2.7.2008 uznesením vlády SR č. 447. 

- Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2007  -  vzatá na vedomie na rokovaní 
vlády SR dňa 2.7.2008. 

- Informácia o postupe Ministerstva školstva Slovensk ej republiky pod ľa zákona NR SR 
č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskor ších predpisov pri prevodoch 
prebyto čného nehnute ľného majetku štátu a pri zámenách nehnute ľného majetku 
štátu a prevodoch majetku štátu na základe uplatnen ého práva prednostnej kúpy 
majetku štátu alebo zákonného predkupného práva za l. polrok 2008  – vzatá na 
vedomie na rokovaní vlády SR dňa 9.7.2008. 

- Návrh na vymenovanie členov Akredita čnej komisie  – schválený na rokovaní vlády SR 
dňa 9.7.2008 uznesením vlády SR č. 460. 

- Návrh rezortného programu pre Opera čný program Výskum a vývoj  - schválený na 
rokovaní vlády SR dňa 9.7.2008 uznesením vlády SR č. 480. 

- Návrh na poskytnutie odmien prednostom krajských šk olských úradov za I. polrok 
2008 – schválený na rokovaní vlády SR dňa 16.7.2008 uznesením vlády SR č. 493. 

- Informácia o návrhu na vytvorenie Národného fóra pr e celoživotné poradenstvo  - 
vzatá na vedomie na rokovaní vlády  SR dňa 20.8.2008. 
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- Návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných 
kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovate ľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavov ských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zák onov v znení neskorších 
predpisov  – schválený na rokovaní vlády SR dňa 20.8.2008 uznesením vlády SR č. 553. 

- Návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôs obnosti Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny  euro v Slovenskej republike – 
schválený na rokovaní vlády SR dňa 20.8.2008 uznesením vlády SR č. 554. 

- Návrh legislatívneho zámeru zákona o odbornom vzdel ávaní a odbornej príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – schválený na rokovaní vlády SR dňa 
27.8.2008 uznesením vlády SR č. 564. 

- Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlá dy 
Slovenskej republiky na rok 2008 – schválený na rokovaní vlády SR dňa 27.8.2008 
uznesením vlády SR č. 576. 

- Návrh členstva Slovenskej republiky v medzinárodnom vedeck om centre – 
spolo čnosti s ru čením obmedzeným XFEL GmbH v Hamburgu, pod ľa nemeckého 
právneho poriadku, s názvom Európske rontgenové las erové zariadenie na báze 
voľných elektrónov (European X-ray Free Electron Laser  Facility)  – schválený na 
rokovaní vlády SR dňa 10.9.2008 uznesením vlády SR č. 607. 

- Návrh legislatívneho zámeru zákona o stimuloch  pre  výskum a vývoj  – schválený na 
rokovaní vlády SR dňa 15.10.2008 uznesením vlády SR č. 730. 

- Správa o stave výskumu a vývoja v SR za roky 2002-2 006 s vyhodnotením 
úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podpo ru výskumu a vývoja 
financovaných z verejných zdrojov v roku 2007 – vzatá na vedomie na rokovaní 
vlády SR dňa 15.10.2008. 

- Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ur čení limitov súm finan čných 
prostriedkov na zabezpe čenie štúdia v študijných programoch v externej 
forme – schválený na rokovaní vlády SR dňa 22.10.2008 uznesením vlády SR č. 
765. 

- Návrh legislatívneho zámeru zákona o obmedzení dost upnosti látok a metód s 
dopingovým ú činkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov - materiál bol 
predložený na rokovanie vlády SR, ale nebol zaradený do programu na rokovanie 
vlády SR. 

- Návrh Ak čného plánu politiky mládeže na roky 2008 - 2009, kt orý vyplýva z 
Kľúčových oblastí a ak čných plánov štátnej politiky vo vz ťahu k de ťom a 
mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 – materiál bol predložený na 
rokovanie vlády SR, ale nebol zaradený do programu na rokovanie vlády SR. 

- Výročná správa o hodnotení projektov Agentúry na podporu  výskumu a vývoja za rok 
2007 -  vzatá na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 26.11.2008. 

- Návrh na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády 
Slovenskej republiky na rok 2008  – schválený na rokovaní vlády SR  dňa 26.11.2008 
uznesením vlády SR č. 852.  

- Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa Berényiho a Lászlóa 
Szigetiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zák on) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – neschválený na rokovaní vlády SR dňa 
26.11.2008 uznesením vlády SR č.  840. 

- Návrh na poskytnutie odmien prednostom krajských šk olských úradov za II. polrok 
2008 – schválený na rokovaní vlády SR dňa 10.12.2008 uznesením vlády SR č. 908. 
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- Hodnotiaca správa o ú časti výprav Slovenskej republiky na Hrách XXIX . olympiády 
a XIII. paralympijských hrách v Pekingu  – vzatá na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 
17.12.2008. 

- Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pod robnosti rozpisu finan čných 
prostriedkov zo štátneho rozpo čtu pre školy a školské zariadenia  - schválený na 
rokovaní vlády SR dňa 10.12.2008 uznesením vlády SR č. 901. 

- Návrh financovania rekonštrukcie Zimného štadióna O ndreja Nepelu, ktorý bude 
využitý pri organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 v Slovenskej 
republike  – schválený na rokovaní vlády SR dňa 17.12.2008 uznesením vlády SR č. 970. 

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariade ní v znení neskorších predpisov  – 
schválený na rokovaní vlády SR dňa 17.12.2008 uznesením vlády SR č. 965. 

- Návrh zákona o odbornom  vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  - schválený na rokovaní vlády SR dňa 17.12.2008 uznesením vlády SR č. 966. 

 

2.  Vyhodnotenie Plánu práce vlády SR za rok 2008  

 
Február  
- Návrh na ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté  v roku 2007  – schválený 

na rokovaní vlády SR dňa 27.2.2008 uznesením vlády SR č. 134. 
- Akčný plán politiky mládeže na roky 2008 – 2009, ktorý  vyplýva z Koncepcie 

štátnej politiky vo či deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 20 13 
– materiál bol predložený na rokovanie vlády  SR, ale nebol zaradený do programu 
na rokovanie vlády SR. 

 
Jún  
- Stratégia vzdelávania vo finan čnej oblasti a manažmentu osobných financií  – 

schválený na rokovaní vlády SR dňa 2.7.2008 uznesením vlády SR č.   447.   
 
Október  
- Návrh budovania športovej infraštruktúry pre roky 2 009 2013 – materiál bol 

zrušený na rokovaní vlády SR  dňa 25.3.2009 uznesením vlády SR č. 241.  
 

December  
- Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej , umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti pre oblas ť vysokých škôl - zmena termínu do 31.12.2009. 
 
 
3.  Vyhodnotenie Plánu  legislatívnych úloh vlády S R za rok 2008 
 
Marec 
- Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní – materiál bol zrušený na rokovaní vlády SR 

dňa 25.3.2009 uznesením vlády SR č. 241. 
 
Apríl  
- Návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariade ní v znení neskorších predpisov – 
materiál bol zrušený na rokovaní vlády SR dňa 27.8.2008 uznesením vlády SR č. 576 . 
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Jún  
- Návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní 

odborných kvalifikácií – schválený na rokovaní vlády SR dňa 20.8.2008 
uznesením vlády SR č. 553.  

- Návrh zákona o organizovaní  verejných telovýchovný ch podujatí, športových 
podujatí a turistických podujatiach a o zmene a dop lnení niektorých zákonov – 
schválený  na rokovaní vlády SR dňa 11.6.2008 uznesením vlády SR č. 379.  

 
August  
- Návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôs obnosti Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zaved ením meny eura –schválený 
na rokovaní vlády SR dňa 20.8.2008 uznesením vlády SR č. 554.  

 
September  
- Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ur čení limitov súm finan čných 

prostriedkov na zabezpe čenie štúdia v študijných programoch v externej 
forme na akademický rok 2009/2010 – schválený na rokovaní vlády SR dňa 
22.10.2008 uznesením vlády SR č. 765.  

 
Október  
- Návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplne ní niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  – zmena termínu do 30.12.2008 – materiál bol 
zrušený na rokovaní vlády SR dňa 9.2.2009 uznesením vlády SR č. 119. 

 
November  
- Návrh zákona o obmedzení dostupnosti látok a metód s dopingovým ú činkom 

– materiál bol zrušený na rokovaní vlády SR dňa 26.11.2008 uznesením vlády SR č.  
852. 

- Návrh zákona o odbornom vzdelávaní  – schválený na rokovaní vlády SR dňa 
17.12.2008 uznesením vlády SR č. 966. 

 
December  
- Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 2/2004 

Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, 
základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov – 
schválený na rokovaní vlády SR  dňa 10.12.2008 uznesením vlády SR č. 901. 
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VI. Rozpočtová kapitola MŠ SR, skladba príjmov, výdavkov 
a mimorozpo čtových zdrojov za rok 2008 
a vyhodnotenie plnenie programovej štruktúry kapito ly 

1. Príjmy kapitoly 

Rozpočet príjmov kapitoly MŠ SR a jeho plnenie k 31. 12. 2008 tvorili finančné 
prostriedky z nasledujúcich zdrojov: 

- rozpočtové prostriedky kapitoly (zdroj 111), 
- Európsky sociálny fond (zdroj 1161), 
- Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (zdroj 1162), 
- Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) (zdroj 11S1), 
- Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) (zdroj 11T1), 
- Európsky sociálny fond – zdroje z predchádzajúcich rokov (zdroj 1361), 
- spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – zdroje z predchádzajúcich rokov (zdroj 
1362), 
- Európsky sociálny fond – 2. programové obdobie – zdroje z predchádzajúcich rokov 
(zdroj13T1), 
- zdroje z ostatných rozpočtových kapitol (zdroj 14). 

Mimorozpočtové zdroje, ktoré boli súčasťou plnenia rozpočtu príjmov, tvorili finančné 
prostriedky z nasledujúcich zdrojov: 

- iné zdroje zo zahraničia (zdroj 35) 
- iné zdroje (zdroj 70) 

Prehľad o schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a plnení príjmov vrátane 
mimorozpočtových zdrojov (ďalej len „MRZ“), podľa jednotlivých kódov zdroja a podľa 
jednotlivých  okruhov organizácií za všetky kódy zdroja je obsahom nasledujúcich 
tabuliek.  

Schválený rozpo čet, upravený rozpo čet a plnenie príjmov kapitoly školstva pod ľa 
jednotlivých kódov zdroja                                                                                                                        
                                                                                                                                                       
(v tis. Sk) 

Zdroj  Ukazovate ľ 
Schválený 
rozpo čet        

2008 

Upravený 
rozpo čet  

k 
31.12.200

8 

Plnenie 
príjmov  

k 
31.12.20

08 

%  
plnenia 

k SR 

% 
plnenia  
 k UR 

111 
Rozpočtové prostriedky 
kapitoly 100 261 46 848 52 652 52,5 112,4 

1161 ESF 408 660 376 137 401 420 98,2 106,7 
1162 Spolufinancovanie zo ŠR 0 0 3 965 0 0,0 

11S1 
Európsky fond 
regionálneho rozvoja 1 092 395 20 726 20 726 1,9 100,0 

11T1 
ESF - 2. programové 
obdobie 534 728 16 749 16 749 3,1 100,0 

1361 ESF 0 200 952 209 706 0 104,4 
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1362 
ESF - spolufinancovanie 
zo ŠR 0 0 3 836 0 0,0 

13T1 
ESF - 2. programové 
obdobie  0 6 698 6 698 0 100,0 

14 
Zdroje z ostatných 
rozpočtových kapitol 0 0 7 868 0 0,0 

Prostriedky štátneho rozpo čtu  2 136 044 668 110 723 620 33,9 108,3 
35 iné zdroje zo zahraničia  0 0 5 998 0 0,0 

72 

vybrané mimorozpočtové  
prostriedky a ostatné 
nerozpočtované  príjmy     66 560 0 0,0 

Mimorozpo čtové prostriedky 
(MRZ) 0 0 72 558 0 0,0 
Kapitola MŠ SR spolu  2 136 044 668 110 796 179 37,3 119,2 
 
 
Schválený  rozpo čet, upravený rozpo čet a plnenie príjmov kapitoly školstva pod ľa 
jednotlivých okruhov organizácií                                                                                             
                                                                                                                                              
(v tis. Sk) 

Ukazovate ľ 
Schválený  
rozpo čet        

2008 

Upravený 
rozpo čet 

k 
31.12.2008 

Plnenie 
príjmov  

k 
31.12.20

08 

%  
plnenia 

k SR 

% 
plnenia  

k UR 

Príjmy kapitoly  2 136 044 668 110 796 179 37,3 119,2 
v tom: mimorozpočtové zdroje 0 0 72 558 0,0 0,0 
príjmy bez mimorozpočtových 
zdrojov 2 136 044 668 110 723 620 33,9 108,3 
Vlastný úrad MŠ SR (vrátane 
vnútornej organiza čnej jednotky – 
VOJ)  2 106 494 628 867 674 491 32,0 107,3 
v tom: mimorozpočtové zdroje 0 0 3 364 0,0 0,0 
príjmy bez mimorozpočtových 
zdrojov 2 106 494 628 867 671 127 31,9 106,7 
Ostatné priamo riadené  
organizácie 2 540 7 866 22 705 893,9 288,6 
v tom: mimorozpočtové zdroje 0 0 10 619 0,0 0,0 
príjmy bez mimorozpočtových 
zdrojov 2 540 7 866 12 085 475,8 153,6 
Krajské školské úrady  27 010 31 377 98 983 366,5 315,5 
v tom: mimorozpočtové zdroje 0 0 58 574 0,0 0,0 
príjmy bez mimorozpočtových 
zdrojov 27 010 31 377 40 408 149,6 128,8 

  
Kapitole školstva boli pre rok 2008 v schválenom rozpočte rozpísané príjmy v objeme 
2 136 044 tis. Sk. Upravený rozpočet príjmov kapitoly bol v objeme 668 110 tis. Sk. 
Dosiahnuté plnenie bolo v objeme 723 620 tis. Sk, t. j. 108,3 % z upraveného rozpočtu. 
Plnenie príjmov podľa jednotlivých kódov zdroja bolo nasledovné: 
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S kódom zdroja 111 – Rozpo čtové prostriedky kapitoly  bol schválený rozpočet 
v objeme 100 261 tis. Sk. Upravený rozpočet bol v objeme 46 848 tis. Sk. Zníženie 
rozpočtu príjmov o 53 413 tis. Sk vykonalo Ministerstvo financií SR na základe žiadosti 
Ministerstva školstva SR (list č. CD-2008-21767/46105-1:05 zo 6. 11. 2006), 
špecifikovanej v liste Ministerstva školstva SR zo dňa 19. 12. 2008 z dôvodu 
nenaplnenia príjmov z predaja prebytočného majetku (viď Rozpočtové opatrenie č. 147 
v prílohe). Dosiahnuté plnenie k 31. 12. 2008 bolo v sume 52 652 tis. Sk, t. j. 112,4 % 
z upraveného rozpočtu. 

S kódom zdroja 1161 – Európsky sociálny fond  bol schválený rozpočet v sume 
408 660 tis. Sk, upravený rozpočet bol v sume 376 137 tis. Sk. Na základe žiadosti 
Sekcie európskych záležitostí Ministerstva školstva SR v súvislosti so znížením záväzku 
v roku 2005 pre JPD NUTS II. Bratislava Cieľ 3, Ministerstvo financií SR viazalo 
v rozpočte kapitoly príjmy v sume 32 523 tis. Sk (viď RO 44 v prílohe) Plnenie príjmov 
k 31. 12. 2008 dosiahlo sumu 401 420 tis. Sk, t. j. 106,7 % z upraveného rozpočtu. 

S kódom zdroja 1162 – Európsky sociálny fond – spol ufinancovanie zo ŠR 
neboli príjmy v rozpočte rozpísané, dosiahnuté plnenie v roku 2008 bolo v sume 3 965 
tis. Sk. 

S kódom zdroja 11S1 – Európsky fond regionálneho ro zvoja – 2. programové 
obdobie boli rozpísané v schválenom rozpočte finančné prostriedky v sume 1 092 395 
tis. Sk, upravený rozpočet bol sume 20 726 tis. Sk. Dôvodom úpravy rozpočtu bolo 
viazanie finančných prostriedkov EÚ v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 
určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ na rok 2008, s kódom zdroja 
11S1 v sume 1 071 669 tis. Sk, ktoré kapitola Ministerstva školstva SR použije 
v nasledujúcom roku (viď RO č. 151 v prílohe). Dosiahnuté plnenie príjmov k 31. 12. 
2008 s kódom zdroja 11S1 bolo v sume 20 726 tis. Sk, t. j. 100 % k upravenému 
rozpočtu. 

S kódom zdroja 11T1 – Európsky sociálny fond – 2. p rogramové obdobie  bol 
schválený rozpočet v sume 534 728 tis. Sk, upravený rozpočet bol v sume 16 749 tis. 
Sk. Viazanie v sume 517 979 tis. Sk bolo vykonané v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 
523/2004 Z. z. (viď RO č. 151 v prílohe). Dosiahnuté plnenie k 31. 12. 2008 bolo v sume 
16 749 tis. Sk, t. j. 100 % z upraveného rozpočtu. 

S kódom zdroja 1361 – Európsky sociálny fond – zdro je z predchádzajúcich 
rokov bol v roku 2008 pôvodne stanovený rozpočet v sume 1 183 557 tis. Sk, čo 
predstavovalo sumu finančných prostriedkov  ESF z predchádzajúcich rokov viazaných 
v roku 2007 podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. a presunutých na použitie do 
roku 2008. Suma 968 900 tis. Sk bola v zmysle rozpočtového opatrenia MF SR č. 151 
viazaná v roku 2008 s následným použitím v roku 2009. Upravený rozpočet k 31. 12. 
2008 bol v sume 200 952 tis. Sk, plnenie bolo v sume 209 706 tis. Sk, t. j. 104,4 % 
z upraveného rozpočtu.  

S kódom zdroja 1362  – Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR – 
2. programové obdobie neboli v rozpočte príjmy rozpísané, plnenie k 31. 12. 2008 
bolo v sume 3 836 tis. Sk. 

S kódom zdroja 13T1  - Európsky sociálny fond – 2. programové obdobie – 
zdroje z predchádzajúcich rokov boli MF SR pridelené finančné prostriedky v objeme 
131 085 tis. Sk. (viď RO č. 59).  MF SR podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových 
pravidlách viazalo  finančné prostriedky v sume 124 387 tis. Sk, ktoré  budú presunuté 
na použitie do roku 2009 (viď RO č. 151). Po  viazaní upravený rozpočet k 31. 12. 2008  
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bol v sume 6 698 tis. Sk  a plnenie  v sume 6 698 tis. Sk, t. j. 100 % z upraveného 
rozpočtu.  

S kódom zdroja 14 – Zdroje z ostatných rozpo čtových kapitol boli príjmy 
plnené v sume 7 868 tis. Sk. Dosiahnutú skutočnosť tvorili príjmy od Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ktoré zahŕňajú motivačný príspevok pre žiakov v hmotnej núdzi 
a dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi. Okrem toho to boli príjmy prijaté na realizáciu 
projektov zameraných najmä na protidrogovú prevenciu (KŠÚ v sume 4 318 tis. Sk) 
a príjmy poukázané APVV na riešenie výskumných projektov (MPC v sume 3 550 tis. 
Sk).  

Mimorozpo čtové príjmy boli plnené v celkovom objeme 72 558 tis. Sk, v tom 
s kódom zdroja 35 – Iné zdroje zo zahrani čia boli príjmy v sume 5 998 tis. Sk. Tieto 
príjmy tvorili finančné prostriedky poskytnuté zo zahraničia v rámci riešenia spoločných 
programov a projektov. S kódom zdroja 70 – Iné zdroje boli príjmy v sume 66 560 tis. 
Sk. Zdrojmi príjmov boli finančné prostriedky prijaté na základe darovacej zmluvy, 
prostriedky prijaté od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, dotácie na školské 
pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi, príjmy na stravovanie a ubytovanie detí 
v špeciálnych školách, príspevky od rodičov a iných osôb na čiastočnú úhradu 
prevádzkových nákladov, predaj výrobkov a služieb učilíšť atď. Tieto finančné 
prostriedky v zmysle § 23 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné použiť ako povolené 
prekročenie rozpočtu výdavkov.     

1.1 Príjmy kapitoly pod ľa ekonomickej klasifikácie 

Prehľad o schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a plnení príjmov k 31. 12. 
2008 podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie, vrátane prehľadu o plnení 
MRZ je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 
 

Schválený rozpo čet, upravený rozpo čet a plnenie príjmov kapitoly školstva k 31. 
12. 2008 pod ľa jednotlivých okruhov organizácií a kategórií ekon omickej 
klasifikácie za všetky kódy zdroja         
                                                                                                                                                        
(v tis. Sk) 

K
at

eg
ór

ia
 

Ukazovate ľ 
Schválený 
rozpo čet 

2008 

Upravený 
rozpo čet 

k 
31.12.200

8 

Plnenie 
príjmov 
vrátane 
MRZ k 

31.12.200
8 

Plnenie 
príjmov 
MRZ k 
31.12. 
2008 

Plnenie 
príjmov  

 bez MRZ  
k 31.12. 

2008 

% 
plnenia 
príjmov 

bez 
MRZ k 

SR  

% 
plnenia 
príjmov 
bez MRZ 

k UR     

 Príjmy kapitoly 
spolu 2 136 044  668 110 796 179 72 558 723 620 33,9 108,3 

200 Nedaňové 
príjmy 100 261  46 848 106 263 32 773 73 491 73,3 156,9 

 z toho:               
210 Príjmy z 

podnikania a z 
vlastníctva 
majetku 7 440 10 981 8 162 0 8 162 109,7 74,3 

220 Administratívne 
poplatky a iné 16 273 12 795 46 076 31 630 14 447 88,8 112,9 
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poplatky a  
platby 

230 Kapitálové príjmy 60 000 9 284 5 127 0 5 127 8,5 55,2 
240 Úroky z 

tuzemských 
úverov, pôžičiek, 
návrat. fin. 
výpomoci,  
vkladov a ážio  39 24 174 0 174 446,6 725,8 

290 Iné nedaňové 
príjmy 16 509 13 764 46 724 1 143 45 581 276,1 331,2 

300 Granty a 
transfery 2 035 783  621 262 689 915 39 786 650 130 31,9 104,6 

 z toho:               
310 Tuzemské bežné 

granty a 
transfery 0 0 39 159 32 283 6 875 0,0 0,0 

320 Tuzemské 
kapitálové granty 
a transfery 0 0 1 576 583 993 0,0 0,0 

330 Zahraničné 
granty 0 0 6 919 6 919 0 0,0 0,0 

340 Zahraničné 
transfery 2 035 783 621 262 642 262 0 642 262 31,5 103,4 

 Vlastný úrad 
MŠ SR  (vrátane 
vnútornej 
organiza čnej 
jednotky – VOJ)  2 106 494 628 867 674 491 3 364 671 127 31,9 106,7 

200 Nedaňové 
príjmy 70 711  7 605 29 166 301 28 865 40,8 379,6 

 z toho:               
210 Príjmy z 

podnikania a z 
vlastníctva 
majetku 0 0 413 0 413 0,0 0,0 

220 Administratívne 
poplatky a iné 
poplatky a  
platby 0 0 1 082 0 1 082 0,0 0,0 

230 Kapitálové príjmy 60 000 6 036 198 0 198 0,3 3,3 
290 Iné nedaňové 

príjmy 10 711 1 569 27 472 301 27 172 253,7 1 731,8 
300 Granty a 

transfery 2 035 783  621 262 645 325 3 064 642 262 31,5 103,4 
 z toho:               

310 Tuzemské bežné 
granty a 
transfery 0 0 210 210 0 0,0 0,0 

330 Zahraničné 
granty 0 0 2 854 2 854 0 0,0 0,0 

340 Zahraničné 
transfery 2 035 783 621 262 642 262 0 642 262 31,5 103,4 

 Ostatné priamo 
riadené 
rozpo čtové 
organizácie 
(OPRO) 2 540 7 866 22 705 10 619 12 085 475,8 153,6 
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200 Nedaňové 
príjmy 2 540  7 866 8 541 6 8 535 336,0 108,5 

 z toho:               
210 Príjmy z 

podnikania a z 
vlastníctva 
majetku 1 267 1 964 2 044 0 2 044 161,3 104,1 

220 Administratívne 
poplatky a iné 
poplatky a  
platby 535 503 305 0 305 57,0 60,6 

230 Kapitálové príjmy 0 0 114 0 114 0,0 0,0 
240 Úroky z 

tuzemských 
úverov, pôžičiek, 
návrat. finančnej 
výpomoci, 
vkladov a ážio 22 22 23 0 23 105,9 105,9 

290 Iné nedaňové 
príjmy 716 5 377 6 055 6 6 049 844,9 112,5 

300 Granty a 
transfery 0 0 14 164 10 614 3 550 0,0 0,0 

 z toho:               
310 Tuzemské bežné 

granty 
a transfery 0 0 9 056 6 499 2 557 0,0 0,0 

320 Tuzemské 
kapitálové granty 
a transfery 0 0 1 443 450 993 0,0 0,0 

330 Zahraničné 
granty 0 0 3 665 3 665 0 0,0 0,0 

 Krajské školské 
úrady 27 010  31 377 98 983 58 574 40 408 149,6 128,8 

200 Nedaňové 
príjmy 27 010  31 377 68 556 32 466 36 090 133,6 115,0 

 z toho:               
210 Príjmy z 

podnikania a z 
vlastníctva 
majetku 6 173 9 017 5 705 0 5 705 92,4 63,3 

220 Administratívne 
poplatky a iné 
poplatky a  
platby 15 738 12 292 44 689 31 630 13 059 83,0 106,2 

230 Kapitálové príjmy 0 3 248 4 815 0 4 815 0,0 148,3 
240 Úroky z tuzem. 

úverov, pôžičiek, 
návrat. fin. 
výpom., vkladov 
a ážio 17 2 151 0 151 887,6 7 544,7 

290 Iné nedaňové 
príjmy 5 082 6 818 13 196 836 12 360 243,2 181,3 

300 Granty a 
transfery 0 0 30 427 26 108 4 318 0,0 0,0 

 z toho:               
310 Tuzemské bežné 

granty a 
transfery 0 0 29 893 25 574 4 318 0,0 0,0 

320 Tuzemské 0 0 133 133 0 0,0 0,0 
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kapitálové granty 
a transfery 

330 Zahraničné 
granty 0 0 400 400 0 0,0 0,0 

1.2 Plnenie príjmov kapitoly MŠ SR k 31. 12. 2008 v rátane mimorozpo čtových 
zdrojov 

Za kapitolu Ministerstva školstva SR bolo k 31. 12. 2008 plnenie príjmov v objeme 
723 620 tis. Sk, t. j. 108,3 % z upraveného rozpočtu v objeme 668 110 tis. Sk. V tom 
v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy  dosiahlo plnenie objem 73 491 tis. Sk, t. j. 
156,9 % z upraveného rozpočtu v objeme 46 848 tis. Sk.  V hlavnej kategórii 300 – 
Granty a transfery boli príjmy plnené v sume 650 130 tis. Sk, t. j. 104,6 % 
z upraveného rozpočtu v objeme 621 262 tis. Sk. Z mimorozpočtových zdrojov bolo 
plnenie príjmov v roku 2008 v celkovej sume 72 558 tis. Sk. Z toho v hlavnej kategórii 
200 – Nedaňové príjmy  v sume 32 773 tis. Sk, v hlavnej kategórii 300 – Granty 
a transfery v sume 39 786 tis. Sk.  

V kategórii 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku bolo k 31. 12. 2008 
plnenie za kapitolu v celkovom objeme 8 162 tis. Sk , t. j. 74,3 % z upraveného 
rozpo čtu, ktorý bol v objeme 10 981 tis. Sk. Príjmy v tej to kategórii boli plnené iba 
s kódom zdroja 111 – Rozpo čtové prostriedky kapitoly. Hlavným zdrojom 
dosiahnutých príjmov boli platby z  prenájmu budov, nebytových priestorov, 
pozemkov, služobných bytov, ihrísk, telocvi ční (KŠÚ), prístrojov, výpo čtovej 
techniky a pod.  
V kategórii 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby dosiahlo k 31. 12. 
2008 plnenie príjmov objem 14 447 tis. Sk, t.j. 112 ,9 % z upraveného rozpo čtu 
v sume 12 795 tis. Sk. Plnenie príjmov bolo s kódom  zdroja 111 – Rozpo čtové 
prostriedky kapitoly. Okrem toho príjmy z mimorozpo čtových zdrojov dosiahli 
v kategórii 220 sumu 31 630 tis. Sk (kód zdroja 70 – iné zdroje). Zdrojom príjmov 
boli predovšetkým príspevky od rodi čov a iných osôb na čiasto čnú úhradu 
prevádzkových nákladov, príspevky na stravu, predaj  výrobkov vyrobených 
v rámci odborného výcviku žiakov v školských diel ňach učilíš ť, za poskytnuté 
služby at ď.   
V kategórii 230 – Kapitálové príjmy bolo plnenie príjmov k 31. 12. 2008 v objeme  5 
127 tis. Sk, t.j. 55,2 % z upraveného rozpočtu v objeme 9 284 tis. Sk. Plnenie dosiahli 
organizácie za odpredaj vyradených osobných motorových vozidiel (KŠÚ Banská 
Bystrica 17 tis. Sk, KŠÚ Nitra 26 tis. Sk, KŠÚ Žilina 22 tis. Sk, KŠÚ Trnava 9 tis. Sk), 
splátky za odpredaj bytov do osobného vlastníctva (KŠÚ Bratislava 28 tis. Sk), predaj 
pozemkov (KŠÚ Prešov 180 tis. Sk), predaj budovy v Bardejove ZŠ Poštárka (KŠÚ 
Prešov 1000 tis. Sk), predaj budovy ŠZŠ v Dubnici nad Váhom (KŠÚ Trenčín 2 462 tis. 
Sk), predaj nehnuteľného majetku (Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochňa v sume 
1 071 tis. Sk, KŠÚ Žilina).U ostatných priamo riadených organizácií bolo plnenie príjmov 
k 31. 12. 2008 v sume 114 tis. Sk (APVV 90 tis. Sk, MPC 24 tis. Sk), na vlastnom úrade 
bolo plnenie v sume 198 tis. Sk za odpredaj vyradených osobných motorových vozidiel.    

V kategórii 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôži čiek, návratných finan čných 
výpomocí, vkladov  a ážio boli príjmy plnené v objeme 174 tis. Sk, t. j. 724 % 
z upraveného rozpočtu v objeme 24 tis. Sk. Príjmy boli plnené s kódom zdroja 111 – 
Rozpočtové prostriedky kapitoly. V celkovom objeme príjmov najvyššie plnenie 151 tis. 
Sk dosiahol KŠÚ Nitra ako príjem z úrokov účtov finančného hospodárenia. Sumu 22 
tis. Sk tvorili príjmy APVV z prostriedkov uložených na úročenom účte vo VÚB 
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z vrátených finančných prostriedkov od jednotlivých riešiteľov projektov, ktoré boli 
neoprávnene použité alebo nedočerpané.      

V kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy  bolo plnenie príjmov v celkovom objeme  45 
581 tis. Sk, t. j. 331,2 % z upraveného rozpočtu v objeme 13 764 tis. Sk. Z celkového 
plnenia príjmov v tejto kategórii boli príjmy s kódom zdroja 111 – Rozpočtové 
prostriedky kapitoly v sume 24 742 tis. Sk, t. j. 179,8 % z upraveného rozpočtu v sume 
13 764 tis. Sk. Okrem plnenia príjmov s kódom zdroja 111 boli v kategórii 290 plnené 
príjmy aj s ďalšími kódmi zdroja napr. 1161, 1162 atď. Príjmy v kategórii 290 tvorili 
predovšetkým vrátené preplatky za elektrickú energiu, dodávky tepla uhradené 
v predchádzajúcom roku, vrátené štipendiá, dlhopisy, poplatky za poškodené učebnice 
a ostatné spôsobené škody v ZŠ (KŠÚ), vrátené nevyčerpané normatívne 
a nenormatívne finančné prostriedky z predchádzajúceho roka. Prostriedky 
z mimorozpočtových zdrojov  tvorili v kategórii 290 objem 1 143 tis. Sk. 

V kategórii 310 – Tuzemské bežné granty a transfery dosiahlo plnenie príjmov sumu 
39 159  tis. Sk. V tom s kódom zdroja 14 – zdroje z ostatných rozpočtových kapitol bolo 
plnenie v sume 6 875 tis. Sk. Z mimorozpočtových zdrojov boli dosiahnuté príjmy 
v objeme 32 283 tis. Sk. V tom s kódom zdroja 35 – Iné zdroje zo zahraničia v objeme 
275 tis. Sk s kódom zdroja 70 – Iné zdroje v objeme 32 008 tis. Sk. Príjmy tvorili 
napríklad prostriedky prijaté od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (12 970 tis. Sk 
u KŠÚ), prostriedky prijaté formou dotácie alebo grantu napr. príspevky na projekty 
z mestských zastupiteľstiev, mimovládnych organizácií a akciových spoločností (KŠÚ), 
prostriedky určené na riešenie spoločných projektov s Fakultou elektrotechniky 
a informatiky STU, Chemickým ústavom SAV a ďalšími inštitúciami (MLC), atď.       

V kategórii 320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery dosiahlo plnenie objem 1 
576 tis. Sk, z toho s kódom zdroja 14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol 
v objeme 993 tis. Sk. Príjmy s kódom zdroja 14 plnilo MLC. Z mimorozpočtových 
zdrojov boli príjmy plnené v sume 583 tis. Sk. S kódom zdroja 70 plnili KŠÚ príjmy 
v kategórii 320 v sume 133 tis. Sk a OPRO v sume 450 tis. Sk (MLC).  

V kategórii 330 – Zahrani čné granty dosiahli príjmy objem 6 919 tis. V tom s kódom 
zdroja 35 – Iné zdroje zo zahraničia objem 5 723 tis. Sk a s kódom zdroja 70 – iné 
zdroje objem 1 196. Na celkovom plnení príjmov v kategórii 330 sa podieľali KŠÚ 
sumou 400 tis. Sk (kód zdroja 35) a ostatné priamo riadené rozpočtové organizácie 
sumou 6 518 tis. Sk. V tom vlastný úrad Ministerstva školstva SR 2 854 tis. Sk, ostatné 
priamo riadené organizácie (bez vlastného úradu) sumou 3 665 tis. Sk. 

V kategórii 340 – Zahrani čné transfery  boli dosiahnuté príjmy v sume 642 262 tis. Sk. 
Plnenie príjmov bolo na vlastnom úrade Ministerstva školstva SR v rámci VOJ a to 
s kódmi zdroja 1161, 11S1, 11T1, 1361, 13T1. 

2. Výdavky kapitoly  

Rozpočet výdavkov kapitoly MŠ SR na rok 2008  tvorili finančné prostriedky 
z nasledujúcich zdrojov: 

- rozpočtové prostriedky kapitoly (zdroj 111), 
- Európsky fond regionálneho rozvoja (1151), 
- Európsky sociálny fond (zdroj 1161), 
- spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (zdroj 1162),  
- Svetová banka (zdroj 11C3), 
- Vládne úvery – spolufinancovanie zo ŠR (11C5) 



 25 

- Európsky fond regionálneho rozvoja, 2. programové obdobie (zdroj 11S1), 
- Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 
  2. programové  obdobie (zdroj 11S2), 
- Európsky sociálny fond, 2. programové obdobie (zdroj 11T1)  
- Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu  
  2. programové obdobie (zdroj 11T2), 
- zo štátneho rozpočtu  z roku 2006 - zdroje z predchádzajúcich rokov (zdroj 1316), 
- zo štátneho rozpočtu  z roku 2007 - zdroje z predchádzajúcich rokov (zdroj 1317), 
- Európsky fond regionálneho rozvoja - zdroje z predchádzajúcich rokov (zdroj 1351), 
- Európsky sociálny fond – zdroje z predchádzajúcich rokov (zdroj 1361), 
- spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (zdroj 1362),  
- Vládne úvery – spolufinancovanie k prostriedkom EÚ – zdroje z predchádzajúcich 
rokov (zdroj 13C5) 
- Európsky sociálny fond – 2. programové obdobie – zdroje z predchádzajúcich rokov 
(13T1), 
- Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR – 2. programové obdobie – zdroje    
  z predchádzajúcich rokov (13T2),  
- zdroje z ostatných rozpočtových kapitol (zdroj 14), 

Mimorozpočtové zdroje, ktoré boli súčasťou čerpania výdavkov boli tvorené 
z nasledujúcich zdrojov: 

- iné zdroje zo zahraničia (zdroj 35), 
- iné zdroje (zdroj 70). 

V roku 2008 bol pre kapitolu školstva rozpísaný ako záväzný ukazovateľ štátneho 
rozpočtu schválený rozpočet výdavkov v objeme 55 494 212 tis. Sk. Upravený rozpočet 
kapitoly bol v objeme 54 103 355 tis. Sk a čerpanie k 31. 12. 2008 bolo v sume 54 084 
629 tis. Sk, t.j. 99,9 % z upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové prostriedky  boli 
čerpané v sume 71 565 tis. Sk.  

V hodnotení výdavkov za kapitolu, podľa okruhov aj ekonomickej klasifikácie bude 
čerpanie uvádzané bez mimorozpočtových prostriedkov.   

S kódom zdroja 111 – Rozpo čtové prostriedky kapitoly bol schválený 
rozpočet v sume 52 985 479 tis. Sk, upravený rozpočet v sume 53 060 520 tis. Sk 
a čerpanie k 31.12.2008 bolo v sume 53 034 918 tis. Sk, t.j. 99,9 % z upraveného 
rozpočtu.  

 S kódom zdroja 1161 – Európsky sociálny fond  bol schválený rozpočet 
v sume 408 660 tis. Sk, upravený rozpočet v sume 32 277 tis. Sk a čerpanie bolo 
v sume 32 277 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. Rozpočet bol upravený 
najmä z dôvodu viazania výdavkov v sume 345 021 tis. Sk v zmysle § 8 ods. 6 zákona 
o rozpočtových pravidlách.  

 S kódom zdroja  1162 – Európsky sociálny fond  – spolufinancovanie zo ŠR  
bol schválený rozpočet v sume 165 531 tis. Sk, upravený rozpočet v sume 11 094 tis. 
Sk a čerpanie bolo v sume 11 094 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. Rozpočet 
bol upravený najmä z dôvodu viazania výdavkov v sume 121 915 tis. Sk v zmysle § 8 
ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách.  

S kódom zdroja 11C3 – Svetová banka  boli v schválenom rozpočte rozpísané 
finančné prostriedky v sume 20 280 tis. Sk a v upravenom rozpočte v objeme 19 661 tis. 
Sk. Čerpanie týchto prostriedkov bolo v sume 19 661 tis. Sk, t.j.  100,0 % z upraveného 
rozpočtu. Rozpočet bol znížený o 619 tis. Sk v zmysle rozpočtového opatrenia MF SR č. 
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40, v súlade s UV č. 393 z 11. júna 2008 k návrhu na viazanie výdavkov kapitol v roku 
2008 na dofinancovanie výstavby preložky štátnej cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská 
Lesná. Prostriedky boli v súlade s podmienkami úveru čerpané najmä na 
zabezpečovanie nasledovných úloh: Jednotný systém hodnotenia kvality pre 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠ SR, Analýza výskumno-vývojového 
potenciálu a riadenia výskumných inštitúcií, Zriaďovanie a budovanie centier transferu 
technológií, spin off a centier excelencie, Procesná mapa MŠ SR Novitech a.s., Analýza 
inter-inštitucionálnych vzťahov pre MŠ SR       

S kódom zdroja 1151 – Európsky fond regionálneho ro zvoja neboli 
v schválenom rozpočte finančné prostriedky rozpísané. V upravenom rozpočte boli 
v sume 2 288 tis. Sk, čerpanie bolo v sume    2 288 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného 
rozpočtu. Finančné prostriedky boli určené na projekt „Internetizácia vyučovacieho 
procesu na základných a stredných školách v Slovenskej republike“. Poskytnuté boli 
firme Datalan, a.s. Bratislava na nákup výpočtovej techniky a telekomunikačnej 
techniky. 

S kódom zdroja 11C5 – Vládne úvery – spolufinancova nie zo ŠR neboli v 
schválenom rozpočte finančné prostriedky rozpísané. Upravený rozpočet aj čerpanie 
boli v sume 763 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli 
určené na projekt „Internetizácia vyučovacieho procesu na základných a stredných 
školách v Slovenskej republike“. Poskytnuté boli firme Datalan, a.s. Bratislava na nákup 
výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky. 

S kódom zdroja 1361 -  Európsky sociálny fond – zdroje z predchádzajúcich 
rokov rozpočet bol pôvodne stanovený v sume 1 183 557 tis. Sk, ktorý predstavoval 
sumu prostriedkov viazaných v roku 2007 a rozpočtovým opatrením v zmysle § 8 ods. 6 
a § 17 zákona o rozpočtových pravidlách uvoľnených na použitie v roku 2008. Suma 
547 161 tis. Sk bola presunutá z roku 2008 s následným použitím v roku 2009. 
Upravený rozpočet bol v sume 621 688 tis. Sk. Čerpanie k 31.12.2008 bolo v sume 621 
682 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu.        

S kódom zdroja 1362  – Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR – 
zdroje z predchádzajúcich rokov rozpočet bol pôvodne stanovený v sume 541 780 tis. 
Sk, ktorý predstavoval sumu prostriedkov viazaných v roku 2007 a rozpočtovým 
opatrením v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona o rozpočtových pravidlách uvoľnených na 
použitie v roku 2008. Suma 267 667 tis. Sk bola presunutá z roku 2008 s následným 
použitím v roku 2009. Upravený rozpočet bol v sume 256 926 tis. Sk. Čerpanie 
k 31.12.2008 bolo v sume 256 905 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu.      

S kódom zdroja 1351 – Európsky fond regionálneho ro zvoja – zdroje 
z predchádzajúcich rokov nebol schválený rozpočet a upravený rozpočet bol v objeme 
13 324 tis. Sk, čerpanie bolo v sume 13 324 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. 
Finančné prostriedky boli určené na projekt „Internetizácia vyučovacieho procesu na 
základných a stredných školách v Slovenskej republike“. Poskytnuté boli firme Datalan, 
a.s. Bratislava na nákup výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky. 

S kódom zdroja 13C5 – Vládne úvery – spolufinancova nie zo ŠR – zdroje 
z predchádzajúcich rokov nebol schválený rozpočet a upravený rozpočet bol v objeme 
4 441 tis. Sk, čerpanie bolo v sume 4 441 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. 
Finančné prostriedky boli určené na projekt „Internetizácia vyučovacieho procesu na 
základných a stredných školách v Slovenskej republike“. Poskytnuté boli firme Datalan, 
a.s. Bratislava na nákup výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky. 
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S kódom zdroja 1316  – zo štátneho rozpo čtu z roku 2006 – zdroje 
z predchádzajúcich rokov bol v roku 2008 pôvodne stanovený rozpočet v sume 26 
010 tis. Sk, čo predstavovalo sumu finančných prostriedkov  štátneho rozpočtu 
viazaných v roku 2006, ktoré boli z dôvodu nevyčerpania v roku 2007 viazané 
a rozpočtovým opatrením v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona o rozpočtových pravidlách 
boli uvoľnené na použitie v roku 2008 (viď RO č. 1). Suma 5 834 tis. Sk bola presunutá 
z roku 2008 s následným použitím v roku 2009. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 bol 
v sume 20 176 tis. Sk, čerpanie bolo v sume 20 156 tis. Sk, t. j. 99,9 % z upraveného 
rozpočtu. 

S kódom zdroja 1317 – zo štátneho rozpo čtu z roku 2007 – zdroje 
z predchádzajúcich rokov bol upravený rozpočet v sume 938 tis. Sk. V roku 2008 
neboli prostriedky čerpané, dôvodom bolo oznámenie Ministerstva hospodárstva SR 
subjektu hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ústredných orgánov, že v roku 2008 
nebude vykonávať aktualizáciu údajov v svojom súčasnom programovom prostriedku. 
Aktualizácia bude vykonaná až v novom jednotnom informačnom systéme hospodárskej 
mobilizácie. Výdavky v sume 938 tis. Sk zostali v kapitole MŠ SR nedočerpané, čím sa 
stali príjmom štátneho rozpočtu.  

S kódom zdroja 11S1 – Európsky fond regionálneho ro zvoja – 2. 
programové obdobie bol schválený rozpočet v sume 1 092 395 tis. Sk, upravený 
rozpočet v sume 20 726 tis. Sk a čerpanie k 31.12.2008 bolo v sume 20 726 tis. Sk, t.j. 
100,0 % z upraveného rozpočtu.  Rozpočet bol upravený z dôvodu viazania výdavkov 
v sume 1 071 669 tis. Sk v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách.  

S kódom zdroja 11S2 – Európsky fond regionálneho ro zvoja – 
spolufinancovanie zo ŠR – 2. programové obdobie bol schválený rozpočet v sume 
192 775 tis. Sk, upravený rozpočet v sume 3 657 tis. Sk a čerpanie k 31.12.2008 bolo 
v sume 3 657 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. Rozpočet bol upravený 
z dôvodu viazania výdavkov v sume 189 118 tis. Sk v zmysle § 8 ods. 6 zákona 
o rozpočtových pravidlách.  

S kódom zdroja 11T1 – Európsky sociálny fond – 2. p rogramové obdobie 
bol schválený rozpočet v sume 534 728 tis. Sk, upravený rozpočet v sume 22 946 tis. 
Sk a čerpanie k 31.12.2008 bolo v sume 22 941 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného 
rozpočtu. Rozpočet bol upravený z dôvodu viazania výdavkov v sume 511 782 tis. Sk 
v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách.  

S kódom zdroja 11T2 – Európsky sociálny fond – spol ufinancovanie zo ŠR 
– 2. programové obdobie  bol schválený rozpočet v sume 94 364 tis. Sk, upravený 
rozpočet v sume 4 049 tis. Sk a čerpanie k 31.12.2008 bolo v sume 4 047 tis. Sk, t.j. 
99,9 % z upraveného rozpočtu. Rozpočet bol upravený z dôvodu viazania výdavkov 
v sume 90 315 tis. Sk v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách.  

S kódom zdroja 13T1 – Európsky sociálny fond – 2. p rogramové obdobie – 
zdroje z predchádzajúcich rokov  nebol schválený rozpočet a upravený rozpočet bol 
v objeme 6 698  tis. Sk, čerpanie bolo v sume 6 698 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného 
rozpočtu. 

S kódom zdroja 13T2 – Európsky sociálny fond – spol ufinancovanie zo ŠR 
– 2. programové obdobie – zdroje z predchádzajúcich  rokov  nebol schválený 
rozpočet a upravený rozpočet bol v objeme 1 182  tis. Sk, čerpanie bolo v sume 1 182 
tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. 
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V celkovom čerpaní výdavkov k 31. 12. 2008 sú okrem vyššie uvedených zdrojov 
zohľadnené aj finančné prostriedky s kódom zdroja 14 – Zdroje z ostatných 
rozpo čtových kapitol a finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov. Čerpanie 
výdavkov s kódom zdroja 14 bolo v objeme 7 868 tis. Sk. V tom MLC čerpalo sumu 
3 550 tis. Sk. KŠÚ čerpali finančné prostriedky v objeme 4 318 tis. Sk. Finančné 
prostriedky boli pridelené a čerpané na riešenie vedecko – výskumných projektov 
(MLC), na príspevky pre žiakov v hmotnej núdzi, príspevky na školské potreby 
a motivačné príspevky žiakom, príspevky z protidrogového fondu na riešenie projektov 
(KŠÚ).   

V rámci mimorozpočtových zdrojov bolo čerpanie za kapitolu MŠ SR v sume 71 565 tis. 
Sk. Z toho s kódom zdroja 35 - Iné zdroje zo zahrani čia bolo čerpanie v objeme 5 998 
tis. Sk. S kódom zdroja 70  – Iné zdroje  boli mimorozpočtové prostriedky čerpané v 
sume 65 567 tis. Sk. V tom KŠÚ čerpali mimorozpočtové prostriedky v objeme 57 368 
tis. Sk. Zdrojmi boli finančné prostriedky prijaté na základe darovacích zmlúv od 
fyzických a právnických osôb a predovšetkým finančné prostriedky získané ako príjmy 
v rámci hlavnej kategórie 200, ktoré v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo možné použiť 
ako povolené prekročenie limitu výdavkov.  

Prehľad o výške schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a čerpania výdavkov k 31. 
12. 2008 podľa jednotlivých kódov zdroja a ekonomických kategórií je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke.    
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Schválený rozpo čet, upravený rozpo čet a čerpanie výdavkov kapitoly školstva pod ľa jednotlivých kódov zdroja k 31.12.2008 (v tis. Sk)  
 

Zdroj  Ukazovate ľ 

Schválený  rozpo čet 2008 Upravený rozpo čet k 31.12.2008 Čerpanie výdavkov k 31.12.2008 %  čerpania výdavkov k UR 

Bežné 
výdavky 

Kapitálové 
výdavky Spolu Bežné 

výdavky 
Kapitálové 

výdavky Spolu Bežné 
výdavky 

Kapitálové 
výdavky Spolu Bežné 

výdavky 
Kapitálové 

výdavky Spolu 

111 
Rozpočtové 
prostriedky kapitoly 50 994 511 1 990 968 52 985 479 50 796 638 2 263 882 53 060 520 50 771 495 2 263 423 53 034 918 100,0 100,0 100,0 

1151 EFRR 0 0 0 0 2 288 2 288 0 2 288 2 288 0,0 100,0 100,0 

1161 ESF 408 660 0 408 660 32 277 0 32 277 32 277 0 32 277 100,0 0,0 100,0 

1162 

ESF - 
spolufinancovanie 
zo ŠR 165 531 0 165 531 11 094 0 11 094 11 094 0 11 094 100,0 0,0 100,0 

11C3 Svetová banka 20 280 0 20 280 19 661 0 19 661 19 661 0 19 661 100,0 0,0 100,0 

11C5 
Vládne úvery - 
spolufinancovanie 0 0 0 0 763 763 0 763 763 0,0 100,0 100,0 

11S1 

EFRR - 2. 
programové 
obdobie 1 092 395 0 1 092 395 19 788 938 20 726 19 788 938 20 726 100,0 100,0 100,0 

11S2 
EFRR - spolufin. - 
2. progr. obd. 192 775 0 192 775 3 492 165 3 657 3 492 165 3 657 100,0 100,0 100,0 

11T1 

ESF - 2. 
programové 
obdobie 534 728 0 534 728 21 792 1 154 22 946 21 787 1 154 22 941 100,0 100,0 100,0 

11T2 
ESF - spolufin. - 2. 
progr. obd. 94 364 0 94 364 3 846 204 4 049 3 843 204 4 047 99,9 100,0 99,9 

1316 
Zo štátneho 
rozpočtu z r. 2006 0 0 0 0 20 176 20 176 0 20 156 20 156 0,0 99,9 99,9 

1317 
Zo štátneho 
rozpočtu z r. 2007 0 0 0 0 938 938 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

1351 EFRR 0 0 0 0 13 324 13 324 0 13 324 13 324 0,0 100,0 100,0 

1361 ESF 0 0 0 620 269 1 418 621 688 620 264 1 418 621 682 100,0 100,0 100,0 

1362 

ESF - 
spolufinancovanie 
zo ŠR 0 0 0 256 453 473 256 926 256 432 473 256 905 100,0 100,0 100,0 

13C5 
Vládne úvery - 
spolufinancovanie 0 0 0 0 4 441 4 441 0 4 441 4 441 0,0 100,0 100,0 

13T1 

ESF - 2. 
programové 
obdobie 0 0 0 6 698 0 6 698 6 698 0 6 698 100,0 0,0 100,0 

13T2 ESF - spoufin. - 2. 0 0 0 1 182 0 1 182 1 182 0 1 182 100,0 0,0 100,0 
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progr. obd. 

14 
Zdroje z ostat. 
rozpočt. kapitol 0 0 0 0 0 0 6 875 993 7 868 0,0 0,0 0,0 

Prostriedky štátneho 
rozpo čtu 53 503 244 1 990 968 55 494 212 51 793 190 2 310 165 54 103 355 51 774 888 2 309 741 54 084 629 100,0 100,0 100,0 

35 
Iné zdroje zo 
zahraničia 0 0 0 0 0 0 5 998 0 5 998 0,0 0,0 0,0 

72 

Vybrané 
mimorozpoč.  
prostr. a ostatné 
nerozpočtované 
príjmy 0 0 0 0 0 0 64 559 1 007 65 567  0,0 0,0 0 0,0  

Mimorozpo čtové 
prostriedky (MRZ) 0  0 0 0 0 0 70 558 1 007 71 565 0,0 0,0 0,0 
Kapitola MŠ SR spolu 53 503 244  1 990 968 55 494 212 51 793 190 2 310 165 54 103 355 51 845 446 2 310 748 54 156 194 100,1 100,0 100,1 
Pozn. EFRR - Európsky fond 
regionálneho rozvoja            
          ESF - Európsky sociálny fond            
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2.1  Výdavky kapitoly pod ľa ekonomickej klasifikácie 

Schválený rozpo čet, upravený rozpo čet a čerpanie výdavkov kapitoly školstva k 31. 
12. 2008 pod ľa jednotlivých okruhov organizácií a kategórií ekon omickej klasifikácie 
za všetky kódy zdroja (v tis. Sk) 
  

K
at

eg
ór

ia
 

Ukazovate ľ 
Schválený 
rozpo čet 

2008 

Upravený 
rozpo čet  
k 31. 12. 

2008 

Čerpanie 
výdavkov 
vrátane 

MRZ 
k 31. 12. 

2008 

Čerpanie 
výdavkov 

MRZ 
 k 31.12. 

2008 

Čerpanie 
výdavkov  
bez MRZ 
 k 31.12. 

2008 

%  
čerpania 
výd. bez 

MRZ k SR  

% 
čerpania 
výd. bez 

MRZ k UR  

  
Výdavky kapitoly 
spolu 55 494 212  54 103 355 54 156 194 71 565 54 084 629 97,5 100,0 

600 Bežné výdavky 53 503 244  51 793 190 51 845 446 70 558 51 774 888 96,8 100,0 

  z toho:               

610 

Mzdy, platy, 
služobné príjmy a 
ostatné osobné 
vyrovnania 2 722 181 2 893 934 2 897 458 3 251 2 894 208 106,3 100,0 

620 

Poistné a 
príspevok do 
poisťovní 951 462 1 006 719 1 006 963 812 1 006 151 105,7 99,9 

630 Tovary a služby 3 927 165 2 152 609 2 202 015 59 340 2 142 675 54,6 99,5 

640 Bežné transfery 45 902 436 45 739 927 45 739 009 7 155 45 731 855 99,6 100,0 

700 
Kapitálové 
výdavky 1 990 968  2 310 165 2 310 748 1 007 2 309 741 116,0 100,0 

  z toho:               

710 
Obstarávanie 
kapitálových aktív 229 671 552 268 552 934 1 007 551 927 240,3 99,9 

720 
Kapitálové 
transfery 1 761 297 1 757 896 1 757 814 0 1 757 814 99,8 100,0 

  

Vlastný úrad MŠ 
SR (vrátane 
vnútornej 
organiza čnej 
jednotky – VOJ) 19 995 371  16 699 065 16 686 046 3 064 16 682 983 83,4 99,9 

600 Bežné výdavky  18 164 628 15 061 746 15 049 759 3 064 15 046 696 82,8 99,9 

  z toho:               

610 

Mzdy, platy, 
služobné príjmy a 
ostatné osobné 
vyrovnania 194 044 240 662 240 842 0 240 842 124,1 100,1 

620 

Poistné a 
príspevok do 
poisťovní 67 878 79 258 78 968 0 78 968 116,3 99,6 

630 Tovary a služby 2 041 664 657 327 650 831 1 807 649 024 31,8 98,7 

640 Bežné transfery 15 861 042 14 084 498 14 079 119 1 257 14 077 862 88,8 100,0 

700 
Kapitálové 
výdavky 1 830 743  1 637 319 1 636 287 0 1 636 287 89,4 99,9 

  z toho:               

710 
Obstarávanie 
kapitálových aktív 191 746 287 450 286 485 0 286 485 149,4 99,7 

720 
Kapitálové 
transfery 1 638 997 1 349 869 1 349 802 0 1 349 802 82,4 100,0 

  

Ostatné priamo 
riadené 
rozpo čtové 
organizácie 
(OPRO) 1 759 140 2 040 896 2 046 640 10 735 2 035 904 115,7 99,8 



Výročná správa Ministerstva školstva Slovenskej republiky za rok 2008 

 32 

600 Bežné výdavky  1 610 915 1 843 196 1 847 853 10 285 1 837 568 114,1 99,7 

  z toho:               

610 

Mzdy, platy, 
služobné príjmy a 
ostatné osobné 
vyrovnania 253 726 286 182 287 493 1 150 286 343 112,9 100,1 

620 

Poistné a 
príspevok do 
poisťovní 88 677 99 596 99 955 320 99 635 112,4 100,0 

630 Tovary a služby 1 157 522 586 686 591 049 8 815 582 234 50,3 99,2 

640 Bežné transfery 110 990 870 733 869 356 0 869 356 783,3 99,8 

700 
Kapitálové 
výdavky 148 225  197 700 198 787 450 198 337 133,8 100,3 

  z toho:               

710 
Obstarávanie 
kapitálových aktív 25 925 84 571 85 671 450 85 221 328,7 100,8 

720 
Kapitálové 
transfery 122 300 113 129 113 116 0 113 116 92,5 100,0 

  
Krajské školské 
úrady 33 739 701  35 363 394 35 423 508 57 766 35 365 742 104,8 100,0 

600 Bežné výdavky  33 727 701 34 888 248 34 947 834 57 209 34 890 625 103,4 100,0 

  z toho:               

610 

Mzdy, platy, 
služobné príjmy a 
ostatné osobné 
vyrovnania 2 274 411 2 367 091 2 369 123 2 101 2 367 023 104,1 100,0 

620 

Poistné a 
príspevok do 
poisťovní 794 907 827 865 828 040 492 827 549 104,1 100,0 

630 Tovary a služby 727 979 908 596 960 136 48 719 911 417 125,2 100,3 

640 Bežné transfery 29 930 404 30 784 696 30 790 535 5 898 30 784 637 102,9 100,0 

700 
Kapitálové 
výdavky 12 000  475 146 475 674 557 475 117 3 959,3 100,0 

  z toho:               

710 
Obstarávanie 
kapitálových aktív 12 000 180 248 180 778 557 180 221 1 501,8 100,0 

720 
Kapitálové 
transfery 0 294 898 294 896 0 294 896 0,0 100,0 

 

Výdavky kapitoly pod ľa ekonomickej klasifikácie  bez mimorozpo čtových zdrojov, kód 
zdroja 111 - Rozpo čtové prostriedky kapitoly  
                                                                                                                                                              (v tis. Sk)   

Ekonomická klasifikácia 
Schválený 
rozpo čet  

2008  

Upravený 
rozpo čet  
k 31. 12. 

2008 

Čerpanie  
 k 31.12.2008 

% 
čerpania 

k SR  

% 
čerpania 

k UR  

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 722 181 2 827 698 2 827 807 103,9 100,0 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 951 402 984 131 983 504 103,4 99,9 

 630 Tovary a služby 3 164 754 1 903 582 1 887 745 59,6 99,2 

 640 Bežné transfery 44 156 174 45 081 226 45 072 438 102,1 100,0 

 600 Bežné výdavky 50 994 511  50 796 638 50 771 495 99,6 100,0 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 229 671 505 986 505 610 220,1 99,9 

 720 Kapitálové transfery 1 761 297 1 757 896 1 757 814 99,8 100,0 

 700 Kapitálové  výdavky 1 990 968  2 263 882 2 263 423 113,7 100,0 

 VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 52 985 479  53 060 520 53 034 918 100,1 100,0 
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a) Hlavná kategória 600 – Bežné výdavky 

Pre kapitolu školstva bol pre rok 2008 schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 
53 503 244 tis. Sk, upravený rozpočet bol v objeme 51 793 190 tis. Sk. Čerpanie 
k 31. 12. 2008 bolo v sume 51 774 888 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. 
Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v roku 2008 vo výške 70 558 tis. Sk.  

S kódom zdroja 111  – Rozpočtové prostriedky kapitoly bol schválený rozpočet na 
rok 2008 v objeme 50 994 511 tis. Sk, upravený rozpočet bol v sume 50 796 638 tis. 
Sk. Čerpanie k 31. 12. 2008 bolo v sume 50 771 495 tis. Sk, t.j. 100,0 % 
z upraveného rozpočtu. 

 

b) Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  

Na rok 2008 bol pre kapitolu Ministerstva školstva SR schválený objem prostriedkov 
v kategórii  610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 2 722 181 tis. Sk. 
Uznesením vlády č.867/2007 bol stanovený počet zamestnancov rozpočtových 
organizácií na 12 157 osôb, z toho počet zamestnancov ústredného orgánu 505 
osôb a súčasne bol na zamestnancov ústredného orgánu rozpočtovaný limit miezd, 
platov, služobných príjmov a OOV vo výške  173 685 tis. Sk.  

Po rozpočtových opatreniach Ministerstva financií SR bol upravený rozpočet kapitoly 
v tejto kategórii na 2 893 934 tis. Sk pre 12 156 osôb. Zníženie počtu osôb bolo 
vykonané prevedením jedného funkčného miesta štátneho zamestnanca z MŠ SR do 
Ministerstva zahraničných vecí SR z dôvodu dobudovania Stáleho zastúpenia SR pri 
Európskej únii. V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV boli 
rozpočtované finančné prostriedky na odmeňovanie zamestnancov rozpočtových 
organizácií regionálneho školstva v pôsobnosti krajských školských úradov 
(špeciálne školy a zariadenia) vo výške 2  271 045 tis. Sk. 

Upravený rozpočet kapitoly na rok 2008 tvorili finančné prostriedky z týchto zdrojov 
štátneho rozpočtu, a to: 
- rozpočtové prostriedky kapitoly (zdroj 111) vo výške 2 827 698 tis. Sk, z toho 

v regionálnom školstve  2 269 938 tis. Sk; 
- prostriedky Európskej únie (zdroj 1161, 11T1, 11S1, 1361) vo výške 52 010 tis. Sk, 

z toho v regionálnom školstve 759 tis. Sk; 
- spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (zdroj 1162, 11T2, 11S2, 1362) vo výške 

14 226 tis. Sk, z toho v regionálnom školstve 348 tis. Sk. 

V nadväznosti na uznesenie vlády č. 396/2007 k analýze administratívnych kapacít 
pre programové obdobie 2007 až 2013 boli v  roku 2008 zrefundované mzdové 
prostriedky vo výške 59 372 tis. Sk, z toho na platy štátnych zamestnancov mzdové 
prostriedky vo výške 47 962 tis. Sk.  

Na projekt INFOVEK boli vyčlenené mzdové prostriedky vo výške 1 400 tis. Sk. 
Z uvedeného objemu mzdových prostriedkov bolo vyplatených 1 400 tis. Sk. Tieto 
prostriedky boli na 100 % vyčerpané na tento účel. 

Podľa výkazov o čerpaní prostriedkov podľa účtovných výkazov  sa použili 
prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vrátane mimorozpočtových 
zdrojov vo výške 2 897 458 tis. Sk, t.j. 100,1 % z upraveného rozpočtu. V roku 2008 
bolo použitých 168 tis. Sk z projektu financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (kód zdroja 14) a 3 251 tis. 
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Sk z mimorozpočtových zdrojov, a to zo zahraničných zdrojov 381 tis. Sk, z darov 
a prostriedkov prijatých od právnických a fyzických osôb 2 870 tis. Sk. 

Čerpanie miezd, platov, služobných príjmov a OOV zo štátneho rozpočtu kapitoly MŠ 
SR bez mimorozpočtových prostriedkov a bez kódu zdroja 14 bolo v sume 2 894 039 
tis. Sk, t.j. 100 % z upraveného rozpočtu. Vyššie čerpanie v porovnaní s upraveným 
rozpočtom vo výške 105 tis. Sk predstavujú rozdiel medzi nedočerpanými mzdovými 
prostriedkami v organizáciách kapitoly vo výške -94 tis. Sk a nesprávne prevedenou 
čiastkou vo výške 199 tis. Sk za stravné lístky zo mzdových prostriedkov na 
depozitný účet. Tieto finančné prostriedky neboli použité a budú z depozitného účtu 
prevedené na príjmový účet štátneho rozpočtu. 

Ďalšie ukazovatele zamestnanosti boli súčasťou štatistických výkazov , v ktorých 
bolo vykázané čerpanie mzdových výdavkov vrátane mimorozpočtových zdrojov 
v roku 2008 vo výške 2 897 148 tis. Sk, t.j. 100,1 % z upraveného rozpočtu. Z tohto 
objemu boli čerpané mzdové výdavky v regionálnom školstve v pôsobnosti krajských 
školských úradov vo výške 2 272 969 tis. Sk. V porovnaní s minulým rokom bolo 
čerpanie mzdových prostriedkov vyššie o 176 474 tis. Sk, z toho v regionálnom 
školstve v pôsobnosti krajských školských úradov bolo čerpanie mzdových 
prostriedkov vyššie o 153 727 tis. Sk. 

Čerpanie miezd, platov, služobných príjmov a OOV zo štátneho rozpočtu kapitoly MŠ 
SR bez mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 2 893 721 tis. Sk, t.j. 100 % 
z upraveného rozpočtu, pričom v rámci týchto prostriedkov bolo v regionálnom 
školstve v pôsobnosti krajských školských úradov použitých 2 270 860 tis. Sk. 
Z tohto objemu bolo vyplatených 1 498 tis. Sk na ostatné osobné vyrovnania a 
náhrady za pracovnú pohotovosť vo výške 169 tis. Sk. 

Rozdiel medzi štatistickými výkazmi  a výkazmi o čerpaní prostriedkov podľa 
účtovných výkazov vrátane mimorozpočtových prostriedkov bol -310 tis. Sk, ktorý 
tvorili: 
- mzdy v regionálnom školstve za december 2007 vyplatené z rozpočtových 

prostriedkov roku 2008, -105 tis. Sk; 
- nesprávne prevedená čiastka za stravné lístky zo mzdových prostriedkov na 

depozitný účet. Tieto finančné prostriedky neboli použité a budú z depozitného účtu 
prevedené na príjmový účet štátneho rozpočtu,           -199 tis. Sk; 

- rozdiel zo zaokrúhľovania, -6 tis. Sk. 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2008 platených 
z prostriedkov štátneho rozpočtu bol 11 445 osôb, z toho 790 štátnych 
zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo platených 9 773 osôb v rozpočtových 
organizáciách regionálneho školstva. Z mimorozpočtových zdrojov bolo platených 
ďalších 64 zamestnancov. V kapitole MŠ SR vrátane regionálneho školstva bolo 
v roku 2008 z prostriedkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
platených celkom 11 509 osôb, z toho v rozpočtových organizáciách regionálneho 
školstva v pôsobnosti krajských školských úradov (špeciálne školy a zariadenia) bolo 
platených 9 833 osôb. V porovnaní s rokom 2007 klesol počet zamestnancov o 27 
osôb, pričom počet zamestnancov v regionálnom školstve v pôsobnosti krajských 
školských úradov sa zvýšil o 10 osôb. 

Priemerný plat zamestnancov v roku 2008 vrátane regionálneho školstva dosiahol 
výšku  20 965 Sk a bez mimorozpočtových prostriedkov 21 059 Sk. Oproti minulému 
roku vzrástol o 1 325 Sk, t.j. o 6,7 %. Priemerný mesačný plat štátneho zamestnanca 
bol 33 684 Sk, čo oproti  roku 2007 predstavovalo nárast o    2 169 Sk, t.j. o 6,9 %.  
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Priemerný mesačný plat zamestnanca, ktorý bol odmeňovaný podľa iných predpisov 
ako zákona o štátnej službe, dosiahol výšku 20 028 Sk, čo oproti roku 2007 
predstavovalo nárast o 1 283 Sk, t.j. o        6,8 %. V rámci tejto skupiny 
zamestnancov bol priemerný mesačný plat zamestnanca v regionálnom školstve 
v pôsobnosti krajských školských úradov vo výške 19 262 Sk, čo oproti roku 2007 
predstavovalo nárast o     1 286 Sk, t.j. o 7,2 %. Priemerný mesačný plat učiteľa 
v špeciálnej škole, resp. v školskom zariadení bol 21 704 Sk, čo oproti roku 2007 
predstavovalo nárast o 1 407 Sk, t.j. o 6,9 %.  

V kapitole MŠ SR boli financované mzdy 40 učiteľov a lektorov slovenského jazyka 
pôsobiacich v zahraničí. Ich priemerný plat v roku 2008 bol 111 381 Sk, ktorý 
v porovnaní s minulým rokom klesol o 1 377 Sk, t.j. o 1,2 % z dôvodu úpravy ich 
zaradenia do platových tried podľa vykonávaných pracovných činností. Plat lektorov 
a učiteľov sa skladal z korunovej časti, ktorá predstavovala 40 % z celkovej priznanej 
mzdy podľa zaradenia a praxe a z valutovej časti, ktorá bola 60 %. Táto časť mzdy 
sa prepočítala príslušným platovým koeficientom záväzne určeným Ministerstvom 
zahraničných vecí SR podľa podmienok jednotlivých krajín a tvorila valutovú časť 
platu. Platové koeficienty boli aktualizované podľa metodiky MZV SR na základe 
životných podmienok v jednotlivých krajinách. 

c) Kategória 620 – Poistné a príspevok do pois ťovní 

Schválený rozpočet na rok 2008 bol vo výške 951 462 tis. Sk, upravený rozpočet bol 
v objeme     1 006 719 tis. Sk, čerpanie vo výške 1 006 151 tis. Sk, t.j. 99,9 % 
z upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje v tejto kategórii boli k 31. 12. 2008 
čerpané vo výške 812 tis. Sk.  

S kódom zdroja 111   bol schválený rozpočet vo výške 951 402 tis. Sk, 
upravený rozpočet bol v objeme 984 131 tis. Sk. Skutočné čerpanie dosiahlo objem 
983 504 tis. Sk, t.j. 99,9 % z upraveného rozpočtu. 

Čerpanie finančných prostriedkov v tejto kategórii v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MŠ SR bolo závislé od aktuálneho stavu zamestnancov poistených 
v jednotlivých poisťovniach a od čerpania mzdových prostriedkov k 31. 12. 2008. 

d) Kategória 630 – Tovary a služby 

V kategórii 630 – Tovary a služby bol schválený rozpočet vo výške 3 927 165 tis. Sk, 
upravený rozpočet v objeme 2 152 609 tis. Sk. Čerpanie k 31. 12. 2008 bolo v sume 
2 142 675 tis. Sk, t.j. 99,5 % z upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje boli 
čerpané vo výške 59 340 tis. Sk. 

S kódom zdroja 111  bol schválený rozpočet v objeme 3 164 754 tis. Sk, 
upravený rozpočet bol         v objeme 1 903 582 tis. Sk. Čerpanie výdavkov k 31. 12. 
2008 bolo v sume 1 887 745 tis. Sk, t.j.  99,2 % z upraveného rozpočtu. 

Zníženie rozpočtu sa prejavilo v okruhu ostatných priamo riadených 
rozpočtových organizácií. Zdôvodnenie je obsahom časti 1.3.1.3.2 Ostatné priamo 
riadené rozpočtové organizácie, kategória 630 – Tovary a služby.  

e) Kategória 640 – Bežné transfery 

Pre rok 2008 bol schválený rozpočet v kategórii 640 – Bežné transfery vo výške 
45 902 436 tis. Sk, upravený rozpočet bol v sume 45 739 927 tis. Sk, čerpanie k 31. 
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12. 2008 bolo v sume 45 731 855 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. 
Mimorozpočtové zdroje boli čerpané vo výške 7 155 tis. Sk. 

S kódom zdroja 111  bol schválený rozpočet vo výške 44 156 174 tis. Sk, 
k 31. 12. 2008 bol upravený na objem 45 081 226 tis. Sk. Čerpanie výdavkov k 31. 
12. 2008 predstavovalo sumu  45 072 438 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného 
rozpočtu.  

Podrobnejšie zdôvodnenie úprav rozpočtu v tejto kategórii je obsahom časti 1.3.1.3.1 
Vlastný úrad MŠ SR a 1.3.1.3.2 Ostatné priamo riadené rozpočtové organizácie.  

f) Hlavná kategória 700 – Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2008 pre kapitolu školstva bol 
stanovený v objeme 1 990 968 tis. Sk,  upravený rozpočet bol v objeme 2 310 165 
tis. Sk. Čerpanie výdavkov bolo v sume 2 309 741 tis. Sk, t.j. 100,0  % z upraveného 
rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje v tejto kategórii boli čerpané v sume 1 007 tis. Sk. 

S kódom zdroja 111 – Rozpo čtové prostriedky kapitoly  bol schválený 
rozpočet vo výške 1 990 968 tis. Sk, upravený rozpočet bol v sume 2 263 882 tis. Sk, 
čerpanie bolo v sume 2 263 423 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu.  

g) Kategória 710 – Obstarávanie kapitálových aktív 

Schválený rozpočet v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív bol na rok 
2008 pre kapitolu školstva stanovený v sume 229 671 tis. Sk,  upravený rozpočet bol 
v sume 552 268 tis. Sk, čerpanie výdavkov bolo v sume 551 927 tis. Sk, t.j. 99,9 % 
z upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje v tejto kategórii boli čerpané v sume 
1 007 tis. Sk. 

S kódom zdroja 111  bol schválený rozpočet v objeme 229 671 tis. Sk, 
upravený rozpočet v objeme 505 986 tis. Sk, čerpanie dosiahlo objem 505 610 tis. 
Sk, t.j. 99,9 % z upraveného rozpočtu.   

h) Kategória 720 – Kapitálové transfery 

Schválený rozpočet kapitálových transferov na rok 2008 pre kapitolu MŠ SR  bol 
stanovený v odjeme 1 761 297 tis. Sk,  upravený rozpočet bol v sume 1 757 896 tis. 
Sk. Čerpanie výdavkov bolo v sume 1 757 814 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného 
rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje v tejto kategórii neboli čerpané. 

S kódom zdroja  111 bol schválený rozpočet v objeme 1 761 297 tis. Sk, 
upravený rozpočet bol v sume 1 757 896 tis. Sk. Čerpanie k 31. 12. 2008 bolo 
v objeme 1 757 814 tis. Sk, t.j. 100,0 % z upraveného rozpočtu.  

3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapit oly 

Rozpočet kapitoly bol rozpísaný do piatich rezortných programov pozostávajúcich 
z 26 podprogramov a 20 prvkov. Ministerstvo školstva SR je gestorom 2 
medzirezortných programov a účastníkom ich 9 medzirezortných podprogramov a 6 
medzirezortných podprogramov rieši ako účastník medzirezortných programov. 

Prehľad rozpo čtových programov za kapitolu vrátane mimorozpo čtových 
zdrojov  (MRZ)  (v tis. Sk) 
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Výdavky spolu (600 + 700)  

 
Programy 
 

Schválený 
rozpo čet 

2008 

Upravený 
rozpo čet 
k 31. 12. 

2008 

Čerpanie  
k 31. 12. 
2008 s 
MRZ 

MRZ 
% 

čerp. 
k UR 

Program 021 – Tvorba 
a implementácia  politík 1 315 223 745 507 737 700 2 584 99,0 

z toho: Operačný program 
Vzdelávanie 629 092 0 0 0 0,0 

Program 026 – Národný 
program rozvoja športu 
v SR 

1 011 011 1 085 824 1 085 717 0 100,0 

Program 077 – 
Vysokoškolské 
vzdelávanie a veda, 
sociálna podpora 
študentov vysokých škôl 

13 037 661 12 982 479 12 988 160 5 719 100,0 

Program  078 – Národný 
program výchovy, 
vzdelávania a mládeže 

36 377 269 36 523 535 36 587 111 62 721 100,2 

Program 0AE - Operačný 
program  Výskum a vývoj 0 24 383 24 383 0 100,0 

      
Medzirezortné programy    
a podprogramy, ktorých 
je MŠ SR  gestorom a 
účastníkom 

     

Program 06K – Národný 
program rozvoja vedy 
 a techniky    

2 930 315 1 535 288 1 530 667 541 99,7 

z toho: Operačný program 
Výskum a vývoj 1 285 170 0 0 0 0,0 

Program 0AA - Operačný 
program Vzdelávanie 0 34 876 34 869 0 100,0 

      
Podprogramy, ktoré 
kapitola rieši ako 
účastník 
medzirezortného 
programu 

     

Podprogram 05T08 – 
Oficiálna rozvojová 
pomoc – MŠ SR (ODA) 

49 540 49 540 48 657 0 98,2 

Podprogram 06G05 – 
Celoživotné učenie 471 476 770 724 770 706 0 100,0 
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Podprogram 06G06 – 
Aktívna politika trhu práce 
a zvýšenie 
zamestnateľnosti – MŠ 
SR   

87 614 102 728 102 721 0 100,0 

Podprogram 06G08 – 
Technická pomoc – MŠ 
SR 

15 101 48 531 48 531 0 100,0 

Podprogram 06H07 – 
Hospodárska mobilizácia  
- MŠ SR 

305 1 243 190 0 15,3 

Podprogram 0970A – 
Príspevky SR do MO – 
MŠ SR 

198 697 198 697 196 781 0 99,0 

      
Kapitola MŠ SR spolu  55 494 212 54 103 355 54 156 194 71 565 100,1 
 
Celkový prehľad o rozpočte kapitoly školstva a jeho čerpaní s mimorozpo čtovými 
zdrojmi podľa programov v členení na bežné a kapitálové výdavky  k  31. 12. 2008 
obsahuje nasledovná tabuľka: 

Čerpanie výdavkov kapitoly školstva pod ľa programov za všetky kódy zdroja 
vrátane mimorozpo čtových zdrojov  (v tis. Sk) 

 

Bežné výdavky (600)  
 
Program 
 

Schválený 
rozpo čet 

2008 

Upravený 
rozpo čet 
k  31. 12. 

2008 

Čerpanie  
k 31.12. 
2008 s 
MRZ 

MRZ 
% 

čerp.  
k UR 

Program 021 – Tvorba 
a implementácia politík 1 282 653 693 555 685 777 2 584 98,9 

z toho:  Operačný 
program Vzdelávanie 629 092 0 0 0 0,0 

Program 026 – Národný 
program rozvoja športu 
v SR 

778 070 886 980 886 941 0 100,0 

Program 077 – 
Vysokoškolské 
vzdelávanie a veda, 
sociálna podpora 
študentov vysokých škôl 

11 935 005 11 922 793 11 928 025 5 269 100,0 

Program  078 – 
Národný program 
výchovy, vzdelávania 
a mládeže 

35 969 568 35 943 130 36 006 203 62 164 100,2 
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Program 0AE - 
Operačný program  
Výskum a vývoj 

0 23 280 23 280 0 100,0 

      
Medzirezortné 
programy 
a podprogramy, 
ktorých je MŠ SR  
gestorom a 
účastníkom 

     

Program 06K – 
Národný program 
rozvoja vedy  a techniky   

2 715 215 1 121 300 1 116 015 541 99,5 

z toho: Operačný 
program  Výskum a 
vývoj 

1 285 170 0 0 0 0,0 

Program 0AA - 
Operačný program 
Vzdelávanie 

0 33 518 33 511 0 100,0 

      
Podprogramy, ktoré 
kapitola rieši ako 
účastník 
medzirezortného 
programu 

     

Podprogram 05T08 – 
Oficiálna rozvojová 
pomoc – MŠ SR (ODA) 

49 540 49 540 48 657 0 98,2 

Podprogram 06G05 – 
Celoživotné učenie 471 476 770 724 770 706 0 100,0 

Podprogram 06G06 – 
Aktívna politika trhu 
práce a zvýšenie 
zamestnateľnosti – MŠ 
SR   

87 614 102 728 102 721 0 100,0 

Podprogram 06G08 – 
Technická pomoc – MŠ 
SR 

15 101 46 640 46 640 0 100,0 

Podprogram 06H07 – 
Hospodárska 
mobilizácia  - MŠ SR 

305 305 190 0 62,2 

Podprogram 0970A – 
Príspevky SR do MO – 
MŠ SR 

198 697 198 697 196 781 0 99,0 

      
Kapitola MŠ SR spolu  53 503 244 51 793 190 51 845 446 70 558 100,1 
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Kapitálové výdavky (700)  

 
Program 
 

Schválený 
rozpo čet 

2008 

Upravený 
rozpo čet 
k 31. 12. 

2008 

Čerpanie  
k 31. 12. 

2008 
s MRZ 

MRZ 
% 

čerp.  
k UR 

Program 021 – Tvorba 
a implementácia politík 32 570 51 952 51 923 0 99,9 

Program 026 – 
Národný program 
rozvoja športu v SR                                                                    

232 941 198 843 198 776 0 100,0 

Program 077 – 
Vysokoškolské 
vzdelávanie a veda, 
sociálna podpora 
študentov vysokých škôl 

1 102 656 1 059 686 1 060 135 450 100,0 

Program  078 – 
Národný program 
výchovy, vzdelávania 
a mládeže 

407 701 580 405 580 908 557 100,1 

Program 0AE - 
Operačný program  
Výskum a vývoj 

0 1 103 1 103 0 100,0 

      
Medzirezortné 
programy 
a podprogramy, 
ktorých je MŠ SR  
gestorom a 
účastníkom 

     

Program 06K – 
Národný program 
rozvoja vedy  a techniky   

215 100 413 988 414 653 0 100,2 

Program 0AA - 
Operačný program 
Vzdelávanie 

0 1 358 1 358 0 100,0 

      
Podprogramy, ktoré 
kapitola rieši ako 
účastník 
medzirezortného 
programu 

     

Podprogram 05T08 – 
Oficiálna rozvojová 
pomoc – MŠ SR (ODA) 

0 0 0 0 0,0 

Podprogram 06G05 – 
Celoživotné učenie 0 0 0 0 0,0 
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0odprogram 06G06 – 
Aktívna politika trhu 
práce a zvýšenie 
zamestnateľnosti – MŠ 
SR   

0 0 0 0 0,0 

Podprogram 06G08 – 
Technická pomoc – MŠ 
SR 

0 1 891 1 891 0 100,0 

Podprogram 06H07 – 
Hospodárska 
mobilizácia  - MŠ SR 

0 938 0 0 0,0 

Podprogram 0970A  – 
Príspevky SR do MO – 
MŠ SR 

0 0 0 0 0,0 

      
Kapitola MŠ SR spolu  1 990 968 2 310 165 2 310 748 1 007 100,0 

Z celkového výsledku hospodárenia je možné konštatovať priaznivý vývoj 
hospodárenia s prostriedkami rozpočtovanými v kapitole MŠ SR v roku 2008 pri 
celkovom čerpaní výdavkov bez mimorozpočtových zdrojov na 99,96 % 
z upraveného rozpočtu. Čerpanie rozpočtových výdavkov za kapitolu (kód zdroja 111 
– Rozpočtové prostriedky kapitoly) dosiahlo 99,95 % z upraveného rozpočtu.  

Plnenie rozpočtových príjmov za kapitolu (kód zdroja 111 – Rozpočtové prostriedky 
kapitoly) predstavuje 112,39 % z upraveného rozpočtu. Celkové príjmy (bez 
mimorozpočtových prostriedkov) boli plnené na 108,31 % z upraveného rozpočtu. 
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VII. Zámery a plnenie úloh na úseku regionálneho šk olstva 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh MŠ  SR na rok 2008 a z Plánu 
legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008  

Testovanie 9 -2008 -celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ bolo rozdelené do 
dvoch častí. Testovania vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka 
sa dňa 6. 2. 2008 v  I. časti (certifikačnej) zúčastnilo spolu 1 461 ZŠ a 58 009 žiakov. 
Na náhradnom testovaní 18. marca 2008, ktoré sa uskutočnilo v jednotlivých 
krajských mestách na školách určených KŠÚ, sa zúčastnilo 151 z 224 prihlásených 
deviatakov.  
Druhá časť testovania bola zameraná na sledovanie úrovne matematickej, čitateľskej 
a jazykovej gramotnosti žiakov z matematiky a zo štátneho jazyka. 
Aj v školskom roku 2007/2008 sa na testovaní zúčastnili žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Pre 2 790 testovaných žiakov na 798 
základných školách vypracoval Štátny pedagogický ústav upravené testy, ktoré 
zohľadňovali druh a stupeň postihnutia žiaka. 
- projekt Vyhr ňme si rukávy – projekt realizovali tri základné školy mesta Trnava 
v spolupráci s MŠ SR, Peugeot Citroen a akadémiou vied na  Slovensku a vo 
Francúzsku. Projekt slúžil na rozvoj vedomostí žiakov v prírodovednej oblasti. 
- Národný plán zavedenia eura v SR - Ministerstvo školstva SR vytvorilo 
v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre zavedenie eura projekt Euro do škôl, 
ktorý priniesol informácie všetkým žiakom základných a stredných škôl. 
Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Euro Info centrom pri Úrade vlády SR 
vytvorilo dve učebné pomôcky pre žiakov – Euro kartu pre starších žiakov v náklade 
407 000 ks a Rotoautomat pre mladších žiakov v náklade 345 000 ks. MŠ SR tiež 
zaradilo tematiku eura do učebných osnov tak, aby žiaci vo všetkých ročníkoch boli 
informovaní o eure. Vydalo Metodický pokyn č. 1/2008-R z 2. januára 2008 
o aktualizácii učebných osnov základnej školy o informácie o zavedení eura 
a o používaní pomôcok o eure. Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Národnou 
bankou Slovenska zabezpečilo distribúciu publikácií ECB, EK a NBS do jednotlivých 
škôl na Slovensku. Spolu rozdistribuovali 17 rôznych publikácií v náklade 310 700 ks 
a 8 druhov propagačných predmetov v náklade 136 000 ks. 
- Detské dopravné ihriská 2008 – MŠ SR aj v roku 2008 zverejnilo výzvu na 
predkladanie žiadostí k poskytovaniu finančných prostriedkov na zabezpečenie 
výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných 
komunikáciách a v oblasti praktického výcviku žiakov základných škôl na detských 
dopravných ihriskách. Na tento účel vyčlenilo 10 mil. Sk.  
Medzirezortná komisia vybrala 27 stálych a 9 pojazdných detských dopravných 
ihrísk, ktorým navrhla poskytnúť dotáciu. Praktického výcviku na DDI sa v roku 2008 
zúčastnilo viac ako 50 % žiakov I. stupňa základných škôl v SR. 
 
-  Úloha vypracovať nariadenie vlády o profesijných štandardoch pedagog ických 
zamestnancov  v nadväznosti na jednotlivé kariérne stupne uložená bodom B.10 
uznesenia vlády č. 367 z 18. 4. 2007 bola bodom C.1 uznesením vlády SR č. 120 z 
9. februára 2009 zrušená . Pri prehodnotení opodstatnenia plnenia úlohy sa 
vychádzalo zo skutočnosti, že profesijné štandardy budú v nadväznosti na zákon o 
pedagogických zamestnancoch nebudú slúžiť na pracovno-právne účely, ale pri 
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posudzovaní a akreditácii programov kontinuálneho vzdelávania, takže budú môcť 
byť vydané ako rezortný predpis Ministerstva školstva SR. Vydanie tohto predpisu 
bude aktuálne po prijatí zákona o pedagogických zamestnancoch.  

 
-  Na základe pokračujúceho plnenia uznesenia vlády SR č. 878 zo 17. októbra 2007, 
ktorým bol schválený Legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických 
zamestnancov, Ministerstvo školstva SR v roku 2008 pripravilo návrh zákona o 
pedagogických zamestnancoch . V rámci legislatívneho procesu vyplývajúceho z 
Legislatívnych pravidiel vlády SR bol predložený na medzirezortné pripomienkové 
konanie, ktoré bolo ukončené 11. decembra 2008. 
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšiť spoločenské a finančné ocenenie 
pedagogických zamestnancov, vytvoriť také legislatívne a ekonomické rámce, aby 
pedagogickí a odborní zamestnanci v čo najväčšej miere spĺňali odborné a morálne 
predpoklady na výkon svojho povolania, zvýšiť ochranu pedagogických a odborných 
zamestnancov pred nadmernou psychickou záťažou, legislatívne upraviť ochranu 
učiteľov pred agresivitou zo strany žiakov i rodičov, zlepšiť prípravu pedagogických 
zamestnancov v praxi a za týmto účelom podporovať vzdelávacie programy pre 
pedagogických a odborných zamestnancov na všetkých stupňoch škôl, umožniť 
kariérový rast pedagogických a odborných zamestnancov v kariérovom systéme, 
vytvoriť motivačný kariérový systém a v rámci tohto systému prostredníctvom 
kontinuálneho vzdelávania zabezpečiť zvyšovanie profesijných kompetencií 
pedagogických a odborných zamestnancov. 
 
Úloha v plnení . 
 
- Návrh Stratégie vzdelávania vo finan čnej oblasti a manažmentu osobných 
financií   
Podľa Plánu práce vlády SR na rok 2008 materiál Ministerstvo školstva  zaradilo do 
PHÚ  na rok 2008 a predložilo 2. júla 2008 na rokovanie vlády, ktorý bol spracovaný 
v súlade s čl. 5 Programového vyhlásenia vlády SR podľa častí 5.1 Výchova 
a vzdelávanie, v zmysle čl. 2. Makroekonomický rámec, verejné financie 
a hospodárska politika s cieľom „ Dôsledne trvať na podpore vedomostne 
orientovanej ekonomiky a vytvárať spoločenskú klímu, modely a reálne možnosti 
na ekonomické uplatnenie jednotlivca“.  
Obsahovým zameraním predkladaného Návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej 
oblasti a manažmentu osobných financií bol na základe prijatých záverov z analýz 
vo svete i doma zámer  zadefinovať Národný štandard finančnej gramotnosti pre 
 vybrané stupne vzdelania v súlade s pripravovaným zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a navrhnúť postup na tvorbu a zapracovanie 
Národného štandardu finančnej gramotnosti do všetkých 
Štátnych vzdelávacích programov a súčasne prijať inštitucionálny rámec pre ďalšie 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl.   
Úloha je splnená . Materiál bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 2. Júla 2008 
uznesením vlády SR č. 447/2008, príslušné úlohy tohto uznesenia sa priebežne 
plnia. 
 
- Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o z mene a doplnení 
niektorých zákonov 
Cieľom vládneho návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je komplexná právna úprava podmienok na 
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zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách a 
v školských zariadeniach v Slovenskej republike s cieľom pripraviť absolventov 
na život a prácu v podmienkach vedomostnej spoločnosti a trhu práce. Navrhovaný 
predpis vytvára funkčný systém koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre 
trh práce prostredníctvom zriadenia Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie 
a prípravu, krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu a systému sektorových 
rád pre odborné vzdelávanie a prípravu, stanovuje práva a povinnosti všetkých 
účastníkov systému odborného vzdelávania a prípravy a vytvára motivujúci priestor 
pre vstup zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do odborného vzdelávania 
a prípravy a pre vstup súkromného investičného kapitálu do odborného vzdelávania 
a prípravy. Vstup zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do odborného 
vzdelávania a prípravy je v návrhu zákona riešený prostredníctvom plánovania 
vzdelávacích potrieb trhu práce, spoluúčasťou pri tvorbe nového obsahu vzdelávania 
a pri inovácii existujúceho obsahu vzdelávania, spoluúčasťou na realizácii odborného 
vzdelávania a prípravy a podielu na hodnotení kvality odborného vzdelávania 
a prípravy v rámci ukončovania štúdia na stredných školách. Návrh zákona vytvára 
podmienky pre využívanie daňových stimulov pre zamestnávateľov vo vzťahu k 
odbornému vzdelávaniu a príprave v stredných odborných školách a školských 
zariadeniach. Daňové stimuly sú zamerané na zohľadnenie výdavkov 
zamestnávateľov, ktoré preukázateľne vynaložia do oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy v stredných odborných školách a školských zariadeniach.      

Úloha je splnená . Návrh legislatívneho zámeru zákona o odbornom vzdelávaní 
a odbornej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený na 
rokovaní vlády SR dňa 27. 08. 2008 uznesením vlády SR č. 564/2008. Návrh zákona 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol 
schválený na rokovaní vlády SR dňa 17. 12. 2008 uznesením vlády SR č. 966/2008. 
  
- Návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariade ní v znení neskorších 
predpisov   – schválený na rokovaní vlády SR dňa 17. decembra 2008 uznesením 
vlády SR č. 965. Účelom návrhu novely zákona č. 597/2003 Z. z. je najmä doplnenie 
ďalšieho zdroja financovania škôl (príspevky od zamestnávateľov a 
zamestnávateľských zväzov), spresniť využitie finančných prostriedkov z ďalších 
zdrojov financovania štátnych, cirkevných a súkromných škôl, štátnych materských 
škôl a štátnych školských zariadení, prispievať zriaďovateľom na prístavbu, výstavbu, 
modernizáciu a rekonštrukciu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú 
prípravu na povolanie, prispievať zriaďovateľom štátnych materských škôl a štátnych 
školských zariadení na rekonštrukciu a modernizáciu. Ďalej sa navrhuje, aby 
Ministerstvo školstva SR poskytovalo finančné prostriedky priamo na samosprávne 
kraje. Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva sa v súčasnosti prideľujú 
samosprávnym krajom prostredníctvom krajských školských úradov. Návrh zákona 
ďalej rozširuje aj dohľad nad dodržiavaním tohto zákona. Navrhuje sa, aby aj krajský 
školský úrad vykonával dohľad nad dodržiavaním zákona č. 597/2003 Z. z. 
Rozšírenie dohľadu sa navrhuje z dôvodu vyššieho počtu subjektov, ktoré je 
potrebné kontrolovať. 
 
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti rozpisu finan čných prostriedkov zo štátneho rozpo čtu pre školy a 
školské zariadenia  – schválené na rokovaní vlády SR dňa 10. decembra 2008 
uznesením vlády SR č. 901. Ministerstvo školstva SR na základe úlohy č. 6 v mesiaci 
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december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008  malo predložiť novelu 
nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, 
strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v 
znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva SR sa rozhodlo predložiť do 
legislatívneho procesu nové znenie nariadenia vlády najmä z týchto dôvodov 
• veľký počet zmien znenia jednotlivých ustanovení, ktoré súvisia s terminológiou 

používanou v zákone č. 245/2008 Z. z., 
• zmenilo sa postavenie materských škôl (stali sa školami, pôvodne boli školskými 

zariadeniami), 
• zmenili sa názvy niektorých školských zariadení (napr. zaniklo detské integračné 

centrum, špeciálnopedagogická poradňa, domov mládeže, atď.,  vzniklo školské 
zariadenie – centrum špeciálnopedagogického poradenstva, školský internát, atď.). 

Účelom nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z. je adresnejšie pridelenie normatívnych 
príspevkov pre všetkých zriaďovateľov škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na 
povolanie, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských 
úradov. Okrem podrobností rozpisu finančných prostriedkov jednotlivým subjektom 
regionálneho školstva upravuje aj spôsob určovania normatívov pre školy, postup pri 
určovaní objemu finančných prostriedkov školským zariadeniam a ďalšie podrobnosti 
súvisiace s financovaním škôl a školských zariadení. 
 
- Z  Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 vyplynula pre 
podpredsedu vlády a ministra školstva v mesiaci apríl úloha č. 2, a to predložiť na 
rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa 
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, str edných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  Ministerstvo školstva SR 
vypracovalo návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci apríl Plánu legislatívnych úloh 
vlády Slovenskej republiky na rok 2008, nakoľko novela zákona č. 597/2003 Z. z. sa 
realizovala  prostredníctvom čl. III zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 245/2008 Z. z. 
schválila vlády SR dňa 5. marca 2008 uznesením vlády SR č. 147. 
 
- Z  Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 vyplynula pre 
podpredsedu vlády a ministra školstva v mesiaci december úloha č. 6, a to predložiť 
na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, 
ktorým sa MŠ SR mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, 
základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 
Ministerstvo školstva SR sa rozhodlo nenovelizovať uvedené nariadenie vlády, ale 
predložiť nové znenie  nariadenia vlády najmä z dôvodov veľkého počtu zmien 
znenia jednotlivých ustanovení, ktoré súvisia s terminológiou používanou v zákone č. 
245/2008 Z. z. a zmenou postavenie materskej školy (stala sa školou, pôvodne bola 
školským zariadením). Nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti rozpisu finan čných prostriedkov zo štátneho rozpo čtu pre školy a 
školské zariadenia  schválila vláda SR dňa 10. decembra 2008 uznesením vlády SR 
č. 901. 
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- V súlade s Plánom hlavných úloh MŠ SR na rok 2008 bol na 8. gremiálnej porade 
ministra školstva dňa 24. 4. 2008 schválený edičný plán na rok 2008.  Vychádzajúc 
z požiadaviek škôl na učebnice pokryl požiadavku škôl do výšky 70 %. Vyčlenený 
objem finančných prostriedkov na nákup učebníc v r. 2008 vrátane ich distribúcie bol 
247 000 000,- Sk.  
Úloha bola splnená . (s termínom do 31. 12. 2008) 

 
- Zjednodušenie a sprehľadnenie celého procesu ohľadom konkurzov a objednávania 
učebníc priniesla stránka www.edicny-portal.sk . Zverejňujú sa tu zoznamy učebníc 
s odporúčacou i schvaľovacou doložkou, tak aby pomohli v orientácií pedagógov v 
ponuke učebníc. V júni 2008 sa spustila testovacia prevádzka edičného portálu a od 
20. októbra 2008 si školy záväzne objednávali učebnice formou elektronického 
objednávania. Objednávací systém sa neustále skvalitňuje a zjednodušuje.   
 
- V súlade s Plánom hlavných úloh MŠ SR na rok 2008 SRŠ spracovala 
Pedagogicko-organiza čné pokyny na školský rok 2009/2010   
Úloha splnená  v termíne (apríl 2008) V súlade s Plánom hlavných úloh MŠ SR na 
rok 2008 

 
 
- Správa o stave školských knižníc  

 
Správu o stave školských knižníc (ďalej len „správa“) predložila sekcia 
regionálneho školstva na rokovanie 22. gremiálnej porady ministra školstva SR 
v súlade s úlohou č. 11/3 z Plánu gremiálnych porád ministra školstva SR v roku. 
Správu vypracovalo metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice.  
Správa na základe stručnej analýzy vybraných štatistických ukazovateľov školských 
knižníc za rok 2007 konštatuje, že proces informatizácie, internetizácie a revitalizácie 
školských knižníc plynule napreduje. Dôkazom je najmä nárast počítačov, pripojení 
na internet a intranet školy, zvyšujúci sa objem knižničných fondov a finančných 
prostriedkov určených na činnosť školských knižníc. V dôsledku uvedených 
kvantitatívnych zmien sa menilo i kvalitatívne zabezpečenie školských knižníc. Zvýšil 
sa počet elektronických školských knižníc, ktoré rozšírili a skvalitnili knižnično-
informačné služby a zredukovali rutinnú prácu školských knihovníkov. 
Zistenia analytickej časti správy naznačujú i zvýšenie angažovaností školských 
knihovníkov,  ktorí vo veľkej miere využívali odborné poradenstvo metodického 
centra Slovenskej pedagogickej knižnice, zúčastňovali sa jeho aktivít a zapájali sa do 
grantového programu Ministerstva školstva SR „Elektronizácia a revitalizácia 
školských knižníc 2007“. 
V správe sa konštatuje, že stav školských knižníc sa v porovnaní s rokom 2006 
kvalitatívne zlepšil. 
 
- Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry 
Program 078 – Národný program výchovy a vzdelávania 

Cieľ C07813/17 

V roku 2008 MŠ SR prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra, alokovaného 
pracoviska na Ševčenkovej ul. v Bratislave zabezpečilo vzdelávanie 950 riaditeľov 
škôl a školských zariadení a vydalo materiálno-spotrebné normy a receptúry pre 
diétny stravovací systém pre zariadenia školského stravovania počte 950 ks. 
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Cieľ C07814/1 
Prostredníctvom KŠU v rokoch 2008 bolo vykonaných 530 kontrol zameraných 
na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského 
stravovania v školách a školských zariadeniach. 
 
_ Úloha: „Vytváranie podmienok na uskuto čňovanie takých aktivít, ktoré 
podporujú rozvoj žiakov s dôrazom na vytváranie spr ávnych postojov 
k životnému prostrediu a k uvedomelej spotrebe.“  
 
Základné a stredné školy sa každoročne zapájajú do realizácie projektov 
environmentálnej výchovy na základe výzvy finančného programu Enviroprojekt. V roku 
2008 o finančné prostriedky žiadalo 266 škôl, školských zariadení a občianskych 
združení a Ministerstvo školstva SR finančne podporilo 79 žiadateľov na realizáciu 
projektov zameraných na aktivity v oblasti environmentálnej výchovy v celkovej sume 6 
mil. Sk. S cieľom skvalitniť environmentálnu výchovu v základných a stredných školách 
na Slovensku v zmysle princípov výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju 
si školy vytvárali vlastný environmentálny program s dôrazom na kompetencie žiakov 
v jednotlivých oblastiach života a s uplatnením regionálnych priorít udržateľného 
spôsobu života.  
 

Najžiadanejšie informácie z oblasti regionálneho školstva 
 

-osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, najmä vzdelávanie v školách 
mimo územia SR, 
- odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, 
- hodnotenie prospechu a správania žiakov základnej školy, 
- posudzovanie kvalifikácie pedagogického zamestnanca - podľa vyhlášky MŠ SR č. 
41/1998 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov 
v znení neskorších predpisov, 
 
- Pedagogická a odborná spôsobilosť pedagogických zamestnancov pre vzdelávanie 
v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 
- Postup a podmienky pri prijímaní a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením v školskej integrácii v základných a stredných školách,      
 
- uplatňovanie príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov – materské 
školy ako súčasť sústavy škôl (školské prázdniny, školský poriadok, prijímanie detí, 
udeľovanie výnimiek z najvyššieho povoleného počtu detí atď.), 

- uplatňovanie ustanovení vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole – 
najmä otázky triednictva v materskej škole a vedenie dokumentácie materskej školy, 

- uplatňovanie ustanovení vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode – 
najmä vo vzťahu k počtu detí/žiakov vyslaných do školy v prírode a počtu 
pedagogických zamestnancov vyslaných do školy v prírode, 

- uplatňovanie finančných pásiem pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie 
detí a žiakov pre oblasť školského stravovania, 
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- uplatňovanie princípov zaokrúhľovania zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny 
euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prechode 
na menu euro, 
 
- posudzovanie realizácie praktického vyučovania 
- uplatňovanie príslušných ustanovení vyhlášky o stredných školách 
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VIII. Zámery a plnenie úloh na úseku detí a mládeže  

Úloha: 
Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zme ne a doplnení 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a o z mene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Plnenie: 
Zákon sa vzťahuje na úlohy  a postavenie dôležitých subjektov v rámci štátnej politiky 
vo vzťahu k mládeži. Cieľom zákona je definovať a zjednotiť základné pojmy  
používané v práci s mládežou, ustanoviť, čo je prostredie a oblasti  práce 
s  mládežou vrátane subjektov pracujúcich s  mládežou a subjektov pracujúcich 
pre mládež. V tomto zákone je transponovaná do nášho právneho poriadku 
Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych 
príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného 
vzdelávania alebo dobrovoľníckej služby v oblasti dobrovoľnej práce. 
Zákon bol schválený Národnou radou SR uznesením NR SR č. 917 dňa 2.7.2008 
a zverejnený  je v Zbierke zákonov pod  číslom  282/2008 zo dňa 31.7.2008. 

 
 

Úloha: 
Návrh k ľúčových oblastí a ak čných plánov štátnej politiky vo vz ťahu k de ťom 
a mládeži na roky 2008 - 2013  
Plnenie: 
Ministerstvo školstva SR je zodpovedné za komunikáciu, koordináciu a propagáciu 
štátnej politiky v zmysle vypracovaného koncepčného dokumentu. Realizáciou úloh 
spojených s komunikáciou, koordináciou a propagáciou štátnej politiky poveruje 
inštitúcie vo svojej pôsobnosti. Z vypracovaného materiálu vyplýva zriadenie 
medzirezortnej pracovnej skupiny,  ktorej výkon podporí plynulú spoluprácu 
ústredných orgánov štátu a samosprávnych krajov v predmetnej oblasti. Ďalšími 
nástrojmi koncepcie sú akčné plány a národná správa o mládeži. Akčné plány budú 
zostavené z úloh jednotlivých gestorov, ktoré budú realizované  počas dvoch rokov 
a zabezpečené finančnými prostriedkami navrhovateľa úlohy. 
Materiál bol schválený na rokovaní vlády SR dňa  26.3.2008  uznesením vlády SR  
č. 184. 
 
 
Úloha: 
Informácia o plnení úloh Ak čného plánu politiky mládeže na rok 2007, ktoré 
vyplývajú z Koncepcie štátnej politiky vo vz ťahu k de ťom a mládeži v SR do 
roku 2007 
Plnenie: 

Materiál obsahuje  úlohy na roky 2008 – 2009, ktoré sú v súlade s prioritnými 
témami v politike detí a mládeže. Pri stanovení priorít na roky 2008 -2009 boli 
zohľadnené aktuálne otázky politiky mládeže v SR, ako aj priority Rady Európy a EÚ 
v oblasti politiky mládeže.  
Materiál bol vzatý na vedomie  na rokovaní vlády SR dňa 5.3.2008. 
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Úloha: 
Akčný plán politiky mládeže na roky 2008-2009, ktorý v yplýva z Koncepcie 
štátnej politiky vo či deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008-20 13 
Plnenie: 

Vypracovaný materiál obsahuje predložené návrhy  a úloh na roky 2008 – 
2009, ktoré sú v súlade s prioritnými témami v politike detí a mládeže. Pri stanovení 
priorít na roky 2008 -2009 boli zohľadnené aktuálne otázky politiky mládeže v SR, 
ako aj priority Rady Európy a EÚ v oblasti politiky mládeže. Úlohy vyplývajúce 
z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
v SR na roky 2008 – 2013 boli rozpracované na úrovni jednotlivých gestorských 
rezortov, ale aj na úrovni vyšších územných celkov a Rady mládeže Slovenska, ktoré 
do  akčného plánu  navrhli také úlohy, ktoré považujú za dôležité z hľadiska potrieb 
mládeže. 
Materiál bol schválený   gremiálnou poradou ministra dňa 3.6.2008. Ďalej bol 
prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade SR bez pripomienok, ktoré by sa týkali 
jeho obsahu a v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality s pripomienkami, ktoré boli 
zapracované do úloh akčného plánu. 



Výročná správa Ministerstva školstva Slovenskej republiky za rok 2008 

 51 

IX. Zámery a plnenie úloh na úseku celoživotného 
vzdelávania 

34 sekcia pre celoživotné vzdelávanie 
Podprogram 021 04  
Usmernenie a koordinácia v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania 
 
 
341 odbor stratégie celoživotného vzdelávania  

 
1. Návrh na poverenie inštitúcie MŠ SR výkonom impleme ntácie stratégie 
celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenst va bol vypracovaný 
v zmysle bodu B. 4. uznesenia vlády SR č. 382 z 25.4.2007 k návrhu stratégie 
celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. Výkonom bola poverená 
Academia Istropolitana, návrh  bol schválený na 14. GPM dňa 8.7.2008.  
 
2. Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní  sa pripravoval  na základe bodu A. 
9/9.1. Prioritných úloh Ministerstva školstva SR na roky 2006 – 2010 vyplývajúcich 
z Programového vyhlásenia vlády SR a Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 
2009.  
Táto úloha bola vo vzťahu k predloženiu návrhu na rokovanie vlády SR listom 
predsedu vlády preložená na september 2009. Z hľadiska plnenia PHÚ ministerstva 
školstva bola úloha preložená na GPM 16. júna 2009. Sekcia pre celoživotné 
vzdelávanie uskutočnila v roku 2008 prvú etapu verejnej diskusie k návrhu zákona. 
Uskutočnilo sa okolo 20 stretnutí so zástupcami vzdelávacích inštitúcií, 
zamestnávateľov, zamestnancov, vysokých a stredných škôl, mimovládnych 
organizácií a iných ústredných orgánov štátnej správy. 
Hlavným cieľom návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní je preto vytvoriť 
predpoklady pre zabezpečenie fungovania neformálneho vzdelávania ako súčasti 
celoživotného vzdelávania a upraviť základné spoločenské vzťahy medzi formálnym 
vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním a neformálnym učením sa tak, aby sa 
zvýšila kvalita poskytovaného neformálneho vzdelávania a umožnilo sa tak 
uznávanie výsledkov vzdelávania vedúcich k dosiahnutiu čiastočnej alebo úplnej 
kvalifikácie. Súčasný návrh zákona obsahuje nasledovné inštitúty, ktoré doposiaľ 
neboli obsiahnuté v zákone č. 386/97 Z. z. o ďalšom vzdelávaní:  
- pravidlá a postupy overovania a uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania 

a neformálneho učenia sa zamerané na nadobudnutie kvalifikácie, 
- vytvorenie Národnej sústavy kvalifikácií, 
- kreditový systém v neformálnom vzdelávaní, 
- vytvorenie informačného systému neformálneho vzdelávania, 
- financovanie neformálneho vzdelávania, 
- systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb.  
 
3. V mesiaci máj 2008 bola na rokovanie gremiálnej porady ministra predložená 
Správa o plnení národného programu pre u čiace sa regióny . V predloženom 
materiáli boli vyhodnotené aktivity  uskutočnené na úrovni regiónov zamerané na 
posilnenie postavenia a významu celoživotného vzdelávania a popisované činnosti 
regionálnych partnerstiev, ktoré sú zamerané na rozvoj a podporu celoživotného 
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vzdelávania. Vypracovanie správy predchádzala realizácia koordinačného seminára 
(apríl 2008) s riešiteľmi pilotných projektov a zástupcami zamestnávateľov, 
profesijných združení a zväzov, stredných odborných škôl a vysokých škôl, 
vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania. Academia Istropolitana ukončila 
záverečnou konferenciou v auguste 2008 národný projekt „Vytvorenie partnerstva 
učiaceho sa regiónu v Bratislavskom kraji“ realizovaný v rokoch 2007 - 2008. Cieľom 
projektu bolo vytvorenie partnerstva a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami 
poskytujúcimi vzdelávanie v Bratislavskom kraji a tým zabezpečenie vytvárania 
vhodných vzdelávacích programov šitých na mieru pre potreby trhu práce. 
Cieľmi  národného projektu boli:  vytvorenie partnerstva kľúčových inštitúcií na úrovni 
regiónu, ktorými sú všetky typy stredných a vysokých škôl, inštitúcie pôsobiace 
v oblasti ďalšieho vzdelávania, samosprávne inštitúcie v regióne, zriaďovatelia škôl, 
zamestnávatelia a profesijné zväzy a združenia v regióne a mimovládne organizácie 
pôsobiace v oblasti vzdelávania; posilnenie spolupráce medzi inštitúciami 
poskytujúcimi vzdelávanie v Bratislavskom kraji; zabezpečenie vytvárania vhodných 
vzdelávacích programov  šitých na mieru pre  potreby trhu práce.  
 
4. Návrh na poverenie inštitúcie zodpovednej za imp lementáciu systému 
celoživotného poradenstva  bol vypracovaný na základe bodu B.5. uznesenia vlády 
SR č. 382 z 25.4.2007 k návrhu stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného 
poradenstva a bol schválený na 13. GPM dňa 1. 7. 2008.  MŠ SR poverilo touto 
úlohou Academiu Istropolitana a poverilo ju vytvorením a administráciou činnosti 
Národného fóra pre celoživotné poradenstvo. Národné fórum zasadlo po prvý krát 
v novembri 2008.  
Vláda SR vzala dňa 20. 8. 2008 na svojom rokovaní na vedomie materiál MŠ SR – 
Návrh na vytvorenie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo. Národné fórum  
pre celoživotné poradenstvo, po svojom prvom zasadnutí v októbri 2008, pôsobí ako 
poradný orgán pôsobiaci pri ministerstve školstva pre všetky zainteresované 
ústredné orgány štátnej správy, ktorý koordinuje a usmerňuje pôsobenie a  rozvoj 
poradenstva v Slovenskej republike vo všetkých jeho úrovniach a oblastiach.  
Národné fórum pre celoživotné poradenstvo sa zameriava na napĺňanie priorít 
a dosahovanie špecifických cieľov stratégie pre oblasť CŽP. Organizačné záležitosti 
pre Národné fórum pre celoživotné poradenstvo zabezpečuje Academia 
Istropolitana, príspevková organizácia Ministerstva školstva SR, ktorá plní úlohy  
sekretariátu. 
Členmi národného fóra sú zástupcovia Ministerstva školstva SR, Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, 
Ministerstva spravodlivosti SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Združenia 
miest a obcí Slovenska, Konfederácie odborových zväzov, Republikovej únie 
zamestnávateľov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Asociácie 
výchovných poradcov, Združenia pedagogicko-psychologických poradní v SR, 
Asociácie školských psychológov, Výskumného ústavu detskej psychológie 
a patopsychológie, vysokoškolských  informačných a poradenských centier, 
Združenia informačných centier mladých, Rady mládeže Slovenska. 
 
5. Koncepcia celoživotného poradenstva. Na základe záverov z prvého 
zasadnutia Národného fóra pre celoživotné poradenstvo (28. 10. 2008) bol vytvorený 
návrh Koncepcie celoživotného poradenstva  a návrhy na vytvorenie pracovných 
skupín pre plnenie úloh Národného fóra pre celoživotné poradenstvo. Návrh 
koncepcie bude predložený na GPM v roku 2009.  
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342 oddelenie európskych vzdelávacích politík a pro gramov  

1. Lisabonská stratégia. Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone v marci 2000 bol 
stanovený pre Európsku úniu nový strategický cieľ pre ďalšie desaťročie - vybudovať 
najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšie sa rozvíjajúcu ekonomiku založenú 
na vedomostiach, s väčšou sociálnou súdržnosťou, s čoraz väčším počtom 
vytváraných kvalitnejších pracovných miest. Hlavné ciele v oblasti vzdelávania 
smerujú k zvýšeniu kvality ľudského potenciálu a sú úzko prepojené s cieľmi v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej súdržnosti. Na úrovni Slovenskej republiky v oblasti 
Lisabonskej stratégie sa tieto ciele napĺňajú prijatím Stratégie konkurencieschopnosti 
Slovenska do roku 2010. Členské štáty spracovali a doručili na posúdenie Európskej 
komisii Národné  programy reforiem, v ktorých oznámili podrobne vypracované 
záväzky opatrení a prijali novú zodpovednosť za ich plnenie. Na zasadnutí Európskej 
rady na jar 2006 sa odsúhlasili štyri prioritné oblasti predstavujúce piliere obnovenej 
lisabonskej stratégie, s ktorými sa stotožnila aj Slovenská republika: znalosti 
a inovácie; uvoľnenie podnikateľského potenciálu; investície do ľudí a modernizácie 
trhov práce a energetické/klimatické zmeny. Zasadnutie Európskej rady v marci 2008 
spustilo druhý trojročný cyklus lisabonskej stratégie. Zároveň vyzvala členské štáty, 
aby vo svojich národných programoch reforiem predložili podrobné a konkrétne 
kroky, ktorými budú reagovať na integrované usmernenia, špecifické odporúčania a 
prioritné body (points to watch). 

 
1.1 Moderniza čný program Slovensko 21. Uznesením vlády SR č. 367 zo 4. júna 
2008 bol prijatý Modernizačný program Slovensko 21. Cieľom materiálu je poskytnúť 
impulz pre modernizačné úsilie a rámcovo načrtnúť konkrétne opatrenia pre oblasť 
vedy a výskumu, vzdelávania, trhu práce a podnikateľského prostredia, ktorých 
spoločným menovateľom je podpora rýchleho a v dlhodobom horizonte udržateľného 
ekonomického rastu, zvýšenie sociálnej mobility, posilnenie sociálnej súdržnosti, 
zmiernenie vplyvov demografického vývoja a zlepšenie prispôsobivosti ekonomiky 
zmenám vo vonkajšom a vnútornom prostredí pri absencii vlastnej meny.  

K takýmto opatreniam vyzývalo Slovensko hodnotenie Európskej komisie ako aj 
Strategická správa o obnovenej lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť: 
spustenie nového cyklu (2008 – 2010). Strategická správa o obnovenej lisabonskej 
stratégii konštatuje iba obmedzený pokrok Slovenska v oblastiach modernizácie 
školstva a vedy, riešenia dlhodobej nezamestnanosti a zlepšenia podnikateľského 
prostredia v predchádzajúcom trojročnom programovom období.  

 

1.2 Národný program reforiem Slovenskej republiky n a roky 2008 – 2010. 
Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 – 2010 (ďalej NPR) bol 
vypracovaný v súlade so závermi Európskej rady z marca 2008. NPR okrem 
hodnotenia NPR  za roky 2006 – 2008 obsahuje krátkodobé a strednodobé 
opatrenia, ktoré reflektujú časový rámec NPR na roky 2008 - 2010. Opatrenia sa 
členia na štyri prioritné oblasti verejnej politiky: výskum, vývoj a inovácie, 
vzdelávanie, zamestnanosť a skvalitnenie podnikateľského prostredia, lepšia 
regulácia a vyššia transparentnosť. NPR bol uznesením vlády SR č. 707 z 8. októbra 
2008 odsúhlasený vládou SR a následne predložený Európskej komisii. 
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2. Program celoživotného vzdelávania 2007 – 2013. Vzdelávací program 
Európskej únie nazvaný Program celoživotného vzdelávania (ďalej len „PCŽV“) bol 
schválený Európskym parlamentom a Európskou komisiou v novembri 2006 na 
obdobie rokov 2007 – 2013. Pokrýva problematiku všeobecného vzdelávania od 
materských po stredné školy (podprogram Comenius), vysokoškolského vzdelávania 
(podprogram Erasmus), odborného vzdelávania a prípravy na úrovni stredných škôl 
a ďalšieho odborného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci) a všeobecného 
vzdelávania dospelých (podprogram Grundtvig). Okrem toho je v jeho štruktúre 
Prierezový program zahrňujúci aktivity v štyroch kľúčových témach (politika 
vzdelávania, výučba jazykov, informačno-komunikačné technológie a rozširovanie a 
využívanie výsledkov projektov). Šiestou zložkou je Program Jean Monnet zameraný 
na výučbu problematiky európskej integrácie na vysokých školách.Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky je hlavným koordinátorom a zohráva významnú úlohu v 
oblasti riadenia a koordinácie uvedeného komunitárneho programu. Je odborným 
garantom na národnej úrovni a zodpovedá za stanovenie národných priorít PCŽV. 
MŠ SR ako národná autorita zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore PCŽV v 
Bruseli. Zároveň nominuje expertov do pracovných skupín v Európskej komisii a riadi 
Národnú kanceláriu PCŽV, ktorá je zodpovedná za samotné uskutočňovanie 
programu v SR.  

Na národnej úrovni je PCŽV program riadený Ministerstvom školstva SR, ktoré 
zodpovedá za celkovú realizáciu programu v súlade s vypracovaným plánom práce, 
stanovenie národných priorít a rozdelenie globálneho grantu pre jednotlivé 
podprogramy a schvaľuje správu o činnosti národnej kancelárie na daný kalendárny 
rok. MŠ SR popri tom zabezpečuje a poskytuje finančné prostriedky na 
dofinancovanie aktivít a projektov programu zo zdrojov štátneho rozpočtu. 
Zamestnanci MŠ SR sú tiež zapojení do práce výberových komisií schvaľujúcich 
podané projekty a prihlášky. Výkonnou agentúrou je Slovenská akademická 
asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Národná kancelária Programu 
celoživotného vzdelávania (ďalej len „NK“). NK zabezpečuje na základe požiadaviek 
Európskej komisie realizáciu programu - vyhlásenie výzvy na podanie prihlášok, 
informačnú kampaň a konzultácie, registráciu, hodnotenie a výber projektov, 
kontrahovanie, monitorovanie a audit projektov až po konečné zúčtovanie 
pridelených finančných prostriedkov (globálneho grantu) Európskej komisii.  

 

2.1 Podprogram Comenius. Cieľom podprogramu je rozvíjať medzinárodnú 
spoluprácu materských, základných a stredných škôl formou multilaterálnych a 
bilaterálnych školských projektov, rozvíjať ďalšie vzdelávanie učiteľov formou účasti 
na kurzoch alebo účasťou budúcich učiteľov na stáži.Na základe výberového konania 
bolo v roku 2008 schválených spolu 174 projektov. Z uvedených projektov bolo 12 
projektov koordinovaných slovenskými inštitúciami, v ostatných prípadoch boli 
slovenskí účastníci partnermi v projektoch koordinovaných v zahraničí. V rámci 
individuálnych grantov vycestovalo 15 asistentov. Vzhľadom na vysoký počet 
prihlášok bolo na základe rozhodnutia MŠ SR ďalších 11 prihlášok - učitelia jazykov 
na základných školách – financovaných zo štátneho rozpočtu. Okrem vyššie 
uvedených údajov o schválených projektoch a prihláškach v rámci podprogramu 
Comenius v roku 2008 vycestovalo na kontaktné semináre a prípravné návštevy do 
účastníckych krajín programu 21 učiteľov zo základných a stredných škôl za účelom 
prípravy nových projektov Comenius. 
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2.2 Podprogram Erasmus. Cieľom tohto podprogramu je podporovať vytvorenie 
európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, posilňovať prínos 
vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania v procese inovácií, 
zlepšovať kvalitu a zvyšovať objem mobility študentov a učiteľov, zlepšovať kvalitu 
mnohostrannej spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami a medzi vysokými 
školami a podnikmi, ako i zvyšovať mieru transparentnosti a súladu medzi 
kvalifikáciami. V akademickom roku 2007/2008 vycestovalo na zahraničný študijný 
pobyt 1454 študentov, priemerná dĺžka pobytu študenta bola 4,99 mesiaca. Popri 
tom vyslali vysoké školy na praktické stáže do zahraničia 245 študentov. V 
akademickom roku 2007/2008 sa zvýšil aj počet prichádzajúcich študentov z krajín 
EÚ a Turecka na 750. V tom istom akademickom roku vycestovalo cez podprogram 
Erasmus s cieľom vyučovať na partnerských inštitúciách v zahraničí spolu 495 
vysokoškolských učiteľov. Okrem učiteľov vycestovalo ďalších 100 pracovníkov 
vysokých škôl na 608 dní na pracovné návštevy, semináre, konferencie a pod. V 
rovnakom období pricestovalo na slovenské vysoké školy 362 učiteľov zo zahraničia.  
V súčasnosti je 29 vysokých škôl držiteľom „Univerzitnej charty Erasmus“ (EUC), z 
nich 25 škôl je zapojených do mobility, 19 škôl dostalo rozšírenú chartu (zahrnujúcu 
mobilitu študentov na štúdium i praktické stáže). Do podprogramu Erasmus v roku 
2008 bolo zapojených 20 verejných VŠ, 1 štátna a 4 súkromné VŠ. V rámci 
podprogramu Erasmus sa organizovalo na vysokých školách aj 5 intenzívnych 
jazykových kurzov Erasmus, na ktorých sa zúčastnilo 58 zahraničných študentov. Na 
dofinancovanie štipendií študentov ako národný príspevok ku grantom na 
financovanie študentských mobilít v rámci podprogramu Erasmus bolo zo štátneho 
rozpočtu vyčlenených 23 000 000 SK. Priemerná výška národného doplatku 
k štipendiu bola 2646 SK. 

 
2.3 Podprogram Leonardo da Vinci. Podprogram Leonardo da Vinci sa zameriava 
na oblasť odborného vzdelávania a prípravy a venuje sa aj potrebám inštitúcií a 
organizácií, ktoré tento typ vzdelávania poskytujú alebo podporujú. V roku 2008 bolo 
schválených 100 mobilitných projektov, v rámci ktorých sa slovenskí žiaci a učitelia 
stredných škôl, resp. ľudia na trhu práce, najmä mladí pracovníci, ale aj učitelia, 
poradcovia, riadiaci pracovníci školstva či manažéri ľudských zdrojov zúčastňujú 
praktických stáží v krajinách EÚ a v asociovaných krajinách. V schválených 
projektoch sú naplánované praktické stáže pre 935 žiakov stredných škôl a 122 
sprevádzajúcich osôb; ďalej pre 70 ľudí na trhu práce a 183 učiteľov, školiteľov a 
iných pracovníkov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.  

 
2.4 Podprogram Grundtvig. Podprogram Grundtvig je zameraný na podporu 
európskej dimenzie vo vzdelávaní dospelých a zameriava sa najmä na tvorbu nových 
partnerstiev v oblasti neformálneho učenia sa dospelých, ako aj možnosti akreditácie 
a tvorby kreditov.Vo výberovej procedúre bolo schválených 25 projektov Učiacich sa 
partnerstiev. V rámci individuálnych grantov bolo schválených 32 žiadostí na 
individuálnu mobilitu – kurzy ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov v 
oblasti vzdelávania dospelých.  

 
2.5 Prierezový program. V rámci tejto aktivity môžu riadiaci pracovníci v rezorte 
školstva, prípadne sociálni partneri získať grant na individuálnu študijnú cestu, ktorú 
organizujú jednotlivé krajiny na rôzne témy. V roku 2008 boli pridelené granty 13 
riadiacim pracovníkom zo škôl a vzdelávacích inštitúcií, jeden vybraný uchádzač 
svoju prihlášku zrušil.  
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3. Európsky kvalifika čný rámec pre celoživotné vzdelávanie. Odporúčanie o 
vytvorení Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (ďalej len 
„EKR“) prijaté 23. apríla 2008 Európskym parlamentom a Radou je jedným 
z konkrétnych výsledkov pracovného programu Európskej komisie „Vzdelávanie 
a odborná príprava 2010“. Vychádza z potreby rozvoja a uznávania vedomostí, 
zručností a kompetencií občanov jednotlivých členských štátov EÚ, ktoré majú 
zjednodušiť uznávanie kvalifikácií a tým uľahčiť ich  mobilitu v oblasti vzdelávania 
a pracovného trhu, s osobitnou pozornosťou na tých občanov, u ktorých je najvyššia 
pravdepodobnosť nezamestnanosti alebo neistých foriem zamestnávania.  

EKR je definovaný ako nástroj, ktorý umožní porovnávať a uznávať kvalifikácie 
získané v jednotlivých európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, od 
základných (základné a stredné školstvo) až po najvyššie (vysoké školy). EKR 
sleduje dva hlavné ciele: podporiť mobilitu pracovnej sily a sprístupniť celoživotné 
vzdelávanie širokej verejnosti. Jeho úlohou je napomáhať nielen jednotlivcom 
v procese zvyšovania ich kvalifikácie v inej európskej krajine, ale aj 
zamestnávateľom a pracujúcim lepšie sa orientovať a porozumieť získaným 
kvalifikáciám pri zmene zamestnania a uznaní dosiahnutej kvalifikácie v zahraničí. 
EKR sa týka všeobecného, odborného a vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania 
dospelých a všetkých ďalších typov vzdelávania. 

Implementácia EKR v Slovenskej republike nadviazala na schválenú legislatívnu 
normu Európskej únie. Na základe uvedeného Odporúčania o EKR bol spracovaný 
materiál, ktorý pojednáva o jednotlivých krokoch, ktoré je potrebné uskutočniť, aby 
bol EKR plne uplatniteľný v podmienkach Slovenskej republiky. Uvedený materiál bol 
schválený vládou SR vo februári 2009 a implementácia EKR ďalej prebieha podľa 
schváleného harmonogramu. 

 
343 Oddelenie akreditácie pre ďalšie vzdelávanie  
 
Cieľ C02104/1 
Kontrola a hodnotenia úrovne akreditovaných  vzdelá vacích aktivít 
Merateľný ukazovateľ:  
Vykona ť kontrolu v 10 vzdelávacích ustanovizniach  
  
Plnenie:  
Oddelenie akreditácie ďalšieho vzdelávania v spolupráci s členmi Akreditačnej 
komisie MŠ SR  pre ďalšie vzdelávanie v roku 2008 uskutočnilo kontrolu 
dodržiavania podmienok akreditácie v 13 vzdelávacích ustanovizniach, ktoré 
poskytujú akreditované vzdelávacie aktivity. Kontrolná činnosť bola zameraná najmä 
na hodnotenie úrovne uskutočňovaného vzdelávacieho procesu, vedenie 
administratívnej agendy súvisiacej s uskutočňovaním akreditovanej vzdelávacej 
aktivity a overenie formálnej dokumentácie – platnosť dokladov o právnej subjektivite, 
názov a adresa vzdelávacej ustanovizne. Na základe výsledkov kontroly a analýzy 
najčastejších chýb bola vypracovaná nová metodika vedenia administratívnej agendy 
a usmernenie k vydávaniu osvedčení, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke 
MŠ SR. 
 

Proces akreditácie. Z dôvodu štandardizácie vzdelávacích projektov vypracovalo 
oddelenie akreditácie ďalšieho vzdelávania novú metodiku k vypracovaniu 
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vzdelávacích projektov zavedením jednotných šablón a elektronizácie vzdelávacích 
projektov. V roku 2008 bolo vydaných 1308 potvrdení o akreditácii pre 557 
vzdelávacích ustanovizní. Potvrdenia o akreditácii sú udeľované na základe žiadostí 
vzdelávacích ustanovizní a splnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 386/1997 
Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Aj keď akreditácia v zmysle 
uvedeného zákona nie je povinná, nárast záujemcov o akreditovanie vzdelávacích 
aktivít poukazuje na záujem vzdelávacích ustanovizní poskytovať viac kvalitných 
vzdelávacích programov a kurzov. Zoznam vzdelávacích ustanovizní a vzdelávacích 
aktivít pre ktoré boli vydané potvrdenia je uverejnený na internetovej stránke 
ministerstva školstva. 
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X. Zámery a plnenie úloh na úseku vysokého školstva  

Hlavné úlohy sekcie vysokých škôl v roku 2008 boli orientované predovšetkým 
na: 
Zabezpečovanie transformácie a reformy vysokého školstva v SR pokračovaním vo 
vytváraní podmienok v súlade s prijatou koncepciou jeho ďalšieho rozvoja, v súlade 
s požiadavkami Lisabonskej stratégie v podmienkach Slovenskej republiky, 
bolonského procesu, požiadavkami vyplývajúcimi zo vstupu SR do Európskej únie 
a vysokých škôl do Európskeho vzdelávacieho priestoru, a to v oblasti podpory 
kvalitného vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu, vývoja, techniky a umenia 
na vysokých školách.   

Sekcia vysokých škôl zabezpečovala plnenie úloh v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, vedy a techniky, uznávania dokladov o vzdelaní a zabezpečovania 
administratívnej podpory Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. 

1. Úlohy rozvoja vysokoškolského vzdelávania a ich plnenie (Odbor 
vysokoškolského vzdelávania) 

V oblasti vysokoškolského vzdelávania sa v roku 2008 pokračovalo vo vytváraní 
podmienok transformácie vysokého školstva v súlade s prijatou koncepciou jeho 
ďalšieho rozvoja, v súlade s požiadavkami Programového vyhlásenia vlády SR (z r. 
2006) ako aj lisabonskej stratégie v podmienkach Slovenskej republiky, bolonského 
procesu – Londýnske komuniké ministrov zodpovedných za vysoké školstvo z roku 
2007, požiadavkami vyplývajúcimi zo vstupu SR do Európskej únie a vysokých škôl 
do Európskeho vzdelávacieho priestoru. 
 

1.1 Legislatívne podmienky reformy 

Boli vytvorené legislatívne podmienky reformy vysokoškolského vzdelávania 
podieľaním sa na tvorbe alebo priamom spracúvaní alebo zabezpečovaní právnych 
noriem:  

a) zákon č. 462/2008 Z. z., ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v 
Slovenskej republike 
b) návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v legislatívnom konaní); uvedený návrh 
zákona bol prerokovaný na zasadnutí Rady pre školský systém, celoživotné 
vzdelávanie a vedu, poradného orgánu ministra školstva v septembri 2008 
c) nariadenie vlády SR č. 420/2008 Z. z. o určení limitov súm finančných prostriedkov 
na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme 
d) vyhláška Ministerstva školstva SR č. 396/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní 
sociálneho štipendia študentom vysokých škôl 
e) opatrenie Ministerstva školstva SR č. 356/2008 Z. z. ktorým sa dopĺňa opatrenie 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva 
zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky 
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f) opatrenie Ministerstva školstva SR z 22. októbra 2008 č. CD-2008-7904/40782-
14:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický 
rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia (oznámené v Zbierke 
zákonov pod č. 425/2008 Z. z.) 
 
1.2 Zabezpečovanie agendy v súvislosti s poskytovaním vysokoško lského 
vzdelávania 
 
V roku 2008 odbor vysokoškolského vzdelávania vytváral podmienky na podporu 
činností vysokých škôl a kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom týchto 
úloh:  
 
Na základe vyjadrení Akreditačnej komisie v roku 2008 bolo priznaných spolu 349 
práv udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické 
tituly, a to v 1. stupni (Bc.) 153 práv, v 2. stupni (Ing.) 29 práv a (Mgr.) 100 práv, 
v spojenom 1. a 2. stupni 3 práva a v 3. stupni 64 práv. 
 
Taktiež bolo priznaných vysokým školám 19 práv uskutočňovať habilitačné konania 
a konania na vymenúvanie profesorov. 
 
V rámci roka 2008 bola zahájená podľa plánu komplexných akreditácií komplexná 
akreditácia činností vysokej školy na 19 vysokých školách. V rámci komplexnej 
akreditácie činností vysokej školy Akreditačná komisia sa vyjadruje o začlenení 
vysokej školy podľa kritérií používaných pri vyjadrovaní sa o začlenení vysokej školy 
účinných od 1.1.2008. 
 
Ako každoročne, tak aj v roku 2008 sa aktualizovala metodika rozpisu dotácií 
verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu, ktorou sa vytvorili podmienky na 
zvýšenie objektívnosti výšky poskytovaných dotácií verejným vysokým školám 
s dôrazom na podporu vedy a výskumu, zvyšovania úspešnosti doktorandského 
štúdia, zvyšovania vedecko – pedagogickej kvalifikácie vysokoškolských učiteľov 
v mladšom veku. Polročne sa aktualizovali databázy študentov doktorandského 
štúdia (inventarizácia štipendijných miest doktorandov) ako podklad pre ich 
objektívne financovanie.  
 
V rámci rozvojových projektov sa finančne podporovala úspešnosť doktorandského 
štúdia, úspešné obhájenie habilitačných prác vysokoškolského učiteľa do 40 rokov 
veku (50 mladých docentov) a ukončenia vymenúvacieho konania za profesora do 
45 rokov veku (6 mladých profesorov).  Podporou zvyšovania vysokoškolskej 
učiteľskej kvalifikácie bolo zabezpečenie vymenovania 86 vysokoškolských 
profesorov prezidentom SR. Boli spracované a vydané upravené kritériá používané 
pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konania 
a konanie na vymenúvanie profesorov z 15. 6. 2008. Odbor vysokoškolského 
vzdelávania spracoval 86 návrhov na vymenovanie profesorov a 5 návrhov na 
vymenovanie rektorov vysokých škôl. 
 
Spomedzi ďalších činností odboru vysokoškolského vzdelávania išlo najmä 
o zabezpečenie vymenovania členov správnej rady a dozornej rady Pôžičkového 
fondu pre začínajúcich pedagógov a o posudzovanie a registrácia vnútorných 
predpisov vysokých škôl, ako aj ich dodatkov, resp. doplnkov. 
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Pre zabezpečenie vytvárania podmienok rovnakého prístupu k vysokoškolskému 
vzdelávaniu aj pre uchádzačov o štúdium a študentov z rodín z nízkymi príjmami 
bola spracovaná novela vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia študentom 
vysokých škôl, reagujúca na vyše dvojročnú prax s doterajšou vyhláškou. Vyhláška 
upravila najmä spôsob posudzovania príjmov a okruh spoločne posudzovaných osôb 
tak, aby sociálne štipendiá boli poskytované adresnejšie. S účinnosťou od 1. 1. 2009 
nie je primárne rozhodujúce, či je študent nezaopatrené dieťa, resp. vek študenta, ale 
to, s kým žije v domácnosti. Zároveň v prípade, ak spoločne posudzovaní rodičia v 
čase podania žiadosti o sociálne štipendium poberajú dávku a príspevky v hmotnej 
núdzi, študentovi môže byť priznané maximálne štipendium. V priebehu celého roka 
odbor vysokoškolského vzdelávania zabezpečoval činnosti odvolacieho orgánu vo 
veci priznávania sociálnych štipendií študentom vysokých škôl. 
 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky spracovalo dlhodobý zámer vo 
vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť 
vysokých škôl, ktorý  bol v decembri 2008 schválený gremiálnou poradou ministra. 
Tento dlhodobý zámer ministerstva obsahuje konkrétne kroky, ktoré bude 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vykonávať v rokoch 2009 až 2014 v 
oblasti vysokých škôl s cieľom zabezpečiť ďalší rozvoj vysokého školstvo v 
Slovenskej republike a naplnenie čiastkových zámerov definovaných v dokumente. 
 
V zabezpečovaní priehľadnosti o činnosti a hospodárení vysokých škôl v Slovenskej 
republike a o ich výsledkoch pred verejnosťou MŠ SR spracovalo a vydalo „Výročnú 
správu o stave vysokého školstva za rok 2007“, ktorá bola prerokovaná na 103. 
schôdzi vlády SR 2. 7. 2008 v bode g) následne prerokovaná vo Výbore NR SR pre 
vzdelanie; správa bola preložená, vydaná a vystavená na webových stránkach MŠ 
SR aj v anglickom jazyku. 
 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 49a ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vydalo v roku 2008 rozhodnutie o udelení oprávnenia dvom vysokým 
školám: Bankovnímu institutu vysoká škola, a. s., Česká republika  a Vysoké škole 
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., Česká republika na poskytovanie 
vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky podľa právnych 
predpisov Českej republiky. Uvedené školy sú oprávnené pôsobiť na území 
Slovenskej republiky ako zahraničné vysoké školy.  

 
Projekt dvojročnej evalvácie 24 vysokých škôl na Slovensku Európskou asociáciou 
univerzít (EUA) uzavrela konferencia s názvom Sektorová správa o stave vysokého 
školstva v SR, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 18. až 19. 2. 2008. EUA vykonala 24 
medzinárodných inštitucionálnych hodnotení všetkých verejných, štátnych a jednej 
súkromnej vysokej školy a predložila správu o celkovej evalvácii, o pozitívnych 
podnetoch, problémoch a odporúčaniach, ktoré vzišli z jednotlivých inštitucionálnych 
evalvačných správ a z analýzy národných údajov spojených s výskumom. 

 
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 12 a § 102 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
schválila štatút Akreditačnej komisie uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. 
marca 2008 č. 169. Akreditačná komisia od 1. 9. 2008 vykonáva svoju činnosť 
v novom zložení keď boli vymenovaní šiesti členovia a nový predseda komisie. 
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1.3 Úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády Slovenskej republiky 
 
Sekcia vysokých škôl sa v roku 2008 aktívne podieľala na plnení úloh vyplývajúcich 
z uznesení vlády SR v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. V spolupráci 
s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave bol 20. 11. 2008 
zorganizovaný seminár s medzinárodnou účasťou „Výchova a vzdelávanie 
k udržateľnému rozvoju na slovenských vysokých školách“. S podporou sekcie 
vysokých škôl bol v decembri 2008 rozposlaný na všetky vysoké školy v SR 
„Dotazník k prieskumu plnenia úloh Akčného plánu výchovy a vzdelávania k TUR v 
SR na slovenských vysokých školách a externých vzdelávacích inštitúciách za r. 
2007-2008“, ktorý po vyhodnotení pomohol k spresneniu plánu úloh v nastávajúcom 
období. 
 
Zamestnanci sekcie vysokých škôl boli aktívni aj v rámci plnenia ostatných úloh a boli 
súčinní ostatným útvarom ministerstva, či už v rámci zabezpečovania podkladov 
a činnosti zmiešanej Slovensko-Maďarskej komisie, spolupráci s Ukrajinou, výber 
vládnych štipendistov, či hodnotenie projektov v rámci Fondu NIL alebo žiadateľov 
o štipendiá prostredníctvom Národného štipendijného programu. 
 
V roku 2008 sekcia vysokých škôl plnila úlohy schválené v rámci Modernizačného 
programu Slovensko 21, neskôr Národného programu reforiem Slovenskej republiky 
na rok 2008 – 2010. 

2. Úlohy základného výskumu, aplikovaného výskumu a  medzinárodnej 
vedeckej a vedecko-technickej spolupráce na verejný ch vysokých školách 
a ich plnenie  

V oblasti vysokoškolskej vedy a techniky sa v roku 2008 pokračovalo 
v systematickom napĺňaní cieľov reformy vysokoškolského vzdelávania, a to 
predovšetkým v: 

- systematickom rozvíjaní a inovovaní výskumno-vývojového potenciálu na 
verejných vysokých školách, 

- zintenzívňovaní spolupráce verejných vysokých škôl s praxou v oblasti vedy 
a techniky, 

- vytváraní legislatívnych podmienok a primeraného inštitucionálneho financovania 
verejných vysokých škôl tak, aby sa mohli rovnocenne zúčastňovať na súťaži o 
granty na riešenie úloh výskumu a vývoja v konkurenčnom prostredí spoločnom 
pre všetky organizácie a pracoviská výskumu a vývoja Slovenskej republiky. 
 

V roku 2008 bolo na pracoviskách verejných vysokých škôl riešených celkovo 1 988 
projektov základného výskumu prostredníctvom Vedeckej grantovej agentúry 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA), čo je 
o 162 projektov viac v porovnaní s rokom 2007, na ktoré bolo vynaložených 221 060 
tis. Sk v bežných výdavkoch a 91 244 tis. Sk v kapitálových výdavkoch. Na riešení 
projektov VEGA sa podieľali vysokoškolskí učitelia, tvoriví výskumní pracovníci 
a doktorandi vysokých škôl v celkovom rozsahu riešiteľskej kapacity 23 075 552 
hodín, čo v prepočte na FTE predstavuje kapacitu 11 537 výskumníkov. Na 1 projekt 
VEGA bolo v priemere vynaložených 160 tis. Sk, čo je o 10 tis. Sk menej ako v roku 
2007. Finančná podpora vedeckých projektov v roku 2008 oproti roku 2007 bola 
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približne na tej istej úrovni. Počet financovaných projektov VEGA sa zvýšil o 8,1 %. 
Na 1 hodinu riešiteľskej kapacity sa v roku 2008 vynaložilo v priemere 13,5 Sk 
celkových výdavkov na riešenie bez započítania mzdových nákladov. 

V roku 2008 bolo na pracoviskách verejných vysokých škôl a Medzinárodného 
laserového centra, rozpočtovej organizácie Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky, riešených 119 projektov aplikovaného výskumu, ktorým sa poskytla 
dotácia 70 000 tis. Sk v bežných a 37 620 tis. Sk v kapitálových výdavkoch. Celkove 
to predstavuje sumu 107 620 tis. Sk, čo je o 370 tis. Sk viac ako v roku 2007. Na 1 
projekt aplikovaného výskumu bolo v roku 2008 v priemere vynaložených 904 tis. Sk. 

V štátnom rozpočte výdavkov kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
bola schválená vládou Slovenskej republiky suma 20 000 tis. Sk v kategórii 
kapitálových výdavkov na projekt Slnko do škôl, ktorý sa bude riešiť na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI). Ide o 
vybudovanie excelentného pracoviska obnoviteľných a alternatívnych zdrojov 
energie a experimentálno-výučbovej fotovoltickej slnečnej elektrárne na strechách 
FMFI. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v rámci rozpisu účelových 
finančných prostriedkov na riešenie projektov aplikovaného výskumu verejných 
vysokých škôl v roku 2008 poskytlo na riešenie tohto projektu okrem uvedenej sumy 
aj ďalšiu účelovú dotáciu z vyčlenených schválených prostriedkov na projekty 
aplikovaného výskumu.  

V roku 2008 bolo na pracoviskách verejných vysokých škôl riešených 208 projektov 
medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce (MVTS), na ktoré bolo 
vynaložených celkove 30 000 tis. Sk. Na 1 projekt MVTS bolo v priemere 
vynaložených 144 tis. Sk v bežných výdavkoch. Od roku 2008 v rámci novej 
koncepcie financovania projektov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ukončilo 
riešenie všetkých projektov MVTS financovaných sekciou vysokých škôl Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky.  

Na pracoviskách verejných vysokých škôl bolo v roku 2008 riešených celkove 436 
projektov KEGA, o 11 projektov menej ako v roku 2007, na ktoré bolo vynaložených 
celkove 76 630 tis. Sk, z toho 60 000 tis. v bežných výdavkoch a 16 630 tis. Sk v 
kapitálových výdavkoch. Na 1 projekt KEGA bolo v priemere vynaložených 176 tis. 
Sk. 258 prebiehajúcich a 178 končiacich projektov KEGA riešených v roku 2008 
nasvedčuje zvýšenému záujmu verejných vysokých škôl prevažne s učiteľským 
zameraním o výskumné riešenie otázok súvisiacich s realizáciou transformácie 
vzdelávania (inováciou študijných programov a metód výučby) na vysokých školách. 
Zároveň sa podporili aj podmienky na širšie zapojenie umeleckých vysokých škôl 
a ďalších verejných vysokých škôl s umeleckým zameraním do výskumnej činnosti. 

Pre hospodársku prax plní významné úlohy s finančnou podporou Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky aj Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 
Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach, ktoré ako jediné pracovisko tohto 
druhu na Slovensku je legislatívne začlenené v procese registrácie pesticídov 
v Slovenskej republike. Posudzovanie environmentálneho rizika používaných 
pesticídov týmto laboratóriom je harmonizované s európskou legislatívou v uvedenej 
oblasti (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 91/414/EEC o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh a smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/45/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov) a 
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zákonom č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov. 

Obor vedy a techniky na vysokých školách koordinoval a sledoval činnosť Národného 
centra európskych a globálnych štúdií na Ekonomickej univerzite v Bratislave a 
Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko, ktorým sa na ich prevádzku poskytla 
štátna podpora. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky finančnou dotáciou 
podporilo aj Výskumno-výstavné centrum bioenergie. 

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH), poradný orgán ministra školstva 
Slovenskej republiky pre rozhodovanie o otázkach týkajúcich sa udeľovania 
najvyššej vedeckej hodnosti doktora vied, v roku 2008 prerokovala celkovo 23 
návrhov na obhajobu vedeckej hodnosti doktora vied. Z návrhov, ktoré SKVH 
odporučila na obhajobu, bolo v roku 2008 vedeckými radami vysokých škôl 
a Slovenskej akadémie vied v Slovenskej republiky udelených 13 nových titulov 
doktorov vied. 

 

3. Úlohy Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní   

 
Základné činnosti strediska sa delia na viac pracovných okruhov s rôznou úrovňou 
náročnosti a  časovým priestorom potrebné na ich riešenie. Delia sa nasledovne: 
- plnenie legislatívnych a normotvorných úloh 
- správne a administratívne úkony 
- medzinárodná agenda  
- Európska agenda 
- Národné stredisko Europass 

 
a) Plnenie legislatívnych a normotvorných úloh 
Stredisko v roku 2008 plnilo 1 legislatívnu a normotvornú úlohu v zmysle uznesenia 
vlády č. 308 z 12. apríla 2006 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov 
štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a rámcových rozhodnutí 
a uznesenia vlády, ktoré ukladá ministrovi školstva v spolupráci s podpredsedom 
vlády, Úradom geodézie, kartografie a katastra a ďalšími poverenými ministrami 
zabezpečiť prebratie novelizovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Návrh novely zákona č. 293/2007 Z. 
z.  uznávaní odborných kvalifikácií sa predkladal na rokovanie vlády  na základe 
rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na IV. volebné 
obdobie. Cieľom návrhu zákona bolo zapracovanie vykonaných legislatívnych zmien 
do  zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a okrem 
implementácie novelizovanej smernice upraviť nedostatky zákona o uznávaní 
odborných kvalifikácií, ktoré sa zistili vďaka aplikačnej praxe  
 
b) Správne a administratívne úlohy 
 Úlohy vykonávané na stredisku správneho a administratívneho charakteru sú 
nasledovné: 
- posúdenie štúdia v zahraničí z hľadiska sústavnej prípravy na budúce povolanie, 
- posúdenie časti štúdia v zahraničí, 
- uznávanie ukončeného vzdelania získaného v zahraničí, 
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- uznávanie kvalifikácie občanov Slovenskej republiky, členských štátov EÚ 
získané v zahraničí na účely výkonu regulovaných povolaní v Slovenskej 
republike, 

- vydávanie rozhodnutia o automatickom uznaní vysokoškolského vzdelania 
tretieho stupňa získané v zahraničí, 

- vydávanie potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti získané na území Slovenskej 
republiky, 

- vydávanie apostily (overenie pravosti dokladu) na stredoškolské a vysokoškolské 
doklady získané na území Slovenskej republiky. 

 
Delenie agendy  medzi pracovníkmi Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní sa 
vykonáva podľa jazykových zdatností jednotlivých pracovníkov, t.j. podľa štátu 
pôvodu dokladu o vzdelaní. Činnosti pracovníkov z hľadiska náročnosti je na 
rovnakej úrovni.  
 
c) Medzinárodný kontext 
Stredisko v roku 2008 aktívne spolupracovalo s partnerskými strediskami, ktoré sú 
zaradené do siete ENIC/NARIC. Spolupráca ENIC (European Network of Information 
Centres, Európska sieť informačných centier) vznikla po implementácii Lisabonskej 
dohody o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania 
v Európskom regióne z iniciatívy Rady Európy a UNESCO. Je financovaná Radou 
Európy a UNESCO/CEPES. Sieť ENIC je tvorená národnými informačnými centrami 
štátov patriacich do Európskeho kultúrneho zhromaždenia alebo do organizácie 
UNESCO v Európskom regióne. Sieť NARIC (National Information Centres for 
Academic Recognition, Národné informačné centrá na akademické uznávanie) je 
iniciatívou Európskej komisie a bola vytvorená v roku 1984. Sieť sa zameriava na 
zlepšenie akademického uznávania diplomov a periód štúdia v členských štátoch 
EÚ, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, krajín združených v strednej 
a východnej Európe a Cypru. Sieť je súčasťou spoločného programu 
SOCRATES/ERASMUS, ktorý podporuje mobilitu študentov a zamestnancov 
univerzít, medzi vysokoškolskými inštitúciami v týchto štátoch. Všetky členské štáty 
EÚ, EHP a všetky združené štáty v strednej a východnej Európe a Cypru vybudovali 
národné centrá s cieľom podpory mobility študentov, učiteľov a výskumníkov, 
pomocou odbornej rady a informácií zameraných na akademické uznávanie 
diplomov a dĺžky štúdia prevzatých z iných štátov. Táto služba je určená 
predovšetkým pre vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, študentov a ich poradcov, 
rodičov, učiteľov a budúcich zamestnancov.  
Pracovníci strediska sa zúčastnili na Valnom zhromaždení národných kancelárií 
ENIC/NARIC, kde pracovníci strediska mali možnosť diskutovať o možných 
problematických otázkach, týkajúce sa štátov, ktoré sú zapojené do siete. Valné 
zhromaždenie sa uskutočnilo v réžií Maltskej kancelárie ENIC/NARIC v spolupráci 
s Radou Európy, UNESCO a Európskou komisiou. Koncom roka 2008 v réžií 
Európskej komisie sa uskutočnilo záverečné stretnutie v Bruseli, kde sa vyhodnotil 
rok 2008 a stanovili sa nové kritériá na rok 2009, smerovanie a témy diskusných fór 
v oblasti akademického uznávania. 
 
d) Kontext Európskej únie 
Predstavitelia strediska sú zapojení do rôznych pracovných skupín Európskej 
komisie, kde zastupujú Slovenskú republiku. Pracovné skupiny sú nasledovné: 
- Výbor pre uznávanie odborných kvalifikácií 
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- Skupina koordinátorov pre smernicu 2005/36/ES o uznávaní odborných 
kvalifikácií 

- Sub-skupina koordinátrorov pre automatické uznávanie architektonického 
vzdelávania 

- Pracovná skupina pre IMI projekt (Internal Market Information system) 
- Pracovná skupina pre Europass 
- Pracovná skupina ENIC/NARIC 
 
Výbor pre uznávanie odborných kvalifikácií 
V zmysle článku 58 smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií bol popri 
Európskej Komisií založený výbor pre uznávanie odborných kvalifikácií so zámerom 
fungovať ako poradný orgán Komisie. Výbor sa skladá zo zástupcov členských štátov 
a predsedá mu predstaviteľ EK. Slovenskú republiku v tomto výbore zastupuje Mgr. 
Eva Frayová. 
 
Skupina koordinátorov pre smernicu 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií 
Skupina koordinátorov bola zvolená z dôvodu správnej interpretácie smernice 
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v jednotlivých členských štátoch 
a vzápätí z dôvodu správnej transpozície do jednotlivých právnych sústav členských 
štátov. Skupina koordinátorov bola založená podľa článku 56 smernice a plní úlohy: 
- podporuje jednotné uplatňovanie smernice 
- zbieranie informácie  relevantné pre uplatňovanie smernice, ako napríklad 

informácie o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam v členských 
štátoch.  

Slovenskú republiku v tomto výbore zastupuje Mgr. Eva Frayová, náhradníkom je p. 
Mgr. Martin Kráľovič. 
 
Pracovná skupina pre IMI projekt (Internal Market Information system) 
V zmysle Hlavy V smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií bola 
zvolená pracovná skupina na zabezpečenie administratívnej spolupráce členských 
štátov na báze smernice. Uvedená pracovná skupina sa zaoberá úplnou 
transpozíciou Hlavy V a zabezpečením projektu IMI, čo predstavuje informačný 
systém na vnútornom trhu.  
SR v pracovnej skupine zastupuje Mgr. Martin Kráľovič, ako delegovaný koordinátor. 
 
Pracovná skupina pre Europass 
Pracovnú skupinu Europass tvoria zástupcovia Národných Stredísk Europass a bola 
založená v súvislosti s implementáciou rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre 
transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass). Slovenskú republiku v tomto 
výbore zastupuje Mgr. Eva Frayová, náhradníkom je p. Mgr. Gabriela Jančárová. 
 
4. Úlohy Akredita čnej komisie 
Kancleária Akreditačnej komisie zabepečuje činnosť Akreditačnej komisie, 
poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (komisia). Komisia v zmysle štatútu 
o Akreditačnej komisie predkladá správu o svojej činnosti raz za dva roky vláde 
Slovenskej republiky. Správu AK za obdobie  od 1. 9. 2005 do 28. 9. 2007 
prerokovala a schválila vláda SR 14. 11. 2007.  
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XI. Zámery a plnenie úloh ministerstva na úseku 
štrukturálnych fondov EÚ 

MŠ SR v roku 2008 participovalo na využívaní finančných prostriedkov z Európskeho 
sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej 
len „ERDF“). Úlohy ministerstva v oblasti štrukturálnych fondov EÚ plní sekcia 
európskych záležitostí a sekcia ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ. V roku 2008 si v 
 súvislosti s implementáciou pomoci zo štrukturálnych fondov MŠ SR stanovilo 2 základné 
zámery: 
- úspešné a efektívne využitie pomoci z ESF v rezorte školstva (kontrahovanie, 

reálne čerpanie a finančné vysporiadanie) v programovom období 2004 - 2006; 
- úspešné a efektívne využitie pomoci z ESF a ERDF v rezorte školstva 

v programovom období 2007 – 2013. 
 

1. Úspešné a efektívne využitie pomoci z ESF v rezo rte školstva 
v programovom období 2004 - 2006  

MŠ SR prostredníctvom sekcie európskych záležitostí a sekcie ekonomiky pre 
štrukturálne fondy EÚ plní v programovom období 2004-2006 úlohy 
sprostredkovate ľského orgánu pod riadiacim orgánom  pre Sektorový opera čný 
program Ľudské zdroje  (ďalej len „SOP ĽZ“) a Jednotný programový dokument 
NUTS II – Bratislava Cie ľ 3 (ďalej len „JPD BA Cieľ 3“) a úlohu platobnej 
jednotky . Riadiacim orgánom pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 v programovom období 
2004-2006 je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tieto 
programové dokumenty sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu. 
 
V roku 2008 MŠ SR nevyhlasovalo žiadne nové výzvy na poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z ESF v rámci SOP ĽZ ani v rámci JPD BA Cieľ 3. 
V sledovanom období prebiehalo ukončovanie realizácie takmer 800 projektov, 
implementovaných v programovom období 2004 – 2006 v rezorte školstva. 
K 31.12.2008 boli aktivity podľa časových harmonogramov jednotlivých projektov 
financovaných z ESF ukončené a projekty boli v závere roka 2008 v štádiu 
záverečného finančného zúčtovania.    
  
Prostriedky z ESF využívali predovšetkým stredné a vysoké školy na realizáciu 
nasledovných aktivít: 
- úprava a adaptácia kurikúl (základnej pedagogickej dokumentácie) pre potreby 

trhu práce a regiónu; 
- prepojenie teórie s praxou; 
- využívanie IKT vo vyučovacom procese; 
- ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov a vysokoškolských pedagógov; 
- podpora a rozvoj kariérneho poradenstva; 
- programy druhej šance; 
- podpora e-learningu; 
- rozvoj kľúčových kompetencií; 
- rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (doktorandi, vedeckí pracovníci). 
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1.1. Národné projekty 

V rezorte školstva sa v roku 2008 z ESF realizovalo spolu 11 národných projektov 
v celkovej hodnote 133 127 215,10 Sk (JPD BA Cie ľ 3) a 516 283 492,35 Sk (SOP 
ĽZ).  

Na základe uzavretej výzvy na predkladanie žiadostí  o poskytnutie 
nenávratného finan čného príspevku z Európskeho sociálneho fondu zo 16.  
júna 2004  pre priamo - riadené organizácie MŠ SR pre Prioritu 3 v rámci 
Sektorového operačného programu Ľudské zdroje a pre Prioritu 2 v rámci 
Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 3 (výzva č. 
SOPĽZ/JPD BA CIEĽ 3 -2004-SORO-NP1) sa realizovali v rezorte školstva 
nasledovné národné projekty: 

 
1. Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania 

v SR pre trh práce. 
2. Kurikulárna transformácia vyučovania všeobecnovzdelávacej zložky 

stredoškolského vzdelávania v procese prípravy mládeže pre požiadavky trhu 
práce. 

3. Zlepšenie úrovne merania a monitorovania kvality vzdelávania v procese prípravy 
mládeže pre požiadavky trhu práce. 

4. Prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom 
Slovenska do Európskej únie. 

5. Zvýšenie kvalifikačného potenciálu príslušníkov rómskej komunity zavedením 
nového študijného zamerania „Romistika“ do systému vzdelávania stredných 
škôl. 

V roku 2008 pokračovala realizácia dvoch projektov na základe priamych zadaní 
ministrom školstva SR (z 3. októbra 2005): 

 
6. Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti 

ukončovania štúdia na stredných školách. 
7. Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti 

ukončovania štúdia na stredných školách. 
 
Na základe uzavretej výzvy na predkladanie žiadostí  o poskytnutie 
nenávratného finan čného príspevku z Európskeho sociálneho fondu z 12. 
apríla  2006 pre Prioritu 3 v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje 
a pre Prioritu 2 v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava 
Cieľ 3 (výzva č. SOPĽZ/JPD BA CIEĽ 3  - 2006 – SORO – NP1  ) sa realizovali 
v rezorte školstva nasledovné národné projekty: 
 
8. Kvalitní v škole - úspešní v živote. 
9. Brána jazykov pre učiteľov otvorená. 

 

V roku 2008 pokračovala realizácia národného projektu Academie Istropolitana na 
základe priameho zadania ministrom školstva SR (z 2 0. novembra 2006):  
10. Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe.  
 



Výročná správa Ministerstva školstva Slovenskej republiky za rok 2008 

 68 

V roku 2008 pokračovala realizácia národného projektu Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania na základe priameho zadania ministrom školstva SR ( z  29. marca 
2007)  
11. Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby 

automobilového priemyslu. 
 

Základné charakteristické znaky uvedených projektov sú nasledovné: 

1) Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému c eloživotného 
vzdelávania v SR pre trh práce  
 

Konečným prijímateľom bola Academia Istropolitana. Projekt sa realizoval od 1. 
decembra 2004  do 31. decembra 2006 . Koniec realizácie projektu bol posunutý na 
30. október 2008 . Celkové náklady na projekt predstavovali 70 937 200 Sk (SOP 
ĽZ) a 8 660 100 Sk (JPD BA Cie ľ 3). Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie 
politiky a systému celoživotného vzdelávania a vybudovanie celoslovenskej 
špecializovanej štruktúry na jej implementáciu.  
 

2) Kurikulárna transformácia vyu čovania všeobecnovzdelávacej zložky 
stredoškolského vzdelávania v procese prípravy mlád eže pre požiadavky 
trhu práce  

 
Konečným prijímateľom bol Štátny pedagogický ústav. Projekt sa realizoval od 1. 
decembra 2004  do 31. decembra 2006 . Koniec realizácie projektu bol posunutý na 
30. jún 2008 . Celkové náklady na projekt predstavovali 19 143 160 Sk (SOP ĽZ) 
a 4 119 600 Sk (JPD BA Cie ľ 3). Hlavným cieľom projektu bola transformácia 
systému odborného vzdelávania vo všeobecnovzdelávacích predmetoch k potrebám 
trhu práce s dôrazom na potreby spoločnosti založenej na vedomostiach. 
 

3) Zlepšenie úrovne merania a monitorovania kvality vz delávania v procese 
prípravy mládeže pre požiadavky trhu práce  

  
Konečným prijímateľom bol Štátny pedagogický ústav. Projektu sa realizoval od  1. 
decembra 2004  do 31. decembra 2006 . Koniec realizácie projektu bol posunutý na 
30. jún 2008 . Celkové náklady na projekt predstavovali 32 744 500 Sk (SOP ĽZ) 
a 10 796 400 Sk (JPD BA Cie ľ 3). Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať odborné 
pracovisko zabezpečujúce pravidelné monitorovanie kvality vzdelávania na vstupe 
do všeobecného a odborného vzdelávania a prípravy a na jeho výstupe. 

 
4) Preh ĺbenie efektívnosti vyu čovania cudzích jazykov v súvislosti so 
vstupom Slovenska do Európskej únie  

 
Konečným prijímateľom bol Štátny pedagogický ústav. Projekt sa realizoval od 1. 
decembra 2004  do 31. decembra 2006 . Koniec realizácie projektu bol posunutý na 
30. jún 2008 . Celkové náklady na projekt predstavovali 13 588 500 Sk (SOP ĽZ) 
a 3 468 400 Sk (JPD BA Cie ľ 3). Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť 
nadväznosť vyučovania cudzích jazykov na jednotlivých stupňoch a typoch škôl za 
účelom zlepšenia celkovej úrovne dosahovaných výsledkov. 
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5) Zvýšenie kvalifika čného potenciálu príslušníkov rómskej komunity 
zavedením nového študijného zamerania „Romistika“ d o systému 
vzdelávania stredných škôl  

 
Konečným prijímateľom bol Štátny pedagogický ústav. Projekt sa realizoval od 1. 
marca 2005  do 31. decembra 2006 . Koniec realizácie projektu bol posunutý na 31. 
marec 2007 . Celkové náklady na projekt predstavovali 9 519 394 Sk (SOP ĽZ). 
Projekt predpokladal vytvorenie nového študijného zamerania, ktoré v súčasnosti nie 
je možné študovať na žiadnej strednej škole v Európe. Absolventi štúdia zamerania 
„Romistika“ získali okrem všeobecnej kvalifikácie (všeobecnovzdelávacie predmety 
vrátane cudzích jazykov) aj kvalifikáciu z predmetov Romistiky – budú kvalifikovane 
ovládať rómsky jazyk, rómsku literatúru a históriu, ako nevyhnutné predpoklady pre 
pôsobenie v rómskych komunitách a v inštitúciách zaoberajúcich sa rómskou 
problematikou. Dňom 31. marca 2007 boli ukončené aktivity na projekte. Záverečná 
monitorovacia správa k projektu bola predložená dňa 18. júla 2007. V sledovanom 
období ďalej prebiehalo finančné vysporiadanie projektu. 

 
6) Ďalšie vzdelávanie u čiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti 
ukon čovania štúdia na SŠ  

Konečným prijímateľom bol Štátny pedagogický ústav. Projekt sa realizoval od 1. 
marca 2006  do 31. decembra 2008 . Celkové náklady na projekt predstavovali 
93 952 300 Sk (SOP ĽZ) a 11 054 227 Sk (JPD BA Cie ľ 3). Dlhodobým cieľom 
projektu bolo podporiť zámery vzdelávacej politiky v oblasti evaluácie výsledkov 
vzdelávania. 

 
7) Národný projekt ďalšieho vzdelávania u čiteľov odborných predmetov 
v oblasti ukon čovania štúdia na stredných školách  

Konečným prijímateľom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania. Projekt sa 
realizoval od 1. marca 2006  do 31. decembra 2008 . Celkové náklady na projekt 
predstavovali 61 848 400 Sk (SOP ĽZ) a 11 266 628 Sk (JPD BA Cieľ 3). Hlavným 
cieľom projektu bolo prehĺbenie, zdokonalenie, skvalitnenie a rozšírenie vedomostí a 
kompetencií odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov v oblasti ukončovania 
štúdia na stredných školách. Projekt bol v nadväznosti na priame zadanie ministrom 
školstva SR zo dňa 4. mája 2007 doplnený o aktivitu vydávanie, tlač a distribúcia 
dvojtýždenníka „Učiteľské noviny“. Doplnenie projektu bolo listom ministerky práce, 
sociálnych vecí a rodiny z 19. júla 2007 schválené s pripomienkami s navýšením 
finančnej alokácie nasledovne: 84 079 145,- Sk (SOP ĽZ) a 16 059 870,- Sk (JPD 
BA Cie ľ 3). Z dôvodu nečerpanej zálohy vo výške 50% bola celková suma rozpočtu 
znížená na 83 254 840,- Sk (SOP ĽZ) a 15 834 238,- Sk (JPD BA Cie ľ 3).  
 

8) Kvalitní v škole - úspešní v živote  
 
Konečným prijímateľom bolo Združenie podnikateľov Slovenska.  Projekt sa 
realizoval od 5. januára 2007 do 31. októbra 2008 . Hlavným cieľom projektu bolo 
transformáciou časti systému odborného vzdelávania dosiahnuť zvyšovanie 
potenciálu cieľovej skupiny s dôrazom na konkurencieschopnosť, požiadavky trhu 
práce, kvalifikovanú pracovnú silu, rast flexibility a sociálnu inklúziu. Celkové náklady 
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na projekt predstavovali 44 942 474,- Sk a (SOP ĽZ) a 16 800 660,- Sk (JPD BA 
Cieľ 3). 
 

9) Brána jazykov pre u čiteľov otvorená   
 
Konečným prijímateľom bolo MPC Banská Bystrica. Projekt sa realizoval od 5. 
januára 2007 do 31. novembra 2008. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť jazykové 
a metodicko-didaktické kompetencie kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov 
(anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho a španielskeho jazyka). 
Naplnenie hlavného cieľa sa  plánovalo dosiahnuť prostredníctvom organizovaných 
stáží kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov základných a stredných škôl. Stáže 
boli v prirodzenom jazykovom prostredí v krajinách Európskej únie. Celkové náklady 
na projekt predstavovali 53 647 190,- Sk a (SOP ĽZ) a 17 393 590,10 Sk (JPD BA 
Cieľ 3). 

 
10) Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej sprá ve 

Konečným prijímateľom bola Academia Istropolitana. Projekt sa realizoval od 1. 
apríla do 31. októbra 2008 . Koniec realizácie projektu bol posunutý na 30. 
november 2008 .Celkové náklady na projekt predstavovali 54 829 000 Sk (SOP ĽZ) 
a 45 000 000,- Sk (JPD BA Cie ľ 3). Hlavným cieľom projektu bolo  zlepšenie 
zamestnateľnosti cieľových skupín v súlade s požiadavkami trhu práce, najmä s 
orientáciou na internú a externú verejnú správu. 

 
11) Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzd elávaní pre 
potreby automobilového priemyslu  

Konečným prijímateľom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania. Projekt sa 
realizoval od 1. augusta 2007 do 30. novembra 2008.  Celkové náklady na projekt 
predstavovali 39 999 900,- Sk (SOP ĽZ). Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie 
kvality zásobovania trhu práce vhodne orientovaným odborným vzdelávaním 
a prípravou na rozvoj kľúčových kompetencií, vrátane podnikateľských vedomostí 
a zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií. 
 
 
1.2. Sektorový opera čný program Ľudské zdroje  
 
V roku 2008 bolo v realizácii v rámci Sektorového operačného programu Ľudské 
zdroje spolu 485 projektov,  z toho: 
 
- 73 projektov    z výzvy č. SOP ĽZ-2004-SORO-1 
- 3 projekty    z výzvy SOP ĽZ-2004-SORO-3 
- 2 projekty    z výzvy č. SOP ĽZ-2004-SORO-4/A 
- 113 projektov    z výzvy č. SOP ĽZ-2004-SORO-4 
- 118 projektov     z výzvy č. SOP ĽZ-2005-SORO-1 
- 4 projekty                                z výzvy č. SOP ĽZ-2005-SORO-2 
- 99 projektov    z výzvy č. SOP ĽZ-2005-SORO-3 
- 15 projektov    z výzvy č. SOP ĽZ-2006-SORO-1 
- 47 projektov    z výzvy č. SOP ĽZ/JPD BA Cieľ 3-2005-SORO-NP1 
- 2 národné projekty    z výzvy č. SOP ĽZ/JPD BA Cieľ 3-2006-SORO-NP1 
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- 5 národných projektov           z výzvy č. SOP ĽZ/JPD BA Cieľ 3-2004-SORO-NP 1 
- 4 národné projekty    realizované priamym zadaním  
 
Celkový objem zazmluvnených finančných prostriedkov v rámci dopytovo - 
orientovaných výziev a národných projektov predstavoval sumu 2 496 013 554,70 
Sk. 

 

1.3. Čerpanie finan čných prostriedkov z ESF za SOP ĽZ  

 
Za sledované obdobie (1.1.2008 – 31.12.2008) bolo zo strany Platobného orgánu 
(MF SR) schválených a uhradených devätnásť SŽP v sume 628 387 620,85 Sk 
(20 425 076,21 EUR). Objem schválených žiadostí za zdroj ESF predstavoval sumu 
485 191 145,47 Sk (15 770 627,57 EUR) a za zdroj ŠR sumu 143 196 475,38 Sk 
(4 654 448,64 EUR). 
V rámci uvedených SŽP bolo zaradených a schválených 1724 žiadostí konečného 
prijímateľa  o zúčtovanie zálohovej platby (ďalej „ŽOZZP“) a 443 žiadostí konečného 
prijímateľa/príjemcu pomoci o platbu (ďalej „ŽOP“). Spolu bolo v SŽP zaradených 
a schválených 2167 žiadostí.  
Vo vzťahu k revidovanému záväzku ESF za celé programové obdobie 2004 – 2006 
(skráteného pre nedodržanie pravidla „N+2“ za záväzok roku 2004 a nezníženého o 
poskytnutú zálohovú platbu zo strany Európskej komisie) stúplo čerpanie za 
sledované obdobie o 23,91 % na 45,89 % (o 29,53 % na 53,25 % pri čerpaní 
prostriedkov v EUR). Pre porovnanie, čerpanie celkového záväzku na roky 2004 – 
2006 predstavovalo k 31.12.2007 výšku 21,99 % (23,72% pri čerpaní prostriedkov 
v EUR) a k 31.12.2006 výšku 9,51 %   (9,68 % pri čerpaní prostriedkov v EUR).  
Vo vzťahu k upravenému záväzku ESF na roky 2004-20061 (po zohľadnení presunu 
disponibilných finančných prostriedkov do rozpočtovej kapitoly MPSVR SR) by 
čerpanie za zdroj ESF k 31.12.2008 v slovenských korunách stúplo na 56,86 % 
(65,97 % pri čerpaní prostriedkov v EUR). 
 

1.4. Jednotný programový dokument NUTS II Bratislav a Cieľ 3 

V rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3 sa 
realizovalo spolu 204 projektov , z toho:  
- 37 projektov   z výzvy č. JPD BA CIEĽ 3-2004-SORO-1,  
- 4 národné projekty  z výzvy č. JPD BA CIEĽ 3-2004-SORO-NP1,  
- 2 projekty   z výzvy JPD BA CIEĽ 3-2004-SORO-3,  
- 55 projektov   z výzvy č. JPD BA CIEĽ 3-2004-SORO-4,  
- 39 projektov   z výzvy č. JPD BA CIEĽ 3-2005-SORO-1,  
- 5 projektov   z výzvy č. JPD BA CIEĽ 3-2005-SORO-2,  
- 21 projektov   z výzvy č. JPD BA CIEĽ-2005-SORO-3,  

                                                 
1 Na základe spoločných rokovaní Ministerstva školstva SR a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 
(ďalej len MPSVR SR) bolo dňa 12. marca 2009 vypracované a následne dňa 24. marca 2009 aktivované 
rozpočtové opatrenie č. RO/0000019/2009, na základe ktorého boli presunuté disponibilné finančné prostriedky 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR do rozpočtovej kapitoly MPSVR SR, ktoré dokáže MPSVR SR 
vyčerpať v rámci implementácie vybraných národných projektov. V rámci SOP ĽZ uvedený presúvaný objem 
prostriedkov predstavuje 13 602 549 EUR (z toho 10 299 999,75 EUR predstavuje zdroje ESF) a za JPD Cieľ 3  
591 044 EUR (presúvajú sa len prostriedky ESF) 
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- 2 národné projekty  realizované priamym zadaním z 3.10.2005,  
- 27 projektov   z výzvy č. SOP ĽZ/JPD BA CIEĽ 3-2005-SORO-NP1  
- 9 projektov   z výzvy č. JPD BA CIEĽ 3-2006-SORO-1  
- 2 projekty   z výzvy č. JPD BA CIEĽ 3-2006-SORO-NP1 
- 1 národný projekt  realizovaný priamym zadaním z 20.11.2006 
 
Celkový objem zazmluvnených finančných prostriedkov v rámci dopytovo – 
orientovaných výziev a národných projektov predstavoval sumu 898 412 786,- SKK. 
 
 

1.5. Čerpanie finan čných prostriedkov z ESF za JPD BA Cie ľ 3  

Za sledované obdobie (1.1.2008 – 31.12.2008) bolo zo strany Platobného orgánu 
(MF SR) schválených a uhradených devätnásť SŽP v sume 219 099 167,28 Sk 
(7 171 090,82 EUR). Objem schválených žiadostí za zdroj ESF predstavoval sumu 
112 897 690,05 Sk (3 695 156,80 EUR) a za zdroj ŠR sumu 106 201 477,23 Sk 
(3 475 934,02 EUR). 
V rámci uvedených súhrnných žiadostí o platbu bolo zaradených 805 ŽOZZP a 162 
ŽOP. Spolu bolo v SŽP zaradených a schválených 967 žiadostí.  
 Vo vzťahu k revidovanému záväzku ESF za celé programové obdobie 2004 – 2006 
(skráteného pre nedodržanie pravidla „N+2“ za záväzok roku 2004 a nezníženého o 
poskytnutú zálohovú platbu zo strany Európskej komisie) stúplo čerpanie za 
sledované obdobie o 25,96 % na 60,27 % (o 32,29 % na 70,23 % pri čerpaní 
prostriedkov v EUR). Pre porovnanie, čerpanie celkového záväzku na roky 2004 – 
2006 predstavovalo k 31.12.2007 výšku 34,31 % (37,94% pri čerpaní prostriedkov 
v EUR) a k 31.12.2006 výšku 8,35 % (8,55% pri čerpaní prostriedkov v EUR).  
Vo vzťahu k upravenému záväzku ESF na roky 2004-2006 (po zohľadnení presunu 
disponibilných finančných prostriedkov do rozpočtovej kapitoly MPSVR SR) by 
čerpanie za zdroj ESF k 31.12.2008 v slovenských korunách stúplo na 63,55% 
(74,05 % pri čerpaní prostriedkov v EUR). 

 

1.6. Popis významných problémov týkajúcich sa riade nia a implementácie 
pomoci  

V sledovanom období, rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach, bolo hlavným 
problémom, ktorý mal vplyv na plnenie/neplnenie cieľov pri využívaní prostriedkov 
z ESF oneskorené vyplatenie platieb súvisiace s administratívnou náročnosťou 
spracovania žiadostí o platbu.  

 
Príčiny nízkeho čerpania finan čných prostriedkov z ESF v rezorte školstva 
 
- žiadosti o platbu z výziev vyhlásených v roku 2004 obsahovali a obsahujú veľa 

vecných nedostatkov, zatiaľ čo žiadosti o platbu z neskorších výziev nemajú veľa 
vecných nedostatkov;  

- výkon predbežnej finančnej kontroly kladie vysoké odborné nároky na manažérov 
riadenia výdavkov (ďalej len „MRV“), ktorý musí poznať komplexne problematiku 
finančných vzťahov vo verejnom ako aj v súkromnom sektore (problematika 
rozpočtových vzťahov, účtovníctva, daní, finančnej kontroly) na jednej strane a na 
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strane druhej rovnaké požiadavky sú kladené aj na konečných prijímateľov. 
Zdĺhavý proces finančného riadenia projektu je preto sčasti zapríčinený 
náročnosťou posúdenia či predmetný výdavok je oprávnený nielen z hľadiska 
využitia na príslušnú aktivitu, ale aj či boli dodržané relevantné právne normy, čo 
si vyžaduje skontrolovať veľké množstvo dokumentácie (účtovná dokumentácia, 
podporná dokumentácia preukazujúca uskutočnenie aktivít). Náročnosť 
finančného riadenia projektu a nedostatočné personálne kapacity spôsobujú, že 
proces finančného riadenia projektu sa ešte ďalej predlžuje, čo má negatívne 
dôsledky na implementáciu samotných projektov a s nimi spojené čerpanie 
finančných prostriedkov z ESF; 

- nedostatočné administratívne kapacity a vysoká fluktuácia zamestnancov 
spravujúcich žiadosti o platbu; 

- MŠ SR má absolútne najvyšší počet malých projektov v porovnaní s ostatnými 
ministerstvami, keďže idea bola pomôcť predovšetkým školám v regiónoch a nie 
podporovať celoplošné pravidelne sa opakujúce programy – s tým súvisí veľký 
počet žiadostí o platbu pripadajúcich na 1 zamestnanca;  

- financie idú na rozvoj ľudských zdrojov, na vzdelávanie cieľových skupín, nemajú 
investičný charakter, preto pre zabezpečenie čerpania musí byť zúčtovaných 
veľký počet výdavkov nízkej hodnoty, čo je opak veľkých investičných projektov. 

 
 

Kroky prijaté MŠ SR na zvýšenie čerpania prostriedkov ESF 
 
- v rámci sekcie európskych záležitostí vznikol odbor ekonomiky pre štrukturálne 

fondy EÚ s dvomi samostatnými oddeleniami (oddelenie pre oprávnenosť 
výdavkov štrukturálnych fondov EÚ a oddelenie pre financovanie štrukturálnych 
fondov EÚ), čím došlo k oddeleniu vecnej a finančnej stránky implementácie; 

- zvyšovanie informovanosti kone čných prijímate ľov/príjemcov pomoci 
v oblasti finan čného riadenia projektov ESF  prostredníctvom školení 
realizovaných v rámci celého Slovenka a vydaním informačnej príručky, ktorých 
cieľom je zabezpečiť bezproblémovú realizáciu jednotlivých projektov z hľadiska 
finančného riadené (uvedené kroky zvyšujú kvalitu predkladaných žiadostí o 
platbu); 

- presadenie zmeny výšky  zálohovej platby  z 20% na 40% z relevantnej časti 
rozpočtu projektu; 

- zmena systému finančného riadenia štrukturálnych fondov – zjednodušenie 
finan čného riadenia – zavedenie sumarizačných hárkov pre vybrané typy 
výdavkov (personálne výdavky, cestovné náhrady, podpora frekventantov); 

- výpomoc manažérov riadenia výdavkov SOP Ľudské zdroje zo žiadosťami 
o platbu za Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava, Cieľ 3 (ďalej 
len „JPD BA Cieľ 3“); 

- vypracovanie a zverejnenie Príručky pre kone čného prijímate ľa/ príjemcu 
pomoci z Európskeho sociálneho fondu. Príručka je návodom ako správne 
postupovať pri realizácii projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok a ako vykonávať finančné riadenie projektu tak, aby implementácia 
projektu prebiehala optimálne a projekt bol úspešne ukončený. Príručka 
usmerňuje KP/PP pri príprave žiadostí o platbu, žiadostí o zúčtovanie zálohovej 
platby, žiadosti o zmenu a pri vypracovaní monitorovacích správ k projektu; 

- Sekcia ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej SEŠF EÚ) pristúpila 
k využívaniu externých foriem spolupráce formou dohôd o vykonaní práce 
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a brigádnickej práce študentov (asistencia manažérom pre riadenie výdavkov pri 
administrácii projektov v rámci ESF, najmä pri administratívnej kontrole žiadostí 
o platbu a formálnej kontrole žiadostí o platbu a dokladov); 

- po dohode s MF SR udelená výnimka z koncepcie systému finančného riadenia 
(zvýšenie zálohovej platby na 80 % z relevantnej časti rozpočtu projektu 
a dofinancovanie ukončených projektov) pre vybrané projekty; 

- uskutočňujú sa školenia zamestnancov  zamerané na účtovníctvo a školenia 
zamerané na identifikáciu najčastejších nedostatkov vyskytujúcich sa pri výkone 
administratívnej kontroly žiadostí o platbu; 

- v rámci zefektívnenia kontroly sa od 1. januára 2008 vnútorne vyčlenil útvar 
zodpovedný za administratívny výkon kontroly ako aj výkon kontroly na mieste. 
Zriadením tohto útvaru bude zároveň riešený problém  kontrol na mieste 
u KP/PP, ktorý vyplýva z článku 4 Nariadenia Rady ES č.438/2001; 

- v máji 2008 bol opätovne zavedený pružný pracovný čas, čo má pozitívny dopad 
na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov spracúvajúcich žiadosti 
o platbu a zvýšenie ich výkonnosti; 

- MŠ SR požiadalo v júli 2008 Ministerstvo financií SR o udelenie ďalšej výnimky 
z koncepcie systému finančného riadenia v roku 2008 a to na dofinancovanie 
projektov konečných prijímateľov tak, aby boli schopní ukončiť financovanie 
projektov najneskôr do 31. 12. 2008, Na základe uvedenej výnimky boli 
poskytnuté 136 projektom finančné prostriedky vo forme zálohových platieb vo 
výške 226,2 mil. Sk ; 

- Verejným obstarávaním bola vybraná spoločnosť ACCEPT AUDIT AND 
CONSULTING, ktorá od konca augusta 2008 zabezpečuje výpomoc pri 
predbežnej finančnej kontrole predložených žiadostí konečných 
prijímateľov/príjemcov pomoci o platbu. Zamestnanci uvedenej spoločnosti 
spolupracujú s manažérmi riadenia výdavkov pri spracovaní jednotlivých žiadostí 
o platbu v procese predbežnej finančnej kontroly, aby sa urýchlil proces 
posudzovania oprávnenosti jednotlivých výdavkov nárokovaných v jednotlivých 
žiadostiach o platbu. 
 

Prijatie uvedených opatrení má v rámci programového obdobia 2004 – 2006 
zabezpečiť dofinancovania projektov ESF prostredníctvom zadministrovania 
preložených žiadostí konečných prijímateľov/príjemcov pomoci o platbu (zúčtovanie 
zálohových platieb, priebežných platieb a záverečných platieb) do marca 2009 
v sume cca. 1,75 mld. Sk.   
 

2. Úspešné a efektívne využitie pomoci z ESF a ERDF  v rezorte 
školstva v programovom období 2007 - 2013 

Základným strategickým dokumentom SR pre využívanie fondov Európskej únie 
v rokoch 2007-2013 je Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013 
(ďalej len „NSRR“). Európska komisia oficiálne prijala Národný strategický referenčný 
rámec Slovenskej republiky na roky 2007-2013 dňa 17. augusta 2007. Tým bol 
vytvorený reálny základ pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov EÚ.  
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V nadväznosti na schválenie Operačného programu Vzdelávanie dňa 7. novembra 
2007 a Operačného programu Výskum a vývoj dňa 28.11.2007  Európskou komisiou 
sa v sledovanom období začala implementácia a riadenie pomoci poskytovanej 
z ESF v rezorte školstva.  
 
V programovom období 2007-2013 plní Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
prostredníctvom sekcie európskych záležitostí a sekcie ekonomiky pre štrukturálne 
fondy EÚ úlohy  riadiaceho orgánu pre Opera čný program Vzdelávanie, 
riadiaceho orgánu pre Opera čný program Výskum a vývoj  a úlohu platobnej 
jednotky . Riadiaci orgán zodpovedá za efektívne a správne riadenie pomoci z 
príslušného štrukturálneho fondu EÚ, pričom zabezpečuje súlad s pravidlami 
stanovenými v legislatíve ES/EÚ a SR. To znamená, že MŠ SR riadi finančnú 
podporu zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom uvedených operačných 
programov. 
 
Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre oba operačné programy 
je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, štátna rozpočtová organizácia 
zriadená k 1. januáru 2007. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie 
pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ (prijímanie, hodnotenie, finančné riadenie a 
monitorovanie projektov) v programovom období 2007-2013 tak, aby ich realizácia 
prebiehala v súlade s harmonogramom, a aby finančné prostriedky určené na 
programové obdobie 2007-2013 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere. Pre 
opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie je sprostredkovateľským orgánom 
pod riadiacim orgánom Ministerstvo zdravotníctva SR.  
 
 

2.1 Využitie pomoci z ESF  

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným finančným nástrojom, ktorým Európska 
únia transformuje svoje strategické ciele v oblasti politiky zamestnanosti do 
konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie odbornej kvalifikovanosti, ďalej na 
systémy vzdelávania a následný rast pracovného potenciálu občanov Spoločenstva. 
Fond bol založený Zmluvou z Ríma (25. 3. 1957) a je najstarším štrukturálnym 
fondom EÚ. Pomoc z ESF je nasmerovaná na zaradenie nezamestnaných a 
znevýhodnených sociálnych skupín do pracovného života; boj proti dlhodobej 
nezamestnanosti; uľahčenie integrácie mladých ľudí do pracovného procesu; 
adaptáciu pracujúcich na procesy modernizácie v priemysle; vyrovnanie príležitostí 
pre ženy a mužov; a integráciu postihnutých osôb do pracovného života. 
 
Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) bol oficiálne schválený 
rozhodnutím Komisie č. K(2007) 5476 zo 7. novembra 2007, ktorým sa prijíma OPV 
pre pomoc Spoločenstva z Európskeho sociálneho fondu v rámci konvergenčného 
cieľa a cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti v Slovenskej 
republike. Na realizáciu OPV boli schválené finančné prostriedky z Európskeho 
sociálneho fondu v celkovej výške 617 801 578 EUR. Spolu s národnými zdrojmi 
bude môcť SR v oblasti vzdelávania čerpať do roku 2013 finančnú pomoc v hodnote 
viac ako 726,8 milióna eur.  
Globálnym cieľom OPV je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR 
prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej 
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spoločnosti. OPV sa zameriava na podporu rozvoja systému vzdelávania smerom k 
nadobudnutiu základných zručností a kľúčových kompetencií potrebných vo 
vedomostnej ekonomike a pre trh práce. Podpora v rámci OPV sa  realizuje  
prostredníctvom nasledovných prioritných osí: 

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 
3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj 
5. Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia 

 
V priebehu roku 2008 MŠ SR ako RO pre OPV naplno rozbehlo implementáciu OPV. 
RO vyhlasoval priame zadania pre tzv. národné projekty. Rovnako boli vyhlasované 
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na tzv. dopytovo - 
orientované projekty zo strany oboch SORO: ASFEU a MZ SR.  
Celkovo možno zhodnotiť, že v roku 2008 sa naštartovala implementácia OPV 
vyhlásením prvých výziev a priamych zadaní. Po zazmluvnení príslušných projektov 
bude v nasledujúcich rokoch prebiehať realizácia ich aktivít. Zároveň bude 
pokračovať proces vyhlasovania ďalších priamych zadaní a dopytovo -  
orientovaných výziev tak, aby sa postupne napĺňali všetky stanovené ciele OPV. 
 
 
 2.1.1.  Národné projekty 

 
V priebehu roku 2008 Ministertvo školstva SR ako Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) 
vyhlásil 7 priamych zadaní pre tzv. národné projekty. Keďže išlo o  národné projekty, 
boli predkladané zrkadlové ŽoNFP pokrývajúce zároveň cieľ Konvergencia (ďalej len 
„K“) aj cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ďalej len „RKZ“).  
Šesť z priamych zadaní bolo vyhlásených pre prioritnú os 1 Reforma systému 
vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 
a pre prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský 
kraj.  
Jedno priame zadanie bolo smerované na prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávanie ako 
nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania 
a prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský 
kraj, opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja 
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.  
K 31.12.2008 bolo predložených 12 ŽoNFP, z ktorých bolo Výberovou komisiou 
schválených 12 ŽoNFP a k uvedenému dátumu bolo zazmluvnených 8 projektov.  
 
Základné charakteristické znaky uvedených projektov sú nasledovné: 
 

1. Vzdelávanie u čiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvi slosti 
s Koncepciou vyu čovania cudzích jazykov na základných a stredných 
školách  bolo vyhlásené dňa 22.2.2008 a termín uzávierky bol dňa 22.4.2008. 
Priame zadanie bolo zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov 1. stupňa o cudzí 
jazyk na úrovni A2 resp. B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky a doplnenie kvalifikácie učiteľov cudzích jazykov o všeobecnú pedagogiku 
a didaktiku cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu detí. Priame zadanie bolo 
vyhlásené pre prioritnú os 1 a 4, právneným žiadateľom bol v oboch prípadoch 
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Štátny pedagogický ústav. Celková výška finančných prostriedkov pridelených 
žiadateľom o NFP bola 16 421 280,28 EUR čo predstavuje 98,9% z pôvodnej 
alokácie.  
 

2. Ďalšie vzdelávanie u čiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete 
informatika bolo vyhlásené dňa 17.3.2008 s termínom uzávierky dňa 16.5.2008. 
Priame zadanie bolo zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov ZŠ a SŠ 
o predmet informatika a ďalšie vzdelávanie učiteľov predmetu informatika na ZŠ 
a SŠ. Priame zadanie bolo vyhlásené pre prioritnú os 2 a 4, oprávneným 
žiadateľom bol v oboch Štátny pedagogický ústav. Celková výška finančných 
prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je 8 298 479,68 EUR čo predstavuje 
99,9% z pôvodnej alokácie.  
 

3. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných  školách  bolo vyhlásené 
dňa 14.5.2008 s termínom uzávierky do 14.7.2008. Priame zadanie bolo zamerané 
na vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v oblasti informačno – 
komunikačných technológií (ďalej „IKT“), na tvorbu multimediálneho/digitálneho 
obsahu vzdelávania pre štátny vzdelávací program pre všeobecno-
vzdelávacie predmety na ZŠ; na tvorbu učebníc a edičnú činnosť a na následné 
overovanie a monitorovanie získaných kompetencií a zručností pedagogických 
zamestnancov ZŠ. Priame zadanie bolo vyhlásené pre prioritnú os 1 a 4, 
oprávneným žiadateľom bol v oboch prípadoch Ústav informácií a prognóz 
školstva. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je 
33 193 918,87 EUR čo predstavuje 99,9% z pôvodnej alokácie.  
 

4. Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách”  bolo vyhlásené 
dňa 14.5.2008 a termín uzávierky bol dňa 14.7.2008. Priame zadanie bolo 
zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ v oblasti IKT, ďalej na 
tvorbu multimediálneho/digitálneho obsahu vzdelávania pre štátny vzdelávací 
program pre všeobecno-vzdelávacie predmety na SŠ; na tvorbu učebníc a edičnú 
činnosť a na následné overovanie a monitorovanie získaných kompetencií a 
zručností pedagogických zamestnancov SŠ. Priame zadanie bolo vyhlásené pre 
prioritnú os 1 a 4, oprávneným žiadateľom bol v oboch Ústav informácií a prognóz 
školstva. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je 
13 277 107,81 EUR čo predstavuje 99,9% z pôvodnej alokácie.  
 

5. Vzdelávanie u čiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích 
programov bolo vyhlásené dňa 29.5.2008 s termínom uzávierky dňa 28.7.2008. 
Priame zadanie bolo zamerané na školenia multiplikátorov pre vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ pre implementáciu obsahovej reformy 
školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, školenie všetkých aktívnych 
pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v cieli K a školenie časti aktívnych 
pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v cieli RKZ pre implementáciu obsahovej 
reformy školstva a tvorbu školských vzdelávacích programov, ďalej na vydávanie 
periodika pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ ako nástroja vzdelávania 
a šírenia informácií a na podporu pedagogického výskumu prostredníctvom 
vedeckých článkov a výstupov pedagogického výskumu pod odbornou garanciou 
profesorov z vedného odboru pedagogika. Priame zadanie bolo vyhlásené pre 
prioritnú os 1 a 4, oprávneným žiadateľom bol v oboch prípadoch Štátny inštitút 
odborného vzdelávania . Celková výška finančných prostriedkov pridelených 
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žiadateľom o NFP je 9 744 433,37 EUR čo predstavuje 91,7% z pôvodnej alokácie. 
K 31.12.2008 Zmluva o poskytnutí NFP ešte nebola podpísaná.   
 

6. Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby 
automobilového priemyslu II  bolo vyhlásené dňa 19.8.2008 s termínom uzávierky 
dňa 20.10.2008. Priame zadanie bolo zamerané na tvorbu profilov absolventov SŠ 
pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva 
s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov SŠ, na tvorbu 
a implementáciu vzdelávacieho programu/programov pre potreby výroby 
automobilových komponentov a automobilového príslušenstva, vrátane 
vypracovania systému hodnotenia absolventov SŠ a na vzdelávanie učiteľov SŠ 
pre tvorbu a implementáciu vzdelávacieho programu, ako aj na tvorbu učebných 
textov a učebníc. Priame zadanie bolo vyhlásené pre prioritnú os 1 a 4, 
oprávneným žiadateľom bol v oboch prípadoch Štátny inštitút odborného 
vzdelávania. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP 
je 10 946 655,68 EUR čo predstavuje 99,9% z pôvodnej alokácie. K 31.12.2008 
prebiehalo zapracovanie pripomienok vznesených Výberovou komisiou.   

 
7.  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských š kôl ako sú časť 

reformy vzdelávania  bolo vyhlásené dňa 13.10.2008 s termínom uzávierky dňa 
12.1.2009. Priame zadanie bolo zamerané na vzdelávacie aktivity zamerané na 
rozvíjanie profesionálnych kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov 
materských škôl (ďalej len „MŠ“), vrátane manažmentu MŠ a odborných 
zamestnancov štátnej a verejnej  správy v oblasti predškolskej výchovy, vytvorenie 
novej odbornej literatúry pre účely zefektívnenia edukačného procesu MŠ a pre 
účely tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ, tvorby nových metodík, 
odborných publikácií, pracovných zošitov a učebných pomôcok, učebných zdrojov 
aj v  digitálnej forme pre  výchovno-vzdelávaciu  činnosť v MŠ, vytvorenie 
inovačných učebných materiálov a pomôcok  pre výchovno-vzdelávací proces a 
vytvorenie interaktívneho edukačného portálu pre ďalšie vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov MŠ. Priame zadanie bolo vyhlásené pre prioritnú os 
1 a 4.  Celková finančná alokácia bola 19 584 412, 13 EUR (v tom oba ciele). 
ŽoNFP boli predložené v januári 2009. 

 
             
2.1.2 Dopytovo – orientované projekty 
 
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo - 
orientované projekty boli vyhlasované Agentúrou Ministerstva školstva SR pre 
štrukturálne fondy Európskej únie  (ďalej len „ASFEU“) a Ministerstvom 
zdravotníctva SR  (ďalej len „MZ SR“) ako sprostredkovateľskými orgánmi pod 
riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) v súlade s platnými Splnomocneniami 
o delegovaní právomocí.  
 
ASFEU v roku 2008 vyhlásila 8 výziev  na dopytovo - orientované projekty, z toho 2 
výzvy pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 
1.1 Premena tradičnej školy na modernú a 2 výzvy pre prioritnú os 4 Moderné 
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 
Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.   
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Výzvy v rámci opatrenia 1.1 

Výzva pre SŠ: OPV-2008/1.1/01-SORO      
Výzva na predkladanie ŽoNFP pre SŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy 
na modernú pod názvom „Tvorba a implementácia rozvojových programov 
stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzd elávania v súlade s 
reformou systému vzdelávania“  bola vyhlásená dňa 11.3.2008. Výzva bola 
zameraná na tvorbu a implementáciu rozvojových programov SŠ s dôrazom na 
podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy 
v nadväznosti na reformu systému vzdelávania. 
Finančná alokácia pre túto výzvu bola 9 958 175,66 EUR.  V rámci výzvy bol prijatý 
celkový počet ŽoNFP 119 v celkovej výške oprávnených výdavkov 22 712 534,38 
EUR a požadovanej výške NFP 21 663 986,75 EUR.  
Na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia schválila 20 
projektov. Počet uzavretých zmlúv je 18 a celková alokácia NFP uzavretých zmlúv je 
2 810 621,72 EUR, čo predstavuje 28% z pôvodnej alokácie.  
 
Výzva pre ZŠ:  OPV-2008/1.1/02-SORO    
Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy 
na modernú pod názvom „Tvorba a implementácia rozvojových programov 
základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vz delávania v súlade s 
reformou systému vzdelávania“ bola vyhlásená dňa 18.3.2008. Výzva bola 
zameraná na tvorbu a implementáciu rozvojových programov ZŠ s dôrazom na 
podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy 
v nadväznosti na reformu systému vzdelávania.  
Finančná alokácia pre túto výzvu bola 13 277 567,55 EUR. V rámci výzvy bol k  
9.6.2008  prijatý celkový počet ŽoNFP 192 v celkovej výške oprávnených výdavkov 
24 102 182,66 EUR a požadovanej výške NFP  23 005 670,99 EUR.  
Na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia schválila 61 projektov. 
Proces zazmluvnenia nebol do konca roka 2008 ukončený. Počet uzavretých zmlúv k 
31.12.2008 je 7 a celková alokácia NFP uzavretých zmlúv je 657 983,75 EUR.  
 
Výzva pre ZŠ: OPV-2008/1.1/03-SORO   
Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy 
na modernú pod názvom „Tvorba a implementácia školských vzdelávacích 
programov základných škôl“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Výzva bola zameraná 
na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu ZŠ s dôrazom na 
podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v 
nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Finančná alokácia pre túto výzvu bola 13 277 567,55 EUR. K 31.12.2008 výzva 
trvala a prebiehal príjem ŽoNFP.  
 
Výzva pre SŠ:  OPV-2008/1.1/04-SORO 
Výzva na predkladanie ŽoNFP pre SŠ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy 
na modernú kraj pod názvom „Tvorba a implementácia školských vzdelávacích 
programov stredných škôl“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Výzva bola zameraná 
na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu SŠ s dôrazom na 
podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v 
nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Finančná alokácia pre túto výzvu bola 9 958 175,66 EUR. K 31.12.2008 výzva trvala 
a prebiehal príjem ŽoNFP. 
 
 
Výzvy v rámci opatrenia 4.1 
 
Výzva pre SŠ: OPV-2008/4.1/01-SORO    
Výzva na predkladanie ŽoNFP pre SŠ v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy 
na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „Tvorba a implementácia 
rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality 
vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania “  bola vyhlásená dňa 
11.3.2008. Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu rozvojových programov 
SŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií 
a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania.  
Finančná alokácia pre túto výzvu bola 1 161 787,16 EUR. V rámci výzvy bol počet 
prijatých ŽoNFP 26, v celkovej výške oprávnených výdavkov 4 738 503,45 EUR 
a požadovanej výške NFP 4 535 401,02 EUR.  
Na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia schválila 5 projektov. 
Počet uzavretých zmlúv je 5 a celková alokácia NFP uzavretých zmlúv je 727 426,32 
EUR čo predstavuje 62% z alokácie na túto výzvu. 
 
Výzva pre ZŠ: OPV-2008/4.1/02-SORO    
Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy 
na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „Tvorba a implementácia 
rozvojových programov základných škôl podporujúcich  zvyšovanie kvality 
vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania “ bola vyhlásená dňa 
18.3.2008. Výzva bola zameraná na tvorbu a implementáciu rozvojových programov 
ZŠ s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií 
a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania. 
Finančná alokácia pre túto výzvu bola 995 817,57 EUR. V rámci výzvy bol k 
 9.6.2008 počet prijatých ŽoNFP 19 v celkovej výške oprávnených výdavkov 
2 553 046,67 EUR a požadovanej výške NFP  2 465 265,69 EUR.  
Na základe výsledkov odborného hodnotenia Výberová komisia schválila 6 projektov. 
K 31.12.2008 bola uzavretá jedna  zmluva s prijímateľom.  
 
Výzva pre ZŠ:  OPV-2008/4.1/03-SORO  
Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ZŠ v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy 
na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „Tvorba a implementácia školských 
vzdelávacích programov základných škôl“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Výzva 
bola zameraná na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu ZŠ s 
dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie 
školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
Finančná alokácia pre túto výzvu bola 663 878,38 EUR. K 31.12.2008 bola výzva 
v platnosti a prebiehal príjem a registrácia ŽoNFP. 
 
Výzva pre SŠ: OPV-2008/4.1/04-SORO   
Výzva na predkladanie ŽoNFP pre SŠ v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy 
na modernú pre Bratislavský kraj pod názvom „Tvorba a implementácia školských 
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vzdelávacích programov stredných škôl“ bola vyhlásená dňa 6.10.2008. Výzva 
bola zameraná na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu SŠ s 
dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie 
školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Finančná alokácia pre túto výzvu bola 663 878,38 EUR. K 31.12.2008 bola výzva 
v platnosti a prebiehal príjem a registrácia ŽoNFP. 
 
 
Výzvy v rámci opatrenia 2.2 
 
MZ SR v rámci delegovaného opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania 
v zdravotníctve prioritnej osi 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských 
zdrojov vyhlásilo v roku 2008 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
 
1) Výzva na predkladanie ŽoNFP pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva 
o kvalifikovaných odborníkov “ bola vyhlásená dňa 7.4.2008. 
Výzva definovala ako žiadateľov o NFP Vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) 
okrem Bratislavského samosprávneho kraja a ako cieľovú skupinu zdravotníckych 
 pracovníkov študujúcich v špecializačných študijných programoch vzdelávacích 
ustanovizní vo vybraných špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo, 
stomatológia, anesteziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia a klinická 
imunológia a alergológia. 
V čase uzávierky výzvy bolo doručených z celkového počtu 7 potenciálnych 
žiadateľov 5 ŽoNFP. Banskobystrický a Trnavský samosprávny kraj sa do výzvy 
nezapojili. Celková požadovaná výška NFP všetkých predložených ŽoNFP bola 
314 574,41 EUR čo predstavuje 67,7 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov 
na výzvu. Na základe výstupov z odborného hodnotenia schválila  Výberová komisia 
navrhovanú výšku NFP pre všetkých 5 predložených ŽoNFP. 
Všetkých päť prijímateľov odovzdalo k stanovenému termínu záverečnú 
monitorovaciu správu, ktorá u všetkých prijímateľov deklaruje naplnenie cieľa výzvy 
a projektov. 
 
2) Výzva na predkladanie ŽoNFP pod názvom „Rozvoj nových foriem 
ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“, kód výzvy OPV  2008/2.2/02, bola 
vyhlásená dňa 30.9.2008. 
Celková alokácia na výzvu bola 1 659 695,94 EUR. Výzva bola vyhlásená na 
špecifický cieľ 2: Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho 
vzdelávania v zdravotníctve a rámcovú aktivitu 2.2.5: Rozvoj nových foriem ďalšieho 
vzdelávania v zdravotníctve. 
Výzva bola zameraná na podporu rozvoja nových foriem ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov – lekárov prostredníctvom dištančnej formy vzdelávania. 
Oprávnenými žiadateľmi boli stavovské organizácie v zdravotníctve zastupujúce 
lekárov a mimovládne organizácie zameriavajúce sa vo svojej činnosti na podporu 
zdravotníckych pracovníkov - lekárov.  
V sledovanom období bola v stanovenom termíne predložená 1 ŽoNFP, kde celkové 
oprávnené výdavky sú vo výške 1 745 597,16 EUR, z toho výška NFP predstavuje 
sumu 1 658 317,30 EUR. Do konca roka 2008 prebiehal k výzve proces kontroly 
formálnej správnosti. 
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3) Výzva na predkladanie ŽoNFP pod názvom  „Doplnenie systému 
zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“, kód vý zvy OPV 2008/2.2/03, bola 
vyhlásená dňa 19.11.2008. 
Táto výzva nadväzovala na výzvu OPV 2008/2.2/01. Celková alokácia predstavovala 
10 456 084,45 EUR.  
Oprávnenými žiadateľmi boli všetky samosprávne kraje okrem Bratislavy, v prípade, 
ak najneskôr v deň predloženia ŽoNFP doručia vyhlasovateľovi výzvy vypracovanú 
analýzu vzdelávacích potrieb zdravotníckych pracovníkov v rámci vlastného 
samosprávneho kraja (analýzu žiadateľ predkladá ako samostatný dokument 
nezávisle od ŽoNFP). 
Oprávnenou cieľovou skupinou boli zdravotnícki pracovníci študujúci 
v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní, ktorých potreba 
podpory špecializačného štúdia vyplynula z výsledkov analýzy stavu ľudských 
zdrojov  zdravotníckych pracovníkov za príslušný samosprávny kraj. K 31.12.2008 
výzva trvala a prebiehal príjem ŽoNFP. 
 
2.1.3  Čerpanie OPV v roku 2008 
 
V období od 01.01.2008 do 31.12.2008  boli zo strany platobnej jednotky MŠ SR na 
Certifikačný orgán pre štrukturálne fondy EÚ (Ministerstvo financií SR) predložené 3 
súhrnné žiadosti o platbu , pričom všetky tri súhrnné žiadosti boli schválené v plnej 
výške. 
Celková výška schválených a uhradených súhrnných žiadostí o platbu za obdobie od 
01.01.2008 do 31.12.2008  predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje štátneho 
rozpočtu 907 890,28 EUR (27 584 902,72 Sk), z toho 771 706,73 EUR  
(23 447 167,11 Sk) zo zdrojov EÚ a 136 183,55 EUR (4 137 735,61 Sk) zo zdrojov 
štátneho rozpočtu. 
 

     Tab. č. 2 Čerpanie OPV k 31.12.2008 vo vz ťahu k CO (MF SR) 

Opatrenie RO/SORO 
Čerpanie v EUR* 

Zdroj EÚ Zdroj ŠR 

4.3 
Agentúra MŠ SR pre 

ŠF EÚ - TP 10 189,42 1 798,13 
4.3 MŠ  SR - TP 30 836,93 5 441,82 

5.1 
Agentúra MŠ SR pre 

ŠF EÚ - TP 445 723,53 78 657,10 
5.1 MŠ  SR - TP 284 956,85 50 286,50 

Spolu   771 706,73 136 183,55 
* čerpanie je prepočítané kurzom ECB v deň schválenia 
SŽP  

Vo vzťahu k Certifikačnému orgánu pre štrukturálne fondy EÚ ide len o čerpanie 
prostriedkov v rámci projektov TP, nakoľko v roku 2008 v dôsledku začínajúcej 
realizácie tzv. národných a dopytovo - orientovaných projektov neboli na RO ani 
SORO doručené ŽoP (refundácie) a žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, ktoré 
mohli byť do 14.11.20082 zaradené do súhrnných ŽoP a zaslané na Certifikačný 
orgán.  

                                                 
2 Posledný termín na zaslanie súhrnnej ŽoP za OP na Certifikačný orgán stanovený v dokumente „Usmernenie k postupu financovania 
projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 
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Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2008 vo výške 771 706,73 EUR na záväzku 
roku 2007 po odrátaní zálohovej platby vo vzťahu k pravidlu „N + 3“ predstavuje 2,40 
%. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2008 na celkovom záväzku 2007 - 2013 
predstavuje 0,12 %. 
 

      Tab. č. 3 Poskytnuté zálohové platby k 31.12.2008 

Opatrenie RO/SORO 
Poskytnuté zálohové platby v 

EUR* 
Zdroj EÚ Zdroj ŠR 

1.1 MŠ  SR 157 651,75 27 820,90 
2.1 MŠ  SR 27 957,23 4 933,63 
2.2 MZ  SR 28 169,90 3 314,11 
4.1 MŠ  SR 14 078,27 2 484,40 
4.2 MŠ  SR 6 028,95 1 063,93 

Spolu   233 886,10 39 616,97 
* poskytnuté zálohové platby sú prepočítané konverzným 
kurzom  

V období od 01.01.2008 do 31.12.2008  boli zo strany platobnej jednotky MZ SR a 
MŠ SR poskytnuté zálohové platby v celkovej výške 273 503,07 EUR (8 239 553,00 
Sk), z toho 233 886,10 EUR (7 046 052,36 Sk) zo zdrojov EÚ a 39 616,97 EUR (1 
193 500,64 Sk) zo zdrojov štátneho rozpočtu. 
 
             Tab. č. 4  Čerpanie OPV k 31.12.2008 vo vz ťahu k prijímate ľovi 

Opatrenie  RO/SORO 
Čerpanie v EUR* 

Zdroj EÚ Zdroj ŠR 
1.1 MŠ  SR 157 651,75 27 820,90 
2.1 MŠ  SR 27 957,23 4 933,63 
2.2 MZ  SR 28 169,90 3 314,11 
4.1 MŠ  SR 14 078,27 2 484,40 
4.2 MŠ  SR 6 028,95 1 063,93 

4.3 
Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ - 

TP 10 189,42 1 798,13 
4.3 MŠ  SR - TP 30 836,93 5 441,82 

5.1 
Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ - 

TP 445 723,53 78 657,10 
5.1 MŠ  SR - TP 284 956,85 50 286,50 

Spolu   1 005 592,83 175 800,52 
* čerpanie je prepočítané kurzom ECB v deň schválenia SŽP; poskytnuté 
zálohové platby sú prepočítané konverzným kurzom 
 

Čerpanie OPV k 31.12.2008 vo vzťahu k prijímateľovi (uhradené priebežné platby + 
poskytnuté zálohové platby) predstavovalo výšku 1 181 393,35 EUR (35 824 455,72 
Sk), z toho 1 005 592,83 EUR (30 493 219,47 Sk) zo zdrojov EÚ a 175 800,52 EUR 
(5 331 236,25 Sk) zo zdrojov štátneho rozpočtu. 
 

                                                                                                                                                         
2008 a zavedením meny euro v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 2013“ 
v dôsledku blokovania informačných systémov v súvislosti s prechodom na spoločnú menu EURO. 
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2.2. Využitie pomoci z ERDF 

 
ERDF je jedným zo štrukturálnych fondov EÚ. Jeho prostredníctvom je financovaná 
pomoc s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných 
regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v 
regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a 
zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej 
spolupráce. Z ERDF je v rezorte školstva v období rokov 2007-2013  financovaný 
Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OPVaV“). 
 
OPVaV bol oficiálne schválený Európskou komisiou 28. novembra 2007 rozhodnutím 
Komisie č. K(2007)5933. OPVaV predstavuje programový dokument, na základe 
ktorého bude v rokoch 2007 – 2013 poskytovaná podpora  na aktivity výskumu a 
vývoja a na infraštruktúru vysokých škôl. Z geografického hľadiska pokrýva celé 
územie Slovenskej republiky. 
 
Na realizáciu OPVaV boli schválené finančné prostriedky z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v celkovej výške 1 209 415 373 EUR. Spolu s národnými 
zdrojmi bude môcť SR v oblasti výskumu a výoja čerpať do roku 2013 finančnú 
pomoc v hodnote viac ako 1,4 miliardy eur.  
 
Globálnym cieľom OPVaV  je zabezpečiť modernizáciu a zefektívnenie systému 
podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby 
prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych 
disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe 
nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na 
vysokých školách. Podpora v rámci OPVaV sa  realizuje  prostredníctvom 
nasledovných prioritných osí: 
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja 
2. Podpora výskumu a vývoja 
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
5. Infraštruktúra vysokých škôl 
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia 
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
 
V priebehu roku 2008 MŠ SR ako RO pre OPVaV naplno rozbehlo implementáciu 
OPVaV. RO vyhlasoval priame zadania pre tzv. národné projekty. Rovnako boli 
vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na tzv. 
dopytovo - orientované projekty zo strany oboch SORO: ASFEU a MZ SR.  
V roku 2008 MŠ SR vyhlásilo dve priame zadania na národné projekty a ASFEU 6 
časovo ohraničených výziev na dopytovo–orientované projekty o poskytnutie NFP 
z ERDF v prioritných osiach 1 - 5. V sledovanom období prebiehala implementácia 8 
projektov technickej pomoci v prioritnej osi 6 a 7.  
 
Prehľad vyhlásených výziev OPVaV v členení na prioritné osi uvádza nasledujúca 
tabuľka: 
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Tabuľka 1Stav vyhlasovania výziev k 31. 12. 2008 

Prioritná os Počet 
výziev  

Alokácia fin. prostriedkov na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho  
Štrukturálny 

fond/Kohézny 
fond Štátny rozpo čet 

1. Infraštruktúra 
výskumu a vývoja 1* 19 996 030,34 16 996 625,79 2 999 404,55 

2. Podpora výskumu a 
vývoja 3* 54 042 020,17 8 522 851,19** 1 504 031,56** 

3. Infraštruktúra 
výskumu a vývoja 
v Bratislavskom kraji 

1* 13 197 888,53 11 218 205,25 1 979 683,28 

4. Podpora výskumu 
a vývoja 
v Bratislavskom kraji 

3* 36 776 541,86 8 406 047,43** 1 483 420,13** 

5. Infraštruktúra 
vysokých škôl 2 165 969 594,38 N/A** N/A** 

6. Technická pomoc 
pre cieľ Konvergencia N/A 5 075 102,97 4  313 837,53 761 265,43 

7. Technická pomoc 
pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopno
sť a zamestnanosť 

N/A 1 700 189,54 1 445 161,11 255 028,43 

* jedno priame zadanie pre národný projekt bolo vyhlásené zrkadlovo pre 2 ciele, 
z tohto dôvodu v položke počet výziev je priame zadanie napočítané vždy v oboch 
prioritných osiach  

** pri niektorých  výzvach  danej prioritnej osi požadované údaje nie je možné uviesť, 
keďže výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci t. j. štátne 
rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100%, verejný sektor  
95% rozpočtu projektu 

N/A – not availble 
 
2.2.1.Národné projekty 

 
Počas roka 2008 boli v rámci OPVaV vyhlásené 2 priame zadania v celkovej hodnote 
1,6 mld. Sk (53 110 270,20 €). 
Základné charakteristické znaky uvedených projektov sú nasledovné: 
 
1. Národný informa čný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – 

prístup k elektronickým informa čným zdrojom   bol vyhlásený dňa 30. 06. 2008 
a termín uzávierky bol dňa 29. 09. 2008. Priame zadanie bolo vyhlásené pre 
prioritnú os 2 a 4. Alokácia finančných prostriedkov bola vo výške 19  916 351,32  
EUR /v tom oba ciele – Konvergencia (ďalej len „K“), Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ďalej len „RKZ“)/. Žiadateľ predložil 
žiadosti o NFP dňa 29. 09. 2008. Požadovaná výška NFP bola v prípade cieľa 
K 10 026 883,26 EUR a v prípade cieľa RKZ 9 888 268,10 EUR3. Požadovaná 

                                                 
3 Keďže ide o štátnu príspevkovú organizáciu, spolufinancovanie je vo výške 0%. 
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výška NFP spolu bola 19 915 151,36 EUR. Žiadateľom o národný projekt bolo 
Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“). 

  Hlavný cieľ projektu: 
Efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze 
elektronických informačných zdrojov. 
Špecifické ciele projektu: 
– Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia  elektronických informačných zdrojov 
pre výskum a vývoj. 
– Vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných 
zdrojov pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a technológií. 
– Vytvorenie centrálnej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov 
pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším,  parciálne  
spracovávaným slovenským elektronickým zdrojom. 
– Rozširovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie  o 
nové funkčnosti, s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s 
projektmi, vrátane prepojenia s inými informačnými systémami. 

2. Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centr um pre výskum a vývoj “ bolo 
vyhlásene dňa 01. 12. 2008 a termín uzávierky bol dňa  02. 03. 2009. Žiadateľom 
o národný projekt bolo CVTI SR. 

  Hlavný cieľ projektu: 
Vybudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ tak, aby uchovávalo 
a spracovávalo informácie potrebné pre výskum a vývoj na Slovensku.  
Špecifické ciele projektu: 
– Technické úpravy pre dátové centrum a napojenie do siete SANET, obstaranie 
a implementácia hardvérových a softvérových prvkov potrebných pre spustenie 
dátového centra, obnova IKT. 
– Obstarať a implementovať dátový obsah a aplikačné programové vybavenie do 
dátového centra pre výskum a vývoj.  
– Vybudovať profesionálne pracovisko na digitalizáciu obsahu kníh, tlačovín 
a dokumentov v priestoroch CVTI SR. 

 
2.2.2.   Dopytovo – orientované projekty 

 
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo - 
orientované projekty boli vyhlasované Agentúrou Ministerstva školstva SR pre 
štrukturálne fondy Európskej únie  (ďalej len „ASFEU“) ako sprostredkovateľskými 
orgánmi pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) v súlade s platnými 
Splnomocneniami o delegovaní právomocí.  
 
V roku 2008 vyhlásila ASFEU 6 výziev  na predkladanie žiadostí o NFP. Celková 
alokácia finančných prostriedkov na výzvy v rámci OPVaV predstavovala sumu  
236 871 805,09 EUR. 
 
Výzvy v rámci opatrenia 5.1 

Výzva: OPVaV-2008/5.1/01-SORO  
Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 5.1. Budovanie infraštruktúry 
vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho procesu pod názvom „Podpora infraštruktúry vysokých 
škôl za ú čelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“  bola vyhlásená 
dňa 25.2.2008. 
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Finančná alokácia pre túto výzvu bola 82 984 797,19 EUR. 
Predmetom výzvy je rekonštrukcia vysokých škôl, výstavba nových budov 
existujúcich vysokých škôl, rozširovanie objektov vysokých škôl, modernizácia 
a rekonštrukcia ubytovacích kapacít, a modernizácia vnútorného vybavenia vysokých 
škôl, v ktorých prebieha vzdelávací proces (najmä podpora nových technológií, 
informačno-komunikačných technológií a pod.). 
Z 19 prijatých  žiadostí o NFP bolo 11 schválených a zazmluvnených, v celkovej 
alokácii 51 159 873,85 EUR. K 31. 12. 2008 nebol žiaden projekt v realizácii.   

 
Výzva: OPVaV-2008/5.1/02-SORO  
Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 5.1. Budovanie infraštruktúry 
vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho procesu pod názvom „Podpora infraštruktúry vysokých 
škôl za ú čelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“ bola vyhlásená 
dňa 18.8.2008. 
Finančná alokácia pre túto výzvu bola 82 984 797,19  EUR. 
Predmetom výzvy je rekonštrukcia vysokých škôl, výstavba nových budov 
existujúcich vysokých škôl, rozširovanie objektov vysokých škôl, modernizácia 
a rekonštrukcia ubytovacích kapacít, a modernizácia vnútorného vybavenia vysokých 
škôl, v ktorých prebieha vzdelávací proces (najmä podpora nových technológií, 
informačno-komunikačných technológií a pod.). 
Prijatých bolo 21 žiadostí o NFP, v celkovej alokácii 97 559 611,41 EUR. Do 31. 12. 
2008 nebola skončená  kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP. 
 
Výzva  v rámci opatrenia 2.1 

Výzva OPVaV-2008/2.1/01-SORO 
Výzva na predkladanie ŽoNFP v  rámci opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných 
pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 
spolupráce pod názvom „Podpora centier excelentnosti“  bola vyhlásená dňa 
20.5.2008. 
Finančná alokácia pre túto výzvu bola 34 056 960,76 EUR.  
Predmetom výzvy je podpora výmenných a spoločných výskumných programov 
slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať 
spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja, podpora významných 
výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre 
ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti, podpora medzinárodnej spolupráce. 
Z 55 prijatých  žiadostí o NFP bolo 28 schválených, v celkovej alokácii 
33 848 610,81 EUR. K 31. 12. 2008 nebola podpísaná žiadna zmluva.   
 
Výzva  v rámci opatrenia 2.2 

Výzva OPVaV-2008/2.2/01-SORO 
Výzva na predkladanie ŽoNFP v  rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií 
získaných výskumom a vývojom do praxe pod názvom „Podpora aplikovaného 
výskumu, vývoja a transferu technológií“ bola vyhlásená dňa 28.11.2008. 
Finančná alokácia pre túto výzvu bola  9 958 175,66 EUR. 
Predmetom výzvy je podpora aplikovaného výskumu a vývoja, zvyšovanie kvality 
interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov z prostredia akademickej 
sféry do praxe, zvyšovanie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva 
pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére.  
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K dátumu uzávierky výzvy bolo prijatých 98 žiadostí o NFP, ktoré sa v súčasnosti 
nachádzajú v procese kontroly formálnej správnosti. 
 
Výzva  v rámci opatrenia 4.1 

Výzva OPVaV-2008/4.1/01-SORO 
Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.1 Podpora sietí excelentných 
pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji pod 
názvom „Podpora centier excelentnosti“  bola vyhlásená dňa 20.5.2008. 
Finančná alokácia pre túto výzvu bola  21 907 986,46 EUR.  
Predmetom výzvy je podpora výmenných a spoločných výskumných programov 
výskumno-vývojových  a vzdelávacích inštitúcií v Bratislavskom kraji, ktoré budú mať 
spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja, podpora významných 
výskumných a vývojových projektov v Bratislavskom kraji v oblastiach so 
strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva  a spoločnosti. 
Z 33 prijatých  žiadostí o NFP bolo 17 schválených, v celkovej alokácii 
21 787 392,45 EUR. K 31. 12. 2008 nebol žiaden projekt zazmluvnený. 
 
Výzva  v rámci opatrenia 4.2 

Výzva OPVaV-2008/4.2/01-SORO 
Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií 
získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji pod názvom 
„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu t echnológií“ bola 
vyhlásená dňa 28.11.2008. 
Finančná alokácia pre túto výzvu bola  4 979 087,83 EUR. 
Predmetom výzvy je podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, 
zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov 
z prostredia akademickej sféry do praxe, zvyšovanie miery využívania inštitútov 
duševného vlastníctva pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére. 
K dátumu uzávierky výzvy bolo prijatých 35 žiadostí o NFP, ktoré sa v súčasnosti 
nachádzajú v procese kontroly formálnej správnosti. 
 
 
2.2.3.  Čerpanie OPVaV v roku 2008  

 
V období od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 boli zo strany platobnej jednotky MŠ SR 
na certifikačný orgán (ďalej len „CO“) predložené 2 súhrnné žiadosti o platbu, pričom 
obe súhrnné žiadosti boli schválené v plnej výške. 
Celková výška schválených a uhradených súhrnných žiadostí o platbu za obdobie od 
01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje štátneho 
rozpočtu 802 336,31 EUR (24 383 000,46 Sk), z toho 681 985,86 EUR  
(20 725 550,24 Sk) zo zdrojov EÚ a 120 350,45 EUR (3 657  450,22 Sk) zo zdrojov 
štátneho rozpočtu. 
 

    Tabuľka 3: Čerpanie OPVaV k 31. 12. 2008 vo vz ťahu k CO (MF SR) 

Opatrenie RO/SORO 
Čerpanie v EUR* 

Zdroj EÚ Zdroj ŠR 

6.1 
Agentúra MŠ SR pre ŠF 

EÚ – TP 353 544,93 62 390,28 
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6.1 MŠ  SR - TP 190 958,49 33 698,56 

7.1 
Agentúra MŠ SR pre ŠF 

EÚ - TP 68 427,43 12 075,43 
7.1 MŠ  SR - TP 69 055,01 12 186,18 

Spolu   681 985,86 120 350,45 
* čerpanie je prepočítané kurzom ECB v deň schválenia súhrnnej žiadosti o platbu 
 

 
Vo vzťahu k CO (Ministerstvo financií SR) ide len o čerpanie prostriedkov v rámci 
projektov technickej pomoci, nakoľko v roku 2008 v dôsledku začínajúcej realizácie 
národných a dopytovo- -orientovaných projektov neboli na riadiaci orgán ani ASFEU 
doručené žiadosti o platbu (refundácie), žiadosti o zúčtovanie predfinancovania a 
žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, ktoré mohli byť do 14. novembra 20084 
zaradené do súhrnných žiadostí o platbu a zaslané na CO.  
 
Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2008 vo výške 681 985,86 EUR na 
záväzku roku 2007 po odrátaní zálohovej platby vo vzťahu k pravidlu „N+3“ 
predstavuje 1,08 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2008 na celkovom 
záväzku 2007 - 2013 predstavuje 0,06 %. K naplneniu pravidla „N+3“ voči záväzku 
roku 2007 je potrebné do 31. 12. 2010 vyčerpať prostriedky EÚ vo výške 62 480 088 
EUR. 
 
V sledovanom období neboli zo strany platobnej jednotky MŠ SR poskytnuté 
zálohové platby ani predfinancovanie 

 

2.3 Prierezové aktivity 

Počas roka 2008 prebiehala priebežná aktualizácia riadiacej dokumentácie pre 
obidva opera čné programy. Ministerstvo školstva SR aktualizovalo interný manuál 
procedúr pre programové obdobie 2007-2013, Programový manuál, Plán hodnotení 
OP na programové obdobie 2007-2013, ako aj Príručku pre žiadateľa o NFP 
a Príručku pre prijímateľa.  
MŠ SR zároveň spolupracovalo pri príprave Opisu riadiacich a kontrolných systémov 
Operačného programu Vzdelávanie.  
 
V rámci publicity  Ministerstvo školstva SR ako RO pre OPV v spolupráci s ASFEU 
a MZ SR v sledovanom období uskutočňovalo informačno-komunikačnú stratégiu o 
možnostiach, cieľoch a objeme pomoci ponúkanej z ESF prostredníctvom OPV 
potenciálnym žiadateľom o NFP, žiadateľom o NFP, prijímateľom NFP a širokej 
verejnosti. Základným strategickým dokumentom pre realizáciu informovania 
a publicity je Komunika čný plán pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj (ďalej 
len „KoP“), ktorý bol Európskou komisiou oficiálne schválený dňa 5. 5. 2008 (je 
dostupný na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk). 

                                                 
4 posledný termín na zaslanie súhrnnej žiadosti o platbu za operačný program na Certifikačný orgán stanovený 
v dokumente „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 
a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením 
meny euro v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 
2013“ v dôsledku blokovania informačných systémov v súvislosti s prechodom na spoločnú menu EURO 



Výročná správa Ministerstva školstva Slovenskej republiky za rok 2008 

 90 

Na KoP priamo nadväzujú nasledovné dokumenty:  
- Ročný operatívny plán informovania a publicity (spolo čný pre RO a SORO – 

ASFEU);  
- Operatívny plán publicity pre opatrenie 2.2 OPV (SO RO – MZ SR).  
 
Štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity záväzné pre RO, 
SORO i prijímateľov sú definované v Manuáli pre informovanie a publicitu OPV a 
OPVaV.  
 
V súvislosti s realizáciou publicity Ministerstvo školstva SR ako RO pre OPV a RO 
pre OPVaV kontrolovalo publicitu aj na úrovni národných projektov v zmysle 
uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP. Agentúra a Ministerstvo zdravotníctva SR ako 
SORO sa zameriavali na publicitu na úrovni výziev na predkladanie žiadostí o NFP a 
kontrolovali dodržiavanie publicity na úrovni dopytovo – orientovaných projektov 
v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP. 
Za publicitu realizovanú na úrovni projektov sú zodpovední prijímatelia (táto úroveň 
zahŕňa národné i dopytovo - orientované projekty).  
 
Na sprostredkovanie informácií o ŠF, OPV a OPVaV do jednotlivých regiónov boli 
vytvorené Regionálne informa čné kancelárie  (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, 
Žilina, Zvolen, Prešov a Košice). Regionálni manažéri publicity plnia úlohu 
kontaktného miesta pre OPV a pre OPVaV v danom regióne, poskytujú potenciálnym 
žiadateľom o NFP informácie o zverejnených výzvach a zároveň im poskytujú pomoc 
pri vypĺňaní predpísaných formulárov.  
 
Informácie o OPV a o OPVaV boli potenciálnym žiadateľom o NFP, žiadateľom 
o NFP, prijímateľom NFP a širokej verejnosti poskytované prostredníctvom 
osobných, telefonických, e-mailových a písomných ko nzultácií tak zo strany 
RO, ako i zo strany oboch SORO. 
 
Aktivity v oblasti informovania a publicity  
 

a) Podujatia 
 

1. Veľká informa čná aktivita OPV  
V rámci Týždňa vedy a techniky 2008 sa uskutočnila - Národná konferencia 
Slovensko a európsky výskumný priestor. Konala sa dňa 27.11.2008. 230 
účastníkov konferencie bolo informovaných o OPV, výsledkoch implementácie OPV 
v roku 2008 a o plánoch na nadchádzajúce obdobie.  
 

2. II. riadne zasadnutie MV pre OPV 
Zasadnutie MV pre OPV sa konalo dňa 4.6.2008 v Bratislave.  MV pre OPV schválil 
Výročnú správu OPV za rok 2008, zápisnicu z prvého zasadnutia MV pre 
OPV(14.11.2007) a zobral na vedomie revíziu PM k OPV. Členovia výboru boli 
zároveň informovaní o pokroku v implementácii OPV a o realizácii informovania 
a publicity v roku 2007 a v 1. polroku 2008.  
 

3. Sprievodné aktivity v týždni, v ktorom sa nachád za „Deň Európy“  
V týždni od 5.5. - 11.5.2008,  pri príležitosti  „Dňa Európy“ (9.5.2008) bola pred 
priestormi RO a SORO vyvesená európska zástava. 
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4. Národná konferencia „Opera čný program Výskum a vývoj“  

Významným podujatím bola uvedená konferencia, ktorá sa konala 31. 01. 2008 
v Bratislave. Za účasti viac ako 250 významných predstaviteľov slovenskej vedy, 
výskumu a vývoja bol oficiálne spustený OPVaV.  
 

5. Národná konferencia „Slovensko a európsky výskum ný priestor“ 
V rámci „Týždňa vedy a techniky 2008“ zorganizovalo Ministerstvo školstva SR dňa 
27. 11. 2008 túto národnú konferenciu na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave. RO prezentovalo možnosti čerpania NFP z OPVaV.  
 
RO  OPVaV sa v januári zúčastnil aj konferencie organizovanej CKO, na ktorej boli 
prezentované možnosti získania NFP zo štrukturálnych fondov v období 2007 - 2013 
vrátane OPVaV záujemcom z Bratislavského kraja. Podobne sa dňa 11. marca 2008 
konal seminár pre zamestnancov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (požiadavka vzišla zo strany univerzity), cieľom ktorého bolo 
predstavenie možností čerpania NFP z OPVaV. 
 
OPV bolo zároveň prezentované na rôznych konferenciách a seminároch, kde boli 
zástupcovia RO pozvaní organizátormi, aby informovali o štrukturálnych fondoch EÚ, 
OPV a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci OPV. Rôznorodosť 
zamerania konferencií a seminárov umožnila oslovenie laickej a odbornej verejnosti 
po celom území Slovenska.  
 

b) Tlačové konferencie a semináre  prezentujúce OPV a OPVa V 
MŠ SR ako RO pre OPV zorganizovalo štyri tlačové konferencie , kde prezentoval 
podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj vyhlásenie priamych zadaní 
pre národné projekty a výzvy pre dopytovo orientované projekty.  
 
MŠ SR ako RO pre OPV dňa 17.3.2008 zorganizoval seminár  k priamym zadaniam 
pre národné projekty, ktorého cieľom bolo informovať zástupcov priamo riadených 
organizácií MŠ SR o procese predkladania, posudzovania a schvaľovania ŽoNFP a 
tiež o procese implementácie projektu.  
 
ASFEU v rámci OPVaV organizačne zabezpečila dva informačné semináre 
k vyhlásenej výzve. Cieľom seminárov bolo oboznámenie potenciálnych žiadateľov 
s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, s predkladaním žiadostí 
o NFP, s opisom projektu, rozpočtom a finančnou analýzou. V priebehu roka 2008 sa 
organizovalo celkovo 7 informačných seminárov.  
 

c) Internet   
Na zabezpečenie poskytovania komplexných informácii o OPV a o OPVaV slúžia 
internetové portály www.minedu.sk; www.asfeu.sk; www.opv.health-
sf.sk.Nachádzajú sa tu komplexne všetky dokumenty k OPV. Zároveň je tu 
prezentovaná aj činnosť RO a SORO. Stránky sú priebežne aktualizované.  
Na stránkach je zverejnený a aktualizovaný zoznam prijímate ľov  priamych zadaní 
a prelinkovanie na zoznamy prijímateľov oboch SORO. Zoznam prijímateľov 
obsahuje, v súlade s vykonávacím nariadením, údaje o názve prijímateľov, názve 
projektov a výškach príspevku z verejných zdrojov pridelených na tento projekt.  
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Internetový portál www.minedu.sk umožňuje  verejnosti prihlásenie sa do 
hromadného elektronického distribučného zoznamu (tzv. „mailing list “), cez ktorý sú 
preposielané dôležité informácie ohľadne OPV.  
Všetky relevantné informácie o OPV sú sprostredkované CKO a následne 
publikované na národnom informačnom portáli www.nsrr.sk  
 

d) Tematické TV relácie o ŠF a OPV 
a) STV: cyklus odborno-vzdelávacích relácií Eurovzdelávanie a Euroveda s cieľom 
poskytovať verejnosti aktuálne informácie o OPV a podmienkach vyhlásených výziev 
na predkladanie ŽoNFP. Počas roka 2008 STV odvysielala osem relácií, z toho päť  
relácií bolo zameraných na OPV a 7 relácií zameraných na OPVaV.  
b) TA3: Relácia Euroškolstvo a Výskum s cieľom informovať o možnostiach 
čerpania finančných prostriedkov zo ŠF v rámci OPV a OPVaV.  Termíny 
odvysielania relácií: 7. 10. 2008,  28. 10. 2008, 4.11.2008  a 18. 11. 2008.  
 
Prezentácia OPV v masmédiách  
Údaje o počte príspevkov v médiách k 31.12.2008 

  

Počet 
príspevkov 
spolu 
(RO+SORO) 

Počet 
príspevkov : RO 

Počet príspevkov 
: SORO_ASFEU 

Počet 
príspevkov : 
SORO_MZ SR 

Tlačové správy a 
informácie 16 13 1 2 

Tlač 86 7 57 24 
Rozhlas 15 3 8 4 
TV (informácia o 
OPV mimo 
tematických TV 
relácií) 

8 1 5 2 

TV (tematické 
relácie)* 8       

Internet 31 1 21 9 
Počet všetkých 
príspevkov v 
akomko ľvek 
druhu média 

166 25 92 41 

*  Tematické relácie „Eurovzdelávanie a Euroveda“ a „Euroškolstvo a Výskum“ 
 

e)  Publikácie a propaga čné predmety 
So zámerom zvýšiť informovanosť a publicitu o OPV a o OPVaV boli zaobstarané 
publikácie, merkantilné tlačoviny a propagačné predmety. Jednotlivé dodávky sa 
uskutočnili prostredníctvom verejných obstarávaní, ktoré prebehli v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Všetky dodávky publikácií, 
merkantilných tlačovín a propagačných predmetov v oblasti informovania a publicity 
sú označené v súlade s čl. 9 vykonávacieho nariadenia a je dodržiavaná jednotná 
vizuálna identita prezentujúca EÚ, ESF a  OPV, resp. EÚ, ERDF a OPVaV. 
Propagačné materiály sú dostupné pre potenciálnych žiadateľov o NFP vo všetkých 
regionálnych informačných kanceláriách.  
Ministerstvo školstva SR pripravilo v roku 2008 dotlač publikácie Operačný program 
Výskum a vývoj v náklade 500 kusov. V posledných dvoch kvartáloch roku 2008 
agentúra vydala brožúru „Sprievodca získaním podpory z OPVaV“ v celkovom 
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náklade 10 000 kusov a  DVD Cesta od nápadu k realizácii projektu v celkovom 
náklade 7 000 kusov. 
Celkovo možno konštatovať, že v rámci OPV boli v roku 2008 dosiahnuté 
ukazovatele publicity a informovanosti, napr.  Počet účastníkov/návštevníkov 
seminárov, konferencií a popularizačných aktivít (2 571) a Počet vydaných 
odborných a informačných publikácií (100 500), a pod.  
 
 
2.4. Popis významných problémov týkajúcich sa riade nia a implementácie 
pomoci  
 
Celkovo sa dá konštatovať, že v sledovanom období sa nevyskytli problémy 
závažného charakteru.  
 
Nakoľko v roku 2008 prebiehalo najmä vyhlasovanie priamych zadaní a výziev, 
hodnotenie ŽoNFP a zazmluvňovania schválených ŽoNFP, ASFEU mala problémy 
s nefunkčnosťou verejného portálu ITMS a riešením bolo, že žiadateľom bola 
poskytnutá možnosť, aby pri podávaní ŽoNFP využili prechodné obdobie a ŽoNFP 
predkladali v papierovej forme; ďalej sa vyskytli problémy so zadávaním údajov zo 
ŽoNFP do ITMS, tieto však boli riešené v prípade potreby s DataCentrom a boli 
operatívne odstránené.  
 
V sledovanom období sa menili metodické postupy CKO v oblastiach ukazovateľov, 
čo spôsobovalo RO/SORO problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim 
sledovaním v rámci implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 
1.12.2008 vydaním Metodického pokynu č.3 k tvorbe a používaniu projektových 
ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013. 
 
V roku 2008 sa v súvislosti s implementáciou všetkých HP riešila v úzkej súčinnosti 
s koordinátormi HP otázka definovania relevantných merateľných ukazovateľov 
všetkých HP, výber vhodných ukazovateľov do pripravovaných výziev a priamych 
zadaní (pripravovaný Národný číselník ukazovateľov v ITMS neobsahoval 
ukazovatele HP, preto nebolo ich možné priradiť k predkladaným ŽoNFP a následne 
ich použiť pri príprave zmlúv).  
 

2.5. Riziká ohrozujúce efektívnu implementáciu OP  

Záver roka 2008 bol poznačený nástupom finančnej krízy, ktorá vznikla v bankovom 
systéme USA a členské štáty EÚ, Európska centrálna banka a EK zareagovali 
koordinovanými krokmi, ktorých cieľom bolo stabilizovanie európskeho bankového 
systému a obnovenie dôvery vo finančné trhy.  
SR  podobne ako všetky krajiny pociťuje následky ekonomickej krízy, ktorými je 
predovšetkým rast nezamestnanosti v dôsledku prepúšťania kvôli poklesu výroby. 
Zmiernenie dopadov tejto situácie sa bude v SR realizovať v súlade s Návrhom 
opatrení vlády Slovenskej republiky na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy, 
schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808  zo dňa 6.11.2008 
a Aktualizáciou opatrení vlády Slovenskej republiky na prekonanie dopadov globálnej 
finančnej krízy  schválenou uznesením vlády SR č. 969 zo dňa  17.12.2008) v oblasti 
politiky trhu práce. I keď za aktívnu politiku trhu práce je zodpovedné MPSVR SR, 
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ktoré sa zaoberá prognózami vývoja nezamestnanosti, prioritou MŠ SR je taktiež  
prostredníctvom OPV prispievať k zvyšovaniu zamestnanosti a podpory vedomostnej 
spoločnosti za pomoci vyhlasovaných výziev zameraných na podporu sociálneho 
zabezpečenia, zamestnanosti a rastu celej spoločnosti.  
 
Naďalej pretrváva problém nedostatočných personálnych kapacít a veľkej fluktuácie 
zamestnancov pracujúcich v oblasti štrukturálnych fondov. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2007 došlo k veľkému posunu vpred, čo sa 
týka umožnenia zamestnancom dopĺňať si svoj kvalifikačný rast ďalším vzdelávaním, 
najmä v zdokonaľovaní cudzích jazykov, projektového a finančného riadenia, IT 
vzdelávacie kurzy a pod. 
 
V oblasti využívania ITMS pri implementácii OPV a OPVaV problémy sa v priebehu 
roku 2008 vyskytli napr. v procese vyhlasovania priamych zadaní a výziev, 
hodnotenia ŽoNFP a zazmluvňovania schválených ŽoNFP. ASFEU mala problémy 
s nefunkčnosťou verejného portálu ITMS a riešením bolo, že žiadateľom bola 
poskytnutá možnosť, aby pri podávaní ŽoNFP využili prechodné obdobie a ŽoNFP 
predkladali v papierovej forme; ďalej sa vyskytli problémy so zadávaním údajov zo 
ŽoNFP do ITMS, tieto však boli riešené v prípade potreby s DataCentrom a boli 
operatívne odstránené.  
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XII. Zámery a plnenie úloh na úseku medzinárodnej 
spolupráce 

Sekcia medzinárodnej spolupráce plnila v roku 2008 úlohy vyplývajúce z plánu 
zahraničných aktivít ministerstva, to znamená, že plnila rezortné programy 
bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v oblasti vzdelávania, plnila vládne dohody 
v oblasti vzdelávania, Koncepciu pre udeľovanie štipendií vlády SR pre študentov 
z rozvojových krajín a krajanov, zabezpečovala vyslania učiteľov slovenského jazyka 
do zahraničia ako aj lektorov slovenského jazyka a kultúry do zahraničia, vyslania 
štipendistov v zmysle medzinárodných zmluvných dokumentov, vyslania študentov 
na medzinárodné predmetové olympiády, vyslania študentov v zmysle UV 
č.144/2008, zabezpečovala zahraničné pracovné cesty zamestnancov ministerstva, 
rezortných a mimorezortných pracovníkov, zahraničné pracovné návštevy prijímané 
na MŠ SR, zabezpečovala uzatváranie medzinárodných zmlúv týkajúcich sa výchovy 
a vzdelávania. 
 
Zameranie zahrani čnej spolupráce MŠ SR v roku 2008 
 
MŠ SR aj v roku 2008 pokračovalo v plnení záväzkov vyplývajúcich 
z medzinárodných zmluvných dokumentov, ako aj realizácii viacerých 
multilaterálnych projektov, v súlade s prioritami zahraničnej politiky SR, ktoré pre rok 
2008 stanovilo Ministerstvo zahraničných vecí SR. Hlavný dôraz v medzinárodnej 
spolupráci sa kládol najmä na upevnenie spolupráce s krajinami V4 a členskými 
krajinami EÚ. Nominovaní zástupcovia MŠ SR aktívne participovali na pravidelných 
zasadaniach vo výboroch OECD,  Rady Európy, SEI a ďalších medzinárodných 
organizácií, čím sa plnili záväzky vyplývajúce z členstva SR v týchto organizáciách.  
V roku 2008 sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR pokračovala so 
zabezpečovaním agendy súvisiacej s administráciou mobilít vyplývajúcich z plnenia 
medzinárodných bilaterálnych dohôd (vysielanie slovenských študentov do 
zahraničia a prijímanie zahraničných študentov v SR).  

Sekcia medzinárodnej spolupráce v spolupráci so zriaďovateľmi škôl VÚC a KŠÚ, 
ako aj sekciou regionálneho školstva plnila aj nové úlohy vyplývajúce z uznesenia 
vlády SR č. 144/2008 k Návrhu postupu na poskytovanie sociálnych štipendií vlády 
Slovenskej republiky pre žiakov stredných škôl na štúdium na zahraničných 
stredných školách na obdobie rokov 2008-2011. Cieľom tohto projektu bolo umožniť 
žiakom slovenských škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia zdokonaliť sa 
v cudzích jazykoch na vybraných školách v zahraničí. V školskom roku 2008/2009 
bolo v rámci uvedeného projektu vyslaných na ročný pobyt do zahraničia spolu 323 
žiakov.  
Medzinárodná  spolupráca  v oblasti školstva, mládeže, športu a vedy bola v roku 
2008 zameraná predovšetkým na rozvoj a prehĺbenie kontaktov so susednými 
krajinami, krajinami V4, členskými krajinami Európskej únie a vybranými vyspelými 
krajinami sveta. Pri tvorbe medzinárodnej zmluvnej základne z hľadiska teritoriálneho 
bolo východiskom zameranie zahraničnej politiky, ktorá bola stanovená MZV SR na 
rok 2008.  
Rozvoj bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky v roku 2008 bol podmienený 
prioritami v oblasti európskej a transatlantickej integrácie, členstva SR v EÚ. 
Medzinárodná spolupráca MŠ SR v roku 2008 v oblasti školstva, mládeže, športu a 
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vedy bola zameraná na využívanie možností v rámci medzinárodných dohôd, 
programov a grantov. Taktiež boli využívané ponuky v rámci štrukturálnych fondov, 
grantového systému, ktoré sú štandardným nástrojom zabezpečovania 
akademických mobilít.   
MŠ SR v roku 2008 plnilo v oblasti multilaterálnej spolupráce úlohy a záväzky 
vyplývajúce z členstva SR v medzinárodných organizáciách a iniciatívach ako 
OECD, OSN (UNESCO), Rada Európy, OBSE a z členstva v EÚ. MŠ 
SR  pokračovalo aj v zabezpečovaní multilaterálneho výmenného programu pre 
univerzity v strednej Európe CEEPUS (Central European Exchange Program for 
University Studies) a participácii na medzinárodnom programe United World College 
(UWC).  
V oblasti vedy  boli zahraničné cesty a zahraničné pracovné návštevy v roku 2008  
uskutočnené na základe priorít a potrieb pri plnení úloh v oblasti medzinárodnej 
vedecko-technickej spolupráce. Boli zabezpečované existujúce a pokračujúce aktivity 
medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Išlo o zahraničné aktivity týkajúce sa 
zasadnutí zmiešaných komisií, rokovaní regionálnej konzultačnej skupiny pre 
infraštruktúru výskumu, strategických zasadnutí členov vedeckého výboru NATO, 
zasadnutí 7. rámcového programu. 
Na výbory, podvýbory a pracovné skupiny EÚ boli okrem zamestnancov ministerstva 
vysielaní aj experti, ktorí nie sú zamestnancami ministerstva, ale sú ministerstvom, 
prípadne vládou menovaní. Podobne ako v prípade EÚ boli na zasadnutia orgánov  
aj v iných zoskupeniach (OECD, CERN, SÚJV) menovaní externí pracovníci.  
Zahraničné pracovné cesty v oblasti regionálneho školstva boli prioritne zamerané na 
účasť v riadiacich výboroch, pracovných a expertných skupinách EÚ a iných 
európskych organizáciách. Ďalšie zahraničné pracovné cesty sa týkali možnosti 
účasti pracovníkov na medzinárodných seminároch, konferenciách a projektoch 
medzinárodného charakteru. Aktivity regionálneho školstva v medzinárodnej oblasti 
boli taktiež zamerané na bilaterálne rokovania týkajúce sa spoločne pripravovaných 
projektov a úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR a záverov rokovaní vlády SR. 
Zámerom všetkých návrhov bolo vytvoriť priestor na získavanie poznatkov a 
skúseností ako aj prispieť k tvorbe takých cieľov vzdelávacej politiky, ktoré podporujú 
dorozumenie medzi  národmi a zlepšujú kvalitu života. 
Aktivity medzinárodnej spolupráce odboru detí a mládeže sa v roku 2008 týkali 
zasadaní Európskeho riadiaceho výboru pre mládež, Spoločného výboru pre mládež 
Rady Európy, pracovnej skupiny pre mládež EÚ, seminárov EK pre národné autority 
k tvorbe vyhlásení o vierohodnosti, účasti na výboroch a podvýboroch rady EÚ, 
stretnutí s odborníkmi pre oblasť detí a mládeže vyplývajúcich z programov 
spolupráce. 
Cieľom zahraničných pracovných ciest a zahraničných pracovných návštev v oblasti 
štátnej starostlivosti o šport  v roku 2008 bolo konkretizovať a naplniť Národný 
program rozvoja športu a s tým súvisiace aktivity ako aj plniť záväzky Slovenskej 
republiky na rokovaniach Rady Európy v oblasti športu.  
Aktivity medzinárodnej spolupráce v rámci zabezpečovania európskych záležitostí 
v roku 2008 vychádzali z portfólia agendy. Hlavnými aktivitami bola pravidelná účasť 
delegovaných zástupcov ministerstva na zasadaniach Výboru pre vzdelávanie, 
Výboru pre ESF v rámci Rady ministrov EÚ, Partnerstva pre hodnotenie ESF. 
Rokovania v roku 2008 sa týkali predovšetkým koordinačnej iniciatívy EK pre oblasť 
sieťových podnikov, s EK k operačným programom Výskum a vývoj, k operačným 
programom Vzdelávanie. 
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Ďalšie zahraničné pracovné cesty súviseli s problematikou sekcie celoživotného 
vzdelávania, európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní, zabezpečovaním cieľov 
vyplývajúcich z Lisabonskej stratégie v oblasti vzdelávania, propagácie slovenských 
vysokých škôl v zahraničí, komunitárnych programov, ako aj  s prioritami krajín 
predsedajúcich Európskej únii v roku 2008. 

V roku 2008 Ministerstvo školstva SR podpísalo nasledovné zmluvné dokumenty: 

a) na úrovni prezidentskej dohody nepodpísalo žiadny dokument, 

b)  neuzatvorilo žiadne vládne dohody:  

c)  participovalo na príprave a prerokovaní vládnej dohody: 

Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael 
v oblasti kultúry, školstva a vedy na roky 2008 – 2012 
Bratislava, 6. november 2008  
Gestorom prípravy dokumentu za SR je Ministerstvo zahraničných vecí SR 

d)  gestorovalo a zabezpečilo podpis nasledujúcich medzinárodných rezortných 
zmluvných dokumentov: 

Program spolupráce  medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2007-2010  
Bukurešť, 6. február 2008  
 
Protokol o zriaďovaní a o činnosti bilingválnych sekcii na gymnáziách 
v Slovenskej republike uzatvorený medzi Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky a Ministerstvom zahraničných veci Talianskej republiky  
Bratislava, 24. apríl 2008 
 
Protokol z 3. zasadnutia zmiešanej slovensko-rakúskej komisie o spolupráci 
v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy, s platnosťou do 31.12.2012 
Bratislava, 3. jún 2008 
 
Program spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a kultúry 
Cyperskej republiky na roky 2008 – 2011 
Nikózia, 9. jún 2008  
 
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom  školstva 
a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania,  
Bratislava, 10. jún 2008 
 
Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou 
a Španielskym kráľovstvom na roky 2008 – 2011 
Bratislava, 28. október 2008 
 
Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou 
a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011 
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Bratislava, 3. december 2008 
 
Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Generálnym 
komisariátom medzinárodných vzťahov Francúzskeho spoločenstva Belgicka 
(Valónsko-Brusel) pre rozvoj slovensko-francúzskej sekcie a jej činnosť na 
Gymnáziu bilingválnom v Žiline 

(vstúpila do platnosti výmenou listín) 

V roku 2008 sa uskutočnili nasledovné rokovania zmiešaných komisií:  

- zasadnutie Zmiešanej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu s Ruskou 
federáciou (Máj, 2008),  

- zasadnutie Zmiešanej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu 
s Juhoafrickou republikou (Jún, 2008),  

- zasadnutie Zmiešanej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu so 
Slovinskom (September, 2008)  

- zasadnutie Zmiešanej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu s Rakúskou 
republikou (November, 2008)  

- zasadnutie Zmiešanej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu 
s Bulharskou republikou (December, 2008), 

e)  gestorovalo prípravu, prerokovanie a pripravuje na podpis zmluvné dokumenty: 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky 
o spolupráci v oblasti vedy a techniky. Uznesením č. 317/2007 zo dňa 4. 04. 
2007 vláda SR súhlasila s uzavretím tejto dohody a poverila podpredsedu vlády 
a ministra školstva jej podpisom. Obidve strany majú záujem o podpis dohody 
a predbežný termín jej podpisu, ktorý argentínska strana zatiaľ nepotvrdila, je jar 
2009  

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunskej republiky 
o spolupráci v oblasti vedy a techniky, bola schválená vládami oboch krajín. 
Podpis dohody sa pripravuje v priebehu roku 2008 na základe uznesenia vlády 
SR č. 676/2007 zo dňa 15. 08. 2007. Podpis dohody sa pripravuje na začiatok 
roku 2009. 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky 
o vedecko- technickej spolupráci 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny na uznávanie 
dokladov o ukončenom vzdelaní na akademické účely.  
(prebiehajú rokovania na expertnej úrovni) 

Memorandum medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a 
Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti 
vzdelávania 
(prebieha finalizácia textu; čakáme na vyjadrenie kazašskej strany) 
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Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a 
Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na akademické 
roky 2008 – 2011 

Zmluva medzi Rakúskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvátskou 
republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou, 
Rumunskom, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpore 
spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rámci Stredoeurópskeho 
výmenného programu pre univerzitne štúdia CEEPUS II. 

Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a 
Ministerstvom rodiny, mládeže a športu Ukrajiny v oblasti telesnej výchovy 
a športu sa predpokladá v priebehu roku 2009,  

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou 
a Luxemburským veľkovojvodstvom na roky 2008 – 2010 
(rokuje sa o vhodnom termíne stretnutia zmiešanej komisie a podpisu 
dokumentu) 

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a  
Talianskou republikou na roky 2008 – 2010 
(rokuje sa o vhodnom termíne stretnutia zmiešanej komisie a podpisu 
dokumentu) 

Program slovensko-francúzskej spolupráce v oblasti školstva, jazykového 
vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce na roky 2008 – 2013 
(rokuje sa o vhodnom termíne stretnutia zmiešanej komisie a podpisu 
dokumentu) 

Program spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky a Ministerstvom školstva a kultúry Maďarskej republiky na roky 2008 – 
2010 

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a 
vedy Lotyšskej republiky 
(čakáme na stanovisko lotyšskej strany) 

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom výskumu 
Estónskej republiky, návrh slovenskej strany bude partnerom zaslaný začiatkom 
januára 2009  

V priebehu uplynulého roka neboli zaznamenané žiadne závažne problémy pri 
plnení záväzkov Slovenskej republiky v oblastiach patriacich do pôsobnosti 
rezortu školstva, všetky záväzky sa priebežne plnili v závislosti na finančných 
možnostiach rezortu a záujmu zahraničných partnerov. Pri posudzovaní dokladov 
o ukončenom vzdelaní na zahraničných vzdelávacích inštitúciách vznikali 
v priebehu uplynulého roku nejasnosti pri posudzovaní dokladov v prípade, ak 
boli požiadavky na iné ako akademické účely, preto bude potrebné dotknuté 
zmluvné dokumenty v tomto zmysle spresniť. Uvedené sa týka najmä 
nasledujúcich zmlúv: 

- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom 
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uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a 
v Rumunsku; č. 236/1999 Z. z. 

- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o 
vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej 
republike a v Maďarskej republike; č. 328/2000 Z. z. 

- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o 
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v 
Chorvátskej republike; č. 123/2000 Z. z. 

- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o 
vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v 
Slovenskej republike a v Českej republike; č. 248/2002 Z. z. 

- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o 
vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností 
a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike; č. 3/2006 Z. z.  

 
Ďalšie úlohy sekcie medzinárodnej spolupráce v roku 2008 
Sekcia medzinárodnej spolupráce  v roku 2008 zabezpečovala zahraničné pracovné 
cesty v súlade s predkladanými mesačnými plánmi ako aj s predkladanými príkazmi 
na mimoriadne pracovné cesty. Spolu v roku 2008 bolo vyslaných do zahraničia 
a plnilo úlohy pre ministerstvo školstva 566 osôb na 382 zahraničných pracovných 
cestách. 413 účastníkov absolvovalo plánované zahraničné cesty. Sekcia 
medzinárodnej spolupráce zabezpečovala  
- vyslania 16 družstiev na medzinárodné predmetové olympiády, 
- vyslania štipendistov na štipendijné pobyty v zmysle medzinárodných zmluvných 

dokumentov, 
- vyslania lektorov a učiteľov slovenského jazyka a kultúry do zahraničia. 
 
Sekcia medzinárodnej spolupráce k 31.12.2008 zabezpečila účasť na 
medzinárodných predmetových olympiádach. Išlo o nasledovné medzinárodné 
predmetové súťaže: 
 

Por. 
číslo Názov olympiády 

1. INEPO - EUROASIA - Azerbajdžan 

2.  BUSEF - Turecko 

3. EUSO - Cyprus 

4. Turnaj mladých fyzikov - Chorvátsko 

5. INEPO - Turecko 

6. Nem.jaz. - Hameln - Nemecko 

7. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku - Ruská federácia 

8. CEOI - Nemecko 

9. Medzinárodná matematická olympiáda - Španielsko 

10. Medzinárodná chemická olympiáda - Maďarsko 

11. Medzinárodná fyzikálna olympiáda - Vietnam 
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12. Olympiáda v nemeckom jazyku - Nemecko 
13. Medzinárodná informatická olympiáda - Egypt 

14. Medzinárodná geografická olympiáda - Tunis 

15. Medzinárodná biologická olympiáda - India 

16. Stredoeurópska matematická olympiáda - Česká republika 
 
 
Počty slovenských ob čanov na pobytoch v zahrani čí v roku 
2008     
(vyslanie v zmysle medzinárodných zmluvných dokumen tov)     
         

Štát Typ pobytu SŠ VŠ DŠ 
SŠ, VŠ 

ped. Počet bez SPOLU  
Spolu za 

štát 
            špecifikácie      
Belgicko-fl.sp. ŠP     1/0     1 1 
Belgicko -fr.sp.  stáž   0/1       1   
  LJK   0/1   0/2   3   
  ŠP     3/1     4 8 
Bielorusko  ŠP   0/1       1   
  JK   0/2       2 3 
Bulharsko  LJK   0/5       5   
  ŠP   0/1 1/0     2 7 
Česko  LJK   0/1       1   
  ŠP   13/25 4/4     46 47 
Čína ŠP   18/13       31 31 
Dánsko  LJK   0/2       2   
  ŠP   1/1 1/1     4 6 
Egypt ŠP   1/0       1 1 
Francúzsko  jazyk.kurz, stáž   0/10       10   
  ŠP   11/10 9/10 1/4   45   
  krátkodobý pob.       0/17   17   

  
Bordeaux - 3 
roč. 8/4         12 84 

Fínsko VP     3/0 0/1   4 4 
Grécko  krátkodobý pob.       1/1   2   
  LJK   0/1   0/1   2   
  ŠP     2/1     3 7 
Chorvátsko  LJK   0/2       2   
  ŠP   3/0 0/1     4 6 
India             0 0 
Indonézia  semestrál. pobyt         6 6   
  celé štúdium         14 14 20 
Island ŠP   1/2       3 3 
Izrael LJK   0/1   0/1   2 2 
Japonsko  celé VŠ štúdium   1       1   
  ŠP - 6 mes.         1 1   

  
krátkodobý 
pobyt         2 2 4 

Kórea           2 2 2 
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Luxembursko  ŠP   0/1 1/0     2   
  krátkodobý pob.       2/0   2   
  zdokon.hud.kurz   0/1       1 5 
Maďarsko  LJK   0/2 0/2 0/6   10   
  ŠP   8/1 1/1     11   
  VP       3/1   4   

  
odb.prax, 
Sarvaš 15/0     2/0   17 42 

Mexiko ŠP       1/0   1 1 
Nemecko:  DAAD          56 56   
Bavorsko ŠP         4 4 60 
Nórsko  LJK   0/2   0/1   3   
  ŠP   1/2 0/1     4 7 
Poľsko  LJK   0/8 0/2     10   
  ŠP   13/4       17   
  VP       2/1   3 30 
Rakúsko Akcia R - S         13 13 13 
Ruská 
federácia LJK   0/4 0/1     5   
  ved.stáž       2/1   3   
  ŠP   16/9       25   

  
2-
mes.jazyk.stáž   16/49       65   

  celé VŠ štúdium   1/3       4   
  celé DŠ štúdium     1/1     2 104 
Rumunsko  LJK   0/5       5   
  ŠP   8/0       8   
  VP       0/1   1 14 
Slovinsko  LJK   0/3   0/1   4   
  ŠP   0/1       1 5 
Srbsko  LJK   0/4       4   
  ŠP   0/3       3 7 
Švajčiarsko ŠP     2/1     3 3 
Taliansko  LJK  3/0 6/0 2/0     11   
  ŠP   1/7   8/2   18   
  VP       3/1   4 33 
Turecko  LJK   0/2       2   
  ŠP     0/1     1 3 
Ukrajina  LJK   0/3       3   
  ŠP   0/2       2   
  VP       0/4   4 9 
USA cez Fulbright         19 19 19 
         
UWC  -  SŠ 2-ročné štúdium 9/4         13  
United World Colleges:            
Bosna a Hercegovina, Kanada, Nórsko, Taliansko, Ve ľká Británia, USA, Hong Kong   
         
         

Rok 2008   SŠ VŠ DŠ 
SŠ, VŠ 

ped. Bez špecif.  SPOLU  
CELKOM:   43 314 59 71 117 604  
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Poznámka:          
počet pred  /  = študujúci zo šk. roku 2007/2008 (pokračujúci zo zimného semestra + letný semester) 
počet za  /  = študujúci od šk. roku 2008/2009 (nástup na štúdium v zimnom semestri)  
 
Vysvetlivky skratiek:        
SŠ - stredoškoláci        
VŠ - vysokoškoláci        
DŠ - doktorandi         
SŠ, VŠ ped. - stredoškolskí, vysokoškolskí 
pedagógovia     
ŠP - študijný pobyt        
VP - výskumný pobyt        
LJK - letný jazykový kurz        
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba      
Akcia Rakúsko - Slovensko        
 
Počty zahrani čných študentov, doktorandov a stážistov v roku 2008                                  
(prijatia v zmysle medzinárodných zmluvných dokumen tov) 
 
             
Štát      Počet       Spolu   
                       grant     
    VŠ ČVŠ stáž KP  MŠ SR    
Bielorusko   0 8 1 0 0 9  
Bulharsko   1 4 2 0 0 7  
Česká republika   0 10 1 0 0 11  
Čína   4 7 0 0 4 15  
Fínsko   0 0 0 0 0 0  
Francúzsko 0 4 0 0 0 4  
Grécko   1 0 0 0 0 1  
Chorvátsko 2 0 0 0 0 2  
Maďarsko   0 9 0 2 0 11  
Nemecko   0 0 0 0 0 0  
Poľsko   0 15 1 0 0 16  
Rakúsko   0 0 0 0 0 0  
Rumunsko   0 6 0 0 0 6  
Ruská federácia 0 4 2 0 0 6  
Slovinsko   0 3 0 0 0 3  
Srbsko  0 2 2 0 0 4  
Taliansko   0 0 3 0 0 3  
Ukrajina   0 12 4 0 0 16  
CELKOM   8 84 16 2 4 114  
         
         
         
Vysvetlivky:         
VŠ - vysokoškolské štúdium       
ČVŠ - čiastkové vysokoškolské štúdium      
stáž - stážový pobyt        
KP - krátkodobý pobyt        
grant MŠ SR - grantové štipendium MŠ SR      
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ZOZNAM ZAHRANIČNÝCH LEKTOROV, KTORÍ PÔSOBIA  
V ZMYSLE MEDZINÁRODNÝCH DOHÔD NA ŠKOLÁCH V SR  

V AKADEMICKOM ROKU 2008/2009 
 
 
 Krajina  Inštitúcia v  SR VŠ 

lektori 
SŠ 
učitelia 

1.  BELGICKO  Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

Bilingválne gymnázium Žilina 
 

 3 

2. BIELORUSKO  
 

Filozofická fakulta 
Prešovská univerzita Prešov 

1  

3. BULHARSKO  Filozofická fakulta 
Prešovská univerzita Prešov 

1  

Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

4. ČÍNA Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

5. FÍNSKO Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

6. FRANCÚZSKO 
 
 
 

Univerzita Komenského v Bratislave 2  
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 2  
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 
Prešov 

1  

Technická Univerzita Žilina 1  
Francúzske centrum STU 1  
Technická univerzita Košice 1  
Gymnázium J.G. Tajovského Banská Bystrica  2 
Gymnázium Metodova Bratislava  3 
Gymnázium M.R. Štefánika Košice  2 
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín  1 
Gymnázium J. Hollého Trnava  1 
Športové gymnázium Nitra  1 
Gymnázium L. Sáru Bratislava  1 
Gymnázium L. Bellu Handlová  1 
Bilingválne gymnázium Ružomberok  1 
Francúzska škola Bratislava  5 

7. CHORVÁTSKO 
 

Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

8. MAĎARSKO Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

Fakulta stredoeurópskych štúdií 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

1  

Fakulta humanitných vied 
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica  

1  

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 
Prešov 

1  

9. NEMECKO 
 

Gymnázium Golianova Nitra  1 
Evanj. Gymnázium Prešov  1 
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Gymnázium D. Tatarku v Poprade  9 
Gymnázium I. Horvátha BA  1 
Gymnázium J. Papánka BA  1 
Gymnázium Malacky spolu s  
Gymnáziom L. Novomeského BA 

 1 

Spoločná nemecko-slovenská škola  4 
Gymnázium A. Sládkoviča B. Bystrica  
Spolu s Evanj. Gymnáziom B. Bystrica 

 1 

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Zámky 
Spolu s Gymnáziom s vyuč. jazykom 
maďarským 

 1 

Gymnázium H. Selye Komárno  1 
Gymnázium L. Štúra Trenčín spolu 
s Gymnáziom Dubnica n.Váhom  

 1 

Gymnázium Hlinská Žilina   1 
Gymnázium Šrobárova Košice spolu 
s Gymnáziom T. Akvinský Košice 

 1 

Gymnázium Trebišovská Košice spolu 
s Gymnáziom Opatovská Košice 

 1 

Gymnázium P. Horova Michalovce  1 
Gymnázium Mercury Bratislava  1 
Gymnázium Bilíkova Bratislava spolu 
s Hotelovou akadémiou Piešťany  

 1 

Ekonomická univerzita Bratislava 1  
UK Bratislava 1  
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 1  
Prešovská univerzita Prešov 1  
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 1  

10. NÓRSKO Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

11. POĽSKO 
 

Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave        

1  

FHV Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 1  

Filozofická fakulta 
Prešovská univerzita, Prešov            

1  

12. RAKÚSKO  
 

Obchodná akadémia Hrobákova v Bratislave  5 
Univerzita Komenského v Bratislave 2  
Ekonomická univerzita Bratislava 1  
Filozofická fakulta Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre 

1  

FHV Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 1  
Filozofická fakulta 
Prešovská univerzita Prešov 

1  

13. RUMUNSKO 
 

Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

14. RUSKO 
 

Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1  
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 1  

15. SLOVINSKO 
 

Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

16. SRBSKO 
 

FHV Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 
a FF Univerzita Komenského v Bratislave 

1  
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17. ŠPANIELSKO  
 

Filozofická fakulta 
Prešovská univerzita Prešov 

1  

Filozofická fakulta Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre 

1  

FHV Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 1  
Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská 
Bystrica 

 4 

Gymnázium F.G. Lorcu Bratislava  5 
Gymnázium Park Mládeže Košice  5 
Gymnázium Párovská Nitra  4 
Bilingválne Gymnázium Nové mesto nad 
Váhom 

 4 

Gymnázium M. Hattalu Trstená  4 
Bilingválne Gymnázium Žilina  5 

18. ŠVÉDSKO Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

19. TALIANSKO  
 
 

Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 

1  

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 1  

20. UKRAJINA  
 

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 1  

 47  
 
V roku 2008 sekcia medzinárodnej spolupráce zabezpečovala zahraničné pracovné 
návštevy a  ďalšie zahraničné aktivity. 

Názov akcie 
Útvar MŠ SR, 
ktorý akciu 

zabezpečoval 

Stretnutie pracovníkov MŠ SR a kvestorov slovenských vysokých 
škôl k  zabezpečovaniu aktivít medzinárodnej spolupráce na 
vysokých školách 

SMS, SVŠ, SFaR  

Prijatie p. veľvyslanca USA J.E. Vincenta Obsitnika 
SMS, KM 

Príprava koordinačnej porady o pripravovaných podujatiach 
napodporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí pre 
pedagógov a žiakov 

SMS 

Prípravné stretnutie organizátorov Modelového európskeho 
parlamentu, prijatie L.van Sminia, zakladatela tejto akcie 

SMS 

Návšteva delegácie Univerzity OSN /UNU/ na Slovensku  
SVaT 

Prijatie štátneho tajomníka z MŠ Saska  Hansjorga Koniga s 
delegáciou 

SMS 

Prijatie p. veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Huang Zhonga 
SMS, KM 

Prijatie p. veľvyslanca Chorvátska J.E. Tomislava Cara SMS, KM 

Prijatie p. veľvyslanca Veľkej Británie J.E. Michaela Robertsa SMS, KM 
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Prijatie delegácie DAAD - výberové konanie na štipendiá DAAD SMS 

Rokovanie zo zahraničnými partnermi k obsahu projektu 
vzdelávania rómskych detí  

SRŠ, SMS 

Rokovanie zo zahraničnými partnermi k postaveniu Spoločnej 
nemecko-slovenskej školy SMS, SRŠ 

Koordinačná porada MŠ SR a Komisie J.W. Fulbrighta SMS 

Výberové konanie štipendistov UWC 
SMS, SRŠ 

Medzinárodná konferencia "Výchova prostredníctvom športu" 
SŠSoŠ, SMS 

Výberové konanie štipendistov krajín V4 
SMS 

Podpis protokolu o zriaďovaní a činnosti bilingválnych sekcií na 
slovenských gymnáziách za účasti ŠT B. Obrimčákovej a p. 
veľvyslanca Talianska, J.E. Antonia Provenzana 

SMS, SRŠ 

Rokovanie  s odborníkmi z Nemecka ohľadom stravovania a 
odbornej výživy k problematike spoločného stravovania detí  

SMS, SRŠ 

Prijatie p. veľvyslanca Rakúska - J.E. Wessely Helmut 
SMS, KM 

Výberové konanie pre študentov na školy UWC 
SMS 

Prijatie p. veľvyslankyne Ukrajiny J.E. Inna Ohnivec 
SMS, KM 

Zasadnutie komisie pre výber učiteľov na školy s vyučovaním SJ v 
zahraničí na školský rok 2008/2009 

SMS 

Zasadnutie Komisie pre výber a posudzovanie činnosti lektorov 
SJaK v zahraničí v školskom roku 2008/2009 

SMS 

Návšteva gen. riaditeľa DG Research EK - José Manuel Silva 
Rodriguez 

SVaT, SMS 

Rokovanie k štipendijným pobytom stredoškolákov v zmysle UV 
144/2008 s delegáciou z Írska 

SMS 

Spoločné stretnutie zástupcov MŠ SR, zástupcov AV SR a 
zástupcov vedeckých inštitúcií JAR  

SVT, SMS 

Prijatie spravodajcu Podvýboru pre práva národnostných menšín 
Parlamentného zhromaždenia RE 

SMS 

Spoločná nemecko-slovenská škola, rokovanie slovenských 
a nemeckých expertov SMS, SRŠ 

Zasadnutie Komisie MŠ SR pre výber kandidátov na štúdium v SR 
v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) a výber kandidátov na 
štúdium v SR zo Slovákov žijúcich v zahraničí 

SMS 

Návšteva delegácie z Írska a príprava dokumentu na podpis v 
súvislosti s vyslaním stredoškolských štipendistov  

SMS 

Prijatie veľvyslanca Čínskej republiky J.E. Chen Jianfu - 
zdvorilostná návšteva 

SMS, KM 
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Prijatie p. Williama J. Valdeza pánom ministrom školstva 
SMS, KM 

Modelový európsky parlament (MEP) 2008 - národné kolo 
SMS 

Slávnostné ukončenie 44. ročníka letnej školy SJ a kultúry 
STUDIA ACADENICA SLOVACA pod záštitou ministra školstva 

SMS 

Pracovné stretnutie učiteľov SJ a lektorov SJaK vyslaných do 
zahraničia 

SMS 

Spolupráca pri organizovaní konferencie CVTI  
SVaT, SMS 

Prijatie delegácie čínskeho parlamentného výboru pre 
vzdelávanie, vedu, kultúru a verejné zdravie 

SMS 

Rokovanie zástupcov MŠ SR s delegáciou z Namíbie o 
možnostiach bilaterálnej spolupráce 

SMS 

II. Zasadnutie Spoločnej slovensko-slovinskej komisie pre VTS 
SVaT, SMS 

Prijatie pána Hansa Golombecka - rokovanie o mobilitách v rámci 
DAAD 

SMS 

Podpis Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry na roky 
2008-2011 za účasti španielskeho veľvyslanca J.E.Miguel Aguirre 
de Cáceres a ŠT MŠ SR pána J. Habánika 

SMS 

Prijatie pánom minstrom školstva pána Leonarda Orbana, 
eurokomisára pre viacjazyčnosť, spoločné rokovanie 

 SMS, KM 

Rokovanie zástupcov MŠ SR a  I. tajomníka ZÚ ČĽR a riaditeľa 
vzdelávacieho odd. ZÚ ČĽR  

SMS 

12.zasadnutie slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri MŠ 
SR a MV VŠ PR, vyhodnotenie práce a úlohy na rok 2009 

SMS 

3. zasadnutie zmiešanej slovensko - rakúskej komisie  
SVaT, SMS 

Rokovanie pred podpisom programu spolupráce medzi vládou SR 
a vládou štátu Izrael na roky 2008-2012 

SVaT, SMS 

Medzinárodné kolo MEP 2008 SMS 

 Spoločné zasadnutie slovensko -  ukrajinskej komisie 
SMS 

Prerokovanie a podpis programu spolupráce v oblasti školstva a 
kultúry medzi MŠ SR a MŠ GR na roky 2008-2011 

SMS 

Vyhodnotenie úloh v rámci medzinárodnej spolupráce za rok 2008 
a vízia na rok 2009, stretnutie zástupcov MŠ SR, veľvyslanectiev a 
vysokých škôl na Slovensku pod záštitou ministra školstva 

SMS 

Rokovanie o podmienkach vstupu SR do ESA  
SVaT, SMS 

Odborné konzultácie a rokovania na partnerských útvaroch MŠ SR  
- prijatie odbornej inšpektorky p. Vieroslavy Timar z MŠ Rumunska 

SMS 

Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce v roku 2008 
KM, SMS 
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Sekcia medzinárodnej spolupráce zabezpečovala plnenia medzinárodných 
zmluvných dokumentov (vyslania stredoškolákov v zmysle uznesenia vlády SR 
č.144/2008, vyslania štipendistov v zmysle medzinárodných zmluvných dokumentov, 
krajanská problematika, vysielanie lektorov a učiteľov slovenského jazyka a kultúry, 
multilaterálny program Ceepus, Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede 
a vzdelávaní, akademické mobility, Fulbrightova komisia, konferencie a semináre 
vyplývajúce z medzinárodných zmluvných dokumentov), projekt Slovenčina ako 
cudzí jazyk, národné a medzinárodné kolo Modelového európskeho parlamentu. 
Ďalej boli financované vysokoškolské programy ako je Národný štipendijný program 
na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných 
pracovníkov a Štipendijný program M.R. Štefánika. 

V rámci akademických mobilít slovenskí uchádzači využívali ponuku štipendií 
Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD , ktorá podľa počtu udelených 
štipendií je ich najväčším poskytovateľom na Slovensku. Vo výberovom konaní na 
štipendijné pobyty v akademickom roku 2008/2009 bolo posúdených 106 žiadostí 
slovenských uchádzačov, z ktorých 56 bolo úspešných. Na nemeckej strane je 
záujem o letný kurz slovenského jazyka SAS, na ktorom sa každoročne zúčastňujú 
najmä študenti lektorátov slovenského jazyka a kultúry na univerzitách v Berlíne, 
Kolíne nad Rýnom a Regensburgu, v r. 2008 spolu 9  štipendistov.  
Výučbu nemeckého jazyka na slovenských školách podporuje pôsobenie  
nemeckých učiteľov a  nemeckých vysokoškolských lektorov. Ich počet sa 
v školskom roku 2008/2009 ustálil na 28 učiteľov a 5 lektorov. Medzi bilingválne školy 
podporované Nemeckom pribudlo bilingválne gymnázium na Bilíkovej ul. 
v Bratislave.  
Za účelom podpory výučby slovenského jazyka pôsobia na univerzitách v SRN spolu 
3 lektori slovenského jazyka a kultúry (Univerzita Regensburg, Kolínska univerzita 
v Kolíne n.R., Humboldtova univerzita v Berlíne).  
 

CEEPUS 
MŠ SR pokračovalo v účasti na programe CEEPUS, výmenného programu pre 
univerzity v strednej a východnej Európe, na ktorom sa zúčastňujú okrem Slovenskej 
republiky aj Bulharsko, ČR, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a 
Rakúsko. Od roku 2005 je členom programu aj Srbsko a Čierna Hora.  
Dňa 29.2.2008 v Sofii sa konalo 14. zasadnutie Spolo čného výboru ministrov , na 
ktorom sa za Slovensko zúčastnili veľvyslanec SR v Sofii pán Michal Kottman a Oľga 
Šubeníková z Národnej kancelárie programu CEEPUS na Slovensku, SAIA, n.o.  
V roku 2008 najviac slovenských štipendistov absolvovalo pobyt v Poľsku, Českej 
republike, Maďarsku a Rumunsku. Zo schválených 52 sietí boli v roku 2008 
slovenské vysoké školy zapojené do 40 sietí, ako koordinátori vystupujú slovenské 
vysoké školy v 4 sieťach. 
V roku 2008 realizovalo pobyt na slovenských verejných vysokých školách v rámci 
štipendijného programu CEEPUS 341 zahraničných štipendistov. Najviac študentov 
pochádzalo z Poľska, Rumunska, Maďarska a Českej republiky. Najvyšší počet 
štipendistov prijala Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach 
a Slovenská technická univerzita v Bratislave.  
 
Akcia Rakúsko – Slovensko 
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Akademické mobility medzi Slovenskom a Rakúskom sa uskutočňujú v rámci 
bilaterálneho programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede 
a vzdelávaní, ktorý bol podpísaný v roku 1991, a predĺžený do roku 2013. Na 
financovaní Akcie sa do konca roku 2008 Rakúsko podieľalo 2/3 nákladov, MŠ SR 
1/3 nákladov, avšak od roku 2009 obe krajiny budú už financovať tento program 
rovnakým dielom. Vzhľadom na neskorý termín 3. zasadnutia zmiešanej komisie, 
ktorá potvrdila predĺženie programu, mohlo Riadiace grémium Akcie schváliť v roku 
2008 udelenie finančnej podpory iba 4 projektom z 5 žiadostí  a 13 štipendií zo 16 
predložených žiadostí. Najviac zastúpené sú prírodné vedy a germanistika, ďalej 
ekonomika a spoločenské vedy. 
 

Národný štipendijný program   
 
Ministerstvo školstva SR v roku 2008 financovalo Národný štipendijný program na 
podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných 
pracovníkov, ktorý schválila vláda SR (uznesenie vlády  č. 557/13.7.2005). Cieľom 
programu je podporiť mobilitu slovenských a zahraničných študentov, doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Program gestorovala sekcia 
vysokých škôl MŠ SR. 
Národný štipendijný program v roku 2008 administratívne zabezpečovala SAIA, 
n.o.m ktorá v zmysle zmluvy s Ministerstvom školstva SR  č. 0416/2006 aktualizovala 
portál NŠP, a poskytovala informácie o NŠP.  
Pre občanov Slovenskej republiky sa v roku 2008 uskutočnili 2 výberové konania. Z 
332 podaných žiadostí komisie udelili štipendiá 199 slovenským uchádzačom do 37 
krajín. 90 študentov slovenských vysokých škôl získalo štipendium na časť 
magisterského štúdia (z toho 59 aj cestovný grant), 95 uchádzačov získalo 
štipendium na časť doktorandského štúdia (z toho 69 aj cestovný grant) a 14 
uchádzačov získalo cestovný grant. Najviac uchádzačov bolo o štipendiá do 
Nemecka, Veľkej Británie, Českej republiky a Francúzska.  
Pre zahraničných uchádzačov sa v roku 2008 uskutočnili tiež 2 výberové konania, na 
ktorých výberové komisie posudzovali 218 žiadostí. Výberové komisie udelili 
štipendium 173 zahraničným uchádzačom z 30 krajín. 29 študentov zahraničných 
vysokých škôl získalo štipendium na časť magisterského štúdia, 35 doktorandov 
zahraničných vysokých škôl a výskumných inštitúcií získalo štipendium na časť 
doktorandského štúdia a 109 zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných 
pracovníkov získalo štipendiá na prednáškové a výskumné pobyty na slovenských 
vysokých školách a vo  výskumných inštitúciách. Najviac zahraničných uchádzačov 
bolo z Ukrajiny, Ruskej federácie, Českej republiky, Bulharska a Poľska. 

 
Štipendium Milana Rastislava Štefánika  
Vytvorenie štipendijného programu na získanie absolventov najlepších svetových 
univerzít pre prácu vo verejnej správe schválila vláda Slovenskej republiky vo 
februári 2005 v rámci programu MINERVA - Stratégia konkurencieschopnosti 
Slovenskej republiky do roku 2010: Národná Lisabonská stratégia. Program ponúka 
každý rok možnosť minimálne piatim občanom SR  pokryť všetky opodstatnené 
náklady spojené so štúdiom na niektorej z najlepších svetových univerzít (vrátane 
školného a nákladov na živobytie). Podmienkou účasti vo výbere štipendistov je 
prijatie na niektorej z oprávnených univerzít na postgraduálne štúdium v oblasti 
ekonómie, sociológie, verejnej správy alebo práva. Štipendium je poskytnuté 
vybraným uchádzačom maximálne na dva roky. Štipendisti sa zaviažu, že po 



Výročná správa Ministerstva školstva Slovenskej republiky za rok 2008 

 111 

ukončení štúdia odpracujú minimálne dva roky na Slovensku na určenom 
ministerstve, resp. Úrade vlády SR. 
Program Štipendium M. R. Štefánika financuje Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky na základe zmluvy č. 0417/2006. SAIA, n. o. je administrátorom programu. 
 V roku 2008 výberová komisia schválila štipendiá 7 uchádzačom.  

 

Projekt „Príprava u čiteľov stredných škôl v oblasti vzdelávania 
o holokauste“ 

Už ôsmy rok pokračuje Ministerstvo školstva SR v projekte „Príprava učiteľov 
stredných škôl v oblasti vzdelávania o holokauste“, a to najmä v úzkej spolupráci s 
Dokumentačným strediskom holokaustu (DSH) v Bratislave (v súlade s uznesením 
vlády SR č. 754 zo dňa  28.9.2005). Uzavretím  zmluvy o poskytnutí dotácie medzi 
obidvomi partnermi, MŠ SR podporilo v minulom roku k problematike výučby 
holokaustu na školách v SR viacero vzdelávacích aktivít. 
V dňoch 6.-20.februára 2008 sa v poradí už tretia skupina 18 učiteľov zo Slovenska 
zúčastnila na odbornom vzdelávacom seminári o holokauste , ktorý organizuje 
Medzinárodná škola holokaustu v pamätníku Yad Vashem  (Izrael, Jeruzalem). 
Nosnou časťou seminára boli odborné prednášky a workshopy štruktúrované 
od obdobia nástupu nacizmu cez druhú svetovú vojnu a vznik Izraela až po súčasné 
dianie. Uvedené prednášky uznávaných expertov boli na veľmi vysokej odbornej 
a metodickej úrovni. Súčasťou študijného pobytu bola aj návšteva slovenských 
učiteľov na stredných školách. Získané poznatky absolventi seminára využijú nielen 
vo vyučovacom procese na hodinách dejepisu a občianskej náuky, ale aj v rámci 
mimovyučovacích aktivít pri zapájaní sa do rôznych projektov so študentmi. Vyslanie 
učiteľov sa uskutočňuje na pozvanie izraelskej strany, ktorá hradí náklady spojené 
s ich pobytom. Ministerstvo školstva SR prispieva zo štátneho rozpočtu finančnou 
čiastkou na tento dvojtýždňový študijný pobyt  formou hradenia cestovného 
a poistenia pre učiteľov. 
Ministerstvo školstva SR každoročne využíva ponuku amerických partnerov 
prostredníctvom Veľvyslanectva USA v Bratislave vyslať dvoch slovenských 
pedagógov na odborný seminár venovaný problematike výučby holokaustu. 
Semináre sú organizované pre amerických učiteľov, prebiehajú v rôznych častiach 
USA a prizývaní sú na ne aj učitelia aj z  európskych krajín. V dňoch 13.-19. júla 
2008 boli vyslané 2 učiteľky  na kurz v Cohen Center for Holocaust na Keen State 
College , v meste Keen (New Hampshire). Súčasťou pobytu v USA je vždy aj 
návšteva Holocaust Memorial Múzea vo Washingtone s odborným výkladom 
a diskusiou s pracovníkmi vzdelávacieho centra. Účasť na seminári je pomerne 
náročná, nakoľko vyžaduje nielen výbornú znalosť anglického jazyka, ale zo strany 
učiteľov sa očakáva aktívne zapájanie do diskusií, práca v skupinách, samostatnosť, 
schopnosť prezentácie  a najmä skúsenosť s výučbou holokaustu, príp. prácou so 
študentmi na rôznych projektoch. Seminár sa uskutočňuje na náklady americkej 
strany. 
Výsledkom  spolupráce MŠ SR s Dokumenta čným strediskom holokaustu 
v Bratislave  (DSH) je vydanie ďalších 5 metodických listov pre potreby pedagógov, 
a to na nasledovné témy:  
1. Slovensko v medzivojnovom období (1918-1938)  
2. Slovenská republika 1939-1945 I. časť (protižidovská legislatíva)  
3. Slovenská republika 1939 -1945 II. časť (deportácie, koncentračné tábory)  
4. Morálne dilemy počas holokaustu  
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5. Stereotypy a predsudky. 
Metodické listy sú doplnené DVD nosičmi so zostrihom vybraných ukážok k 
jednotlivým témam.  
V dňoch 25.-27. 9. 2008 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil trojdňový seminár pre 
učiteľov na tému „Príprava študentov na návštevu autentických miest s pojených 
s holokaustom “. Na seminári pre učiteľov, ktorý sa konal v dňoch 28.-29.11.2008 
v Bratislave boli odprezentované nové metodické listy s využitím video svedectiev pri 
vzdelávaní o holokauste. V najbližších mesiacoch sa ešte plánujú uskutočniť ďalšie  
vzdelávacie podujatia DSH za čiastočnej  finančnej  podpory MŠ SR. 
II. stupe ň Vzdelávacieho seminára pre u čiteľov  sa uskutočnil v Pamätníku Terezín 
v termíne 20.-23.11. 2008 a  zúčastnila sa ho skupina 4 vybraných multiplikátorov zo 
SR. 
Na základe nominácie ministra školstva SR sa zástupcovia MŠ SR zúčastňovali 
v delegácii SR pod vedením MZV SR na dvoch pravidelných plenárnych 
zasadaniach ITF  (v roku 2008 predsedala ITF Rakúska republika), kde pracovali 
v rôznych subkomisiách v rámci pracovnej skupiny pre vzdelávanie (Education 
Working Group).    
 
Sociálne štipendiá pre žiakov stredných škôl  
 
Dňa 27.2.2008 bol uznesením vlády SR č. 144/2008 schválený Návrh postupu na 
poskytovanie sociálnych štipendií vlády Slovenskej republiky pre žiakov stredných 
škôl na štúdium na zahraničných stredných školách na obdobie rokov 2008-2011. 
Cieľom projektu je umožniť žiakom slovenských škôl zo sociálne znevýhodneného 
prostredia zdokonaliť sa v cudzích jazykoch na vybraných školách v zahraničí. Vláda 
SR vyčlenila na trojročné obdobie pre tento projekt finančný príspevok vo výške 270 
mil. SKK, na základe ktorého by malo byť vyslaných  celkove 1000 žiakov.  
Projekt na MŠ SR gestorovala sekcia medzinárodnej spolupráce, ktorá v spolupráci  
so zriaďovateľmi škôl VÚC a KŠÚ, ako aj SRŠ vyslala v školskom roku 2008/2009 
spolu 323 žiakov. Z uvedeného počtu vycestovalo 130 žiakov do Írskej republiky, 62 
do Francúzskej republiky, 36 do Veľkej Británie, 31 do Nemeckej spolkovej republiky, 
31 do Španielskeho kráľovstva, 19 do Rakúskej republiky, 10 do Talianskej republiky 
a 4 do Ruskej federácie. Do Veľkej Británie bolo pôvodne nominovaných 56 žiakov, 
avšak zahraničné školy akceptovali po preverení jazykových znalostí žiakov iba 36 z 
nich. Pre 20 neakceptovaných žiakov našlo MŠ SR náhradné riešenie ich 
umiestnením do škôl v Írskej republike.  
V priebehu roka  2008 v súlade s plnením cieľov Uznesenia vlády SR č.144/2008 
a rozsahom samotného projektu zahraničnými partnermi sa uskutočnili rokovania so 
zahraničnými partnermi a taktiež boli uzatvárané zmluvné dokumenty, ktoré  
zabezpečujú podmienky a bezpečnosť  pobytu študentov v jednotlivých krajinách. Pri 
vysielaní študentov, ako aj  pri riešení vzniknutých problémov, MŠ SR pravidelne 
komunikuje a  intenzívne spolupracuje s dotknutými  zastupiteľskými úradmi SR 
v zahraničí, rodičmi, zriaďovateľmi i školami. 
Z celkového počtu 333 nominovaných študentov  10 na študijný pobyt v zahraničí 
vôbec nenastúpilo. V priebehu 1. polroka školského roka 2008/2009 predčasne svoj 
študijný pobyt ukončilo 19 žiakov, a to 5 v Spolkovej republike Nemecko, 7 
v Španielskom kráľovstve, 3 v Írskej republike, 3 vo Francúzskej republike a 1 vo 
Veľkej Británii. Dôvodmi ukončenia boli jednak problémy s adaptáciou sa v novom 
prostredí alebo nedodržanie školského poriadku, ktorý stanovila zahraničná škola. 
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V jednom prípade  z dôvodu vážnych zdravotných problémov sa dočasne zo 
študijného pobytu v Talianskej republike vrátila 1 študentka. 
MŠ SR zabezpečilo pre žiakov všetky náležitosti  súvisiace s vycestovaním (financie, 
transport, poistenie a pod.) a taktiež im  umožnilo cestovať na vianočné sviatky 
domov na Slovensko a následne naspäť do zahraničia, kde  pokračovali v štúdiu v 2. 
polroku.  
Financovanie pobytu (štipendium) žiakov je stanovené uznesením vlády SR č. 
144/2008, a to výške 7.730 EUR  na 1 žiaka na jeden školský rok. Zastupiteľské 
úrady SR v spolupráci s partnermi v zahraničí zabezpečili výber jednotlivých škôl tak, 
aby finančné podmienky nepresahovali uvedený limit.  
Z doterajšieho priebehu projektu do konca roka 2008 možno konštatovať, že počas 
pobytu študentov v zahraničí nedošlo k závažným problémom, ktoré by projekt 
ohrozili. Vzniknuté nedostatky alebo problémy MŠ SR riešilo operatívne priamo so 
školami, študentmi i rodičmi za pomoci aj zastupiteľských úradov SR. Podrobné 
vyhodnotenie bude možné uskutočniť až po skončení prvého ročníka projektu.  

 
 

Štipendiá vlády Slovenskej republiky 
 

V  roku  2008   prebiehalo   plnenie  záväzkov  vlády   SR   prijatých  uznesením 
vlády  č. 1096  z 20.12.2006 v oblasti poskytovania štipendií vlády zahraničným 
študentom na bakalárske,  magisterské a doktorandské štúdium, ako aj realizácia 
záväzkov schválených uznesením vlády SR  č. 591/2001 z 27.06.2001 a 
č.1053/2003 z 13.11.2003.  
 
1. Rozvojové krajiny  
 
V akademickom roku 2007/2008 v období od 1.1.2008 do 31.8.2008  študovalo na 
slovenských vysokých školách 199 štipendistov vlády SR z rozvojových krajín, z toho 
152 v rámci bakalárskeho (prvého) a magisterského (druhého) stupňa 
vysokoškolského štúdia a 47 v rámci doktorandského (tretieho) stupňa 
vysokoškolského štúdia.  
V rámci prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia z 12 absolventov 9 
študentov ukončilo štúdium štátnou skúškou v riadnom termíne, 3 študenti budú robiť 
štátne skúšky v akademickom roku 2008/2009. Z ostatných študentov 7 študenti  
opakovali ročník, 7 študenti mali štúdium prerušené a 5 boli vylúčení zo štúdia pre 
nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného a skúšobného poriadku fakulty. 
Za študijné výsledky do priemeru 1,3 bol vyplácaný motivačný príplatok k štipendiu 
vo výške 1 500,- Sk mesačne šiestim študentom. V jazykovej a odbornej príprave 
v ÚJOP UK študovalo 31 študentov, 24 študentov úspešne absolvovalo štúdium a 
boli prijatí na vysoké školy, 2 študenti boli vyradení z evidencie z dôvodu hrubého 
porušenia podmienok štipendistov vlády SR, 2 boli vyradení z dôvodu nevykonania 
záverečných skúšok v ÚJOP UK. Traja študenti neboli prijatí na vysoké školy, z toho 
2 požiadali o opakovanie ÚJOP UK na vlastné náklady a odklad poskytovania 
štipendia vlády SR o jeden rok. 
V rámci tretieho stupňa vysokoškolského štúdia z 9 predpokladaných absolventov 3 
ukončili  štúdium  vykonaním  obhajoby  dizertačnej práce, 6  ukončili  štúdium  
uplynutím  3-ročnej doby štúdia bez obhajoby dizertačnej práce. Dvaja doktorandi 
boli vylúčení zo štúdia z dôvodu nezapísania sa na štúdium po prerušení štúdia 
a jedna doktorandka bola vyradená z dôvodu získania štátneho občianstva SR. 
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Motivačný príplatok za vykonané skúšky v termíne podľa študijného plánu 
doktoranda vo výške 5 000,- Sk ročne bol vyplatený piatim doktorandom. Jazykovú 
prípravu absolvovalo 7 doktorandov a všetci boli prijatí na doktorandské štúdium. 
Ministerstvo zahraničných vecí SR v zmysle platného uznesenia vlády č. 1096/2006 
vo februári 2008 notifikovalo 46 štipendií na prvý a druhý stupeň vysokoškolského 
štúdia a 3 štipendiá na tretí stupeň vysokoškolského štúdia pre uchádzačov zo 48 
krajín sveta. Do výberového konania o udelenie štipendia vlády SR na 
akademický rok 2008/2009 bolo predložených a spracovaných 74 žiadostí 
uchádzačov. V súlade so schválenými podmienkami poskytovania štipendií bolo 
z celkového počtu 48 štipendijných miest priznaných 45 štipendií (38 na prvý a 
druhý stupeň VŠ a 7 štipendií na tretí stupeň VŠ) uchádzačom z nasledovných 
krajín: Arménsko, Benin, Brazília, Ekvádor, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, 
Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Namíbia, Pakistan, Palestína, Paraguaj, Peru, 
Srbsko, Sudán, Tadžikistan, Thajsko a Uzbekistan. Najväčší záujem je o štúdium 
odborov – ekonómia, manažment, medicína a ekológia. Na štúdium nenastúpili 5 
študenti, z toho dvaja študenti (Palestíny a Gruzínska) požiadali o presun štipendia 
na akademický rok 2009/2010 z dôvodu problémov udelenia víz v termíne do 
nástupu na štúdium. Kvóta štipendií pre rozvojové krajiny bola využitá na 83,3%.   
V akademickom roku 2008/2009, t.j. od 1.9.2008  pokračuje v štúdiu 190 študentov, 
z toho 146 v rámci prvého a druhého stupňa VŠ a 44 študentov v rámci tretieho 
stupňa VŠ. 
V rámci prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia 6 študenti opakujú ročník, 
10 študenti majú prerušené štúdium, 8 študenti boli vylúčení zo štúdia pre nesplnenie 
študijných povinností a 2 študenti boli vyradení zo štúdia z dôvodu nevykonania 
štátnej bakalárskej skúšky. Motivačný príplatok k štipendiu vo výške 1500,- Sk 
mesačne za študijné výsledky do priemeru 1,3 za predchádzajúci akademický rok je 
vyplácaný 3 študentom. V jazykovej a odbornej príprave v ÚJOP UK študuje 33 
študentov, z toho 1 študent z akademického roku 2007/2008.  
V rámci tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študuje 44 doktorandov, 3 
doktorandi majú prerušené štúdium, z toho dve doktorandky z dôvodu materskej 
dovolenky. V jazykovej príprave sa pripravuje na následné doktorandské štúdium 6 
študentov. Motivačný príplatok za vykonané skúšky v termíne podľa študijného plánu 
doktoranda vo výške 5 000,- Sk ročne bol vyplatený 7 doktorandom.   
 
2. Slováci žijúci v zahrani čí 
 
V akademickom roku 2007/2008, t.j. v období od 1.1.2008 do 31.8.2008  bolo 
evidovaných celkom 260 štipendistov vlády SR - Slovákov žijúcich v zahraničí, z toho 
248 na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a 12 na treťom stupni 
vysokoškolského štúdia.  
V rámci prvého a   druhého stupňa vysokoškolského štúdia 8 študentov  opakovalo  
ročník z prospechových dôvodov, 2 mali prerušené štúdium, 14 študenti boli pre 
nesplnenie študijných povinností zo štúdia vylúčení a 3 štúdium zanechali na vlastnú 
žiadosť. Z dôvodu  udelenia štátneho  občianstva  SR  boli  z evidencie vyradení 9 
študenti. Jazykovú a odbornú prípravu úspešne absolvovali 3 štipendisti z Ukrajiny 
a 1 študent z Chorvátska. Všetci boli prijatí na vysoké školy, pričom 2 študentom bola 
na základe ich žiadosti schválená zmena študijného programu. Z 
36 predpokladaných absolventov  druhého stupňa vysokoškolského štúdia v riadnom 
termíne ukončilo štúdium štátnymi skúškami 21 z nich, 2 štúdium ukončili 
v jesenných opravných termínoch, 6 požiadali o opakovanie ročníka a  7 boli 
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z dôvodu udelenia štátneho občianstva SR vyradení z evidencie. Zo 44 
predpokladaných absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia 31 z nich 
úspešne vykonalo štátne bakalárske skúšky v riadnom termíne a pokračujú v druhom 
stupni štúdia. O opakovanie ročníka požiadalo 9 študentov, 1 požiadal o prerušenie 
štúdia a 2 boli zo štúdia vylúčení pre nesplnenie študijných povinností. Za študijné 
výsledky do priemeru 1,3 bol vyplácaný príplatok vo výške 1.500,-Sk mesačne 
celkovo 13 štipendistom.  
V  rámci doktorandského štúdia v  sledovanom období študovali 12 doktorandi, 
z ktorých 2 ukončili štúdium obhajobou dizertačnej práce v riadnom termíne, 2 
doktorandi boli vyradení z evidencie z dôvodu udelenia štátneho občianstva SR a  1 
štúdium prerušil do obhajoby dizertačnej práce. Za skúšky vykonané v termíne bol 1 
doktorandke vyplatený jednorazový príplatok vo výške 5.000,-Sk. 
 Ministerstvo zahraničných vecí SR v zmysle platného uznesenia vlády SR č. 1096 
z 20.12.2006 vo februári 2008 notifikovalo 70 štipendií na vysokoškolské štúdium pre 
deti našich krajanov.  
Do výberového konania na akademický rok 2008/2009  bolo zaradených 
a spracovaných celkom 124 žiadostí uchádzačov z  radov Slovákov žijúcich v 
zahraničí. Z celkového  počtu  70  štipendijných  miest   bolo udelených  celkom  70 
štipendií  vlády SR (68  na prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia a  2  na tretí 
stupeň vysokoškolského štúdia), čo predstavuje plnenie na 100%. Uchádzači 
prejavili najväčší záujem o štúdium učiteľstva akademických predmetov, 
humanitných a spoločenských vied, vied o živej a neživej prírode, poľnohospodárstva 
a manažmentu.  
Pre vybraných uchádzačov z Rumunska a Srbska o vysokoškolské štúdium v SR sa 
na náklady MŠ SR v termíne od 13.7.-8.8.2008 uskutočnil druhý ročník intenzívneho 
kurzu slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie 
komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia 
v slovenskom jazyku. Kurz, ktorý organizačne zabezpečil ÚJOP UK vo svojom 
študijnom a kongresovom stredisku v Modre - Harmónii, absolvovalo 17 účastníkov.  
Od akademického  roku  2008/2009, t.j. od 1.9.2008  pokračuje v štúdiu na 
slovenských vysokých školách celkom 269 štipendistov vlády SR – Slovákov žijúcich 
v zahraničí, z toho 259 na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a 10 na 
treťom stupni vysokoškolského štúdia.  
V  rámci prvého a  druhého stupňa  vysokoškolského štúdia 14  študentov  opakuje 
ročník z prospechových dôvodov, 2 štúdium prerušili a 2 štúdium zanechali na 
vlastnú žiadosť. Na jazykovú a odbornú prípravu nastúpili 2 štipendisti z  Kirgizska a  
2 z Ukrajiny. Koncom akademického roku by malo štúdium ukončiť 48 štipendistov 
na magisterskom stupni. Pokiaľ ide o 54 štipendistov, ktorí majú absolvovať 
bakalárske štátne skúšky, je predpoklad, že budú pokračovať ďalej na druhom stupni 
vysokoškolského štúdia.  
Za  študijné  výsledky  do  priemeru  1,3  je vyplácaný motivačný príplatok vo výške 
1.500,- Sk mesačne celkovo 14 štipendistom.  
V  rámci doktorandského štúdia v akademickom roku 2008/2009 študuje 10 
doktorandov, z ktorých 5 by mali ukončiť štúdium obhajobou dizertačnej práce. Na 
jazykovú a odbornú prípravu pred doktorandským štúdiom nastúpil 1 študent 
z Kirgizska.  
Rozhodnutím ministra školstva SR bola s účinnosťou od 1.9.2008 upravená výška 
poskytovaného štipendia vlády SR, a to:  
- prvý a druhý stupe ň VŠŠ zo 6 000,-Sk/mesiac na 7 500,-Sk/mesiac 
- tretí stupe ň VŠŠ zo 7 000,-Sk/mesiac na 9 000,-Sk/mesiac. 
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V decembri 2008 bol študentom a doktorandom vyplatený jednorazový valorizačný 
príspevok k štipendiu vo výške 6 000,-Sk, ktorý bol schválený ministrom školstva SR 
na zvýšené výdavky spojené s vysokoškolským štúdiom v SR.   

 
Podpora výu čby slovenského jazyka a krajanov v zahrani čí 
 
Vzdelávací program - Sloven čina ako cudzí jazyk  

 
Riešenie projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky Vzdelávací program - 
Slovenčina ako cudzí jazyk (ďalej len „SakoCJ“) zadaného uznesením vlády SR 
č.1053/2003, pokračovalo v priebehu celého roku 2008 plnením plánovaných úloh, 
ktoré boli čiastočne modifikované Zmluvou o zabezpečovaní činnosti medzi 
Ministerstvom školstva SR a Univerzitou Komenského z 31. 08. 2006 s účinnosťou 
od 1. 09. 2006, ako aj  následným uznesením vlády SR č. 1096/2006. 
Hlavné činnosti Centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk – SAS FF UK Bratislava (ďalej 
len „centra“) pokračovali v roku 2008 prípravou učebných materiálov a tvorbou 
programu pre dištančnú a kontaktnú formu vzdelávania cudzincov, tvorili sa cvičenia 
a metodické spracovanie učebnice A2 pre kontaktnú formu výučby.  
Odborno-metodická činnosť bola zameraná na prípravu materiálov k akreditácii 
dvojsemestrálneho kurzu „Slovenčina ako cudzí jazyk v teórii a praxi“ určeného 
v rámci ďalšieho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov – učiteľov a lektorov 
slovenčiny ako cudzieho jazyka. 
Jazykové kurzy dištančnou formou sú určené zahraničným záujemcom: 
-  absolventom stredných škôl, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na VŠ v SR, 
-  študentom ÚJOP UK a zahraničných univerzít, ktorí študujú slovenčinu alebo iné 
odbory, 
-  frekventantom a absolventom letnej školy SAS,  
Ako základná alebo doplnková forma štúdia pre: 
-  kandidátov pôsobiacich krátkodobo/dlhodobo v SR, lektorov cudzích jazykov, 
-  pracovníkov zastupiteľských úradov, manažérov a poradcov firiem, 
-  pracovníkov v oblasti kultúry a médií.  
Počas roku 2008 sa zaregistrovalo 130 nových záujemcov o e-kurz  (spolu vyše 
300 zaregistrovaných používateľov), boli to študenti lektorátov, frekventanti SAS, 
Slováci žijúci v zahraničí, lektori a učitelia a iní jednotlivci, z ktorých 50-60 sa stalo 
aktívnymi používateľmi kurzu.  
Centrum poskytuje jazykové kurzy slovenčiny ako CJ pre začiatočníkov A1 a A2 aj 
kontaktnou formou – pre štipendistov MŠ SR, študentov FF UK a iných fakúlt UK, 
ktorí študujú v rámci programu Erasmus, ako aj pre ďalších záujemcov, ktorí pôsobia 
na Slovensku a chcú sa učiť po slovensky. V letnom semestri 2007/2008 a zimnom 
semestri 2008/2009 absolvovalo kurzy SakoCJ 160 frekventantov z  20 krajín 
sveta .  
Počas roka 2008 bol projekt predstavený na 14 podujatiach zameraných na 
vyučovanie slovenského jazyka v zahraničí s medzinárodnou účasťou (8 z nich sa 
konalo v SR a 6 v zahraničí). 
 
STUDIA ACADEMICA SLOVACA - SAS 
 
Na 44. ročníku letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS (v dňoch 3. - 
23.08.2008) sa zúčastnilo 140 frekventantov z 29 krajín sveta, z toho 109 
účastníkov bolo štipendistami MŠ SR . V rámci tohto podujatia sa 
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uskutočnilo overovanie offline verzie učebnice pre kontaktnú formu Krížom-krážom 
Sloven čina A2 , s ktorou pracovali frekventanti letnej školy SAS, pričom autorky 
zakomponovali pripomienky k jej obsahu a metodickému spracovaniu do konečnej 
podoby učebnice s CD, ktorej vydanie sa očakáva začiatkom roku 2009. Všetci 
frekventanti letnej školy dostali po skončení letnej školy zborník Studia Academica 
Slovaca 37. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava: Stimul 2008.  
Ako sprievodné podujatie bol v spolupráci so SMS MŠ SR usporiadaný odborno-
metodický seminár pre lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na 
univerzitách v zahraničí spolu so Sympóziom „Slovenčina ako cudzí jazyk v teórii 
a praxi“ za účasti lektorov a domácich a zahraničných slovakistov (55 účastníkov). 
Pred začiatkom školského roka 2008/2009 bol zorganizovaný v spolupráci so 
slovenskou základnou školou Jána Čajaka v Báčskom Petrovci už druhý ročník 
seminára „Slovenčina ako cudzí jazyk“.  Učiteľom boli poskytnuté aktuálne informácie 
o možnostiach využitia projektu neformálneho jazykového vzdelávania v ich 
pedagogickej praxi. Na podujatí sa zúčastnilo 20 pedagogických pracovníkov z MR. 

 
Aktivity pre krajanov v oblasti vzdelávania na zákl ade Dohody o spolupráci 
medzi Ministerstvom školstva SR a Univerzitou Matej a Bela v Banskej Bystrici  
 
1. Škola v prírode pre deti krajanov  sa v roku 2008 uskutočnila v 5 turnusoch 

v Detvianskej Hute. Cieľovou skupinou tejto vzdelávacej aktivity boli žiaci 
a učitelia základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Počas 
školy v prírode deti absolvovali okrem vyučovania aj exkurzie, turistické 
vychádzky, tvorivé dielne (remeslá, folklór), oboznámili sa so slovenskou detskou 
tlačou a sledovali slovenské rozhlasové a televízne vysielanie. Krajanský učiteľ 
mal okrem pedagogického dozoru možnosť pod dohľadom cvičného učiteľa alebo 
didaktika z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prezentovať svoje didaktické 
postupy využívajúce v domovskej krajine.   

2. Výtvarná sú ťaž pre žiakov škôl s vyu čovacím jazykom slovenským 
v zahrani čí sa v roku 2008 konala na tému „Moja najobľúbenejšia rozprávka od 
Pavla Dobšinského“. Uskutočnila sa v priestoroch Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a súťažili v nej deti v 2 kategóriách (do 10 rokov a od 11 – 15 
rokov).  

3. Letná škola ľudového tanca  sa konala v škole v prírode Kľačno v termíne od 
20.07. – 31.07.2008. Okrem osvojenia si základných pohybových zručností z 
 metodiky a didaktiky   ľudových   tancov   sa   zúčastnení  žiaci  základných  a  
stredných  škôl  v zahraničí oboznámili s kalendárovým folklórom slovenských 
predkov, tradíciami ľudovej kultúry a naučili sa vytvárať záverečné choreografie 
ľudových tancov. 

4. Letný ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny – Černoby ľskej oblasti - sa v roku 
2008 uskutočnil v škole v prírode Sitno v rozsahu 10 dní. Na pobyte v tábore sa 
zúčastnilo 23 detí a 4 sprievodcovia. 

5. Kurz u čiteľov výchovno-vzdelávacích predmetov  (hudobná, výtvarná, telesná 
a technická) škôl s vyu čovacím jazykom slovenským v zahrani čí v roku 2008 
absolvovalo celkom 197 učiteľov. Na kurze sa učitelia oboznámili s koncepciou a  
metodikou vyučovania aprobačného predmetu na druhom stupni základných škôl 
a  na gymnáziách, s modernou odbornou pedagogickou terminológiou 
v slovenskom jazyku, mali možnosť porovnať majoritné učebnice vydané v SR 
s minoritnými učebnicami vydanými a používanými v domovskom štáte a získali 
jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi.   
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Propagácia slovenských škôl v zahrani čí 
 
Spustenie internetového portálu „study in“ (http://www.studyin.sk/) , zameraného 
na propagáciu slovenského vysokého školstva v zahraničí, predstavovalo v roku 
2008 už štvrtý rok svojej činnosti, pričom v období od 1. marca 2008 do 27. februára 
2009 stránku navštívilo 9 463 záujemcov.  
Na základe skúseností z účasti na medzinárodných veľtrhoch boli v roku 2008 
propagačné materiály a internetový portál „study in“ priebežne podľa potreby 
aktualizované. S veľkým záujmom sa stretlo najmä informačné CD s informáciou o 
ponuke študijných programov na slovenských vysokých školách v cudzích jazykoch 
(najmä angličtine). Internetová stránka je naďalej k dispozícii v anglickom jazyku 
a pripravené je aj spustenie v ďalších štyroch jazykových mutáciách (francúzskej, 
nemeckej, španielskej a slovenskej). Okrem toho boli vyrobené a použité 
propagačné materiály o Slovensku a hlavnom meste Bratislave. 

Vychádzajúc zo skúseností z predchádzajúceho obdobia a po zvážení finančných 
možností sekcie medzinárodnej spolupráce, sa MŠ SR v roku 2008 zúčastnilo 
s propagačným stánkom iba na 20. výro čnom ve ľtrhu vysokoškolského 
vzdelávania EAIE  (European Association for International Education), spojeného 
s konferenciou, ktorý sa konal  v Belgicku v Antverpách v dňoch 11.-13.9.2008. 
I napriek tomu, že v tomto roku sa podujatie so sprievodnými akciami nekonalo iba 
na jednom mieste, ale na viacerých lokalitách od seba vzdialených,  expozíciu MŠ 
SR „studyin.sk“ navštevovali denne početní záujemcovia najmä z radov pedagógov 
i študentov zo zahraničných vysokých škôl. Aj v tomto roku bolo na veľtrhu pomerne  
vysoké zastúpenie rôznych študentských mobilitných agentúr, a to nielen z Európy, 
ale aj Ázie, USA a Austrálie. Veľtrh opätovne preukázal, že i v silnej zahraničnej 
konkurencii záujem o spoluprácu so slovenskými vysokými školami stúpa, o čom 
svedčí aj fakt, že prezentačný stánok MŠ SR sa počas výstavy vyznačoval vysokou 
návštevnosťou. Osobitný záujem bol venovaný propagačným materiálom, ktoré pútali 
pozornosť nielen návštevníkov, ale aj pracovníkov ostatných vystavujúcich inštitúcií.  
V gescii sekcie regionálneho školstva MŠ SR sa zástupca sekcie zúčastnil 
medzinárodného ve ľtrhu vzdelávania  v dňoch 22. - 24. 2. 2008 v Poznani v 
Poľsku. V rámci workshopu „Education for Sustainable Development“ prezentoval 
reformu vzdelávania v SR. Veľtrhu sa zúčastnilo 15 štátov a vystavovalo na ňom 380 
subjektov základných, stredných a vysokých škôl. Výstava bola zameraná na 
vzdelávacie príležitosti na jednotlivých školách, vystavovatelia ponúkali učebné 
pomôcky pre školy a predvádzali vyučovanie prostredníctvom moderných 
informačných a komunikačných technológií a špeciálnych vyučovacích programov. 

 
Mobility On line  
V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z „Návrhu projektu prípravy ďalšieho 
zabezpečenia Programu celoživotného vzdelávania v podmienkach SR“, ktorý  bol 
schválený na 6. gremiálnej porade ministra školstva SR dňa 3. apríla 2008, sekcia 
medzinárodnej spolupráce MŠ SR v spolupráci so sekciou celoživotného vzdelávania 
MŠ SR navrhla vypracovanie a zavedenie on-line informačného systému na 
administráciu akademických mobilít a prezentačných internetových stránok 
s prepojením na už existujúci Portál vysokých škôl.  
Hlavným cieľom projektu Mobility On line  je vývoj a nasadenie on-line riešenia pre 
administráciu medzinárodnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií v SR a vzdelávacích 
mobilitných programov. Súčasťou riešenia je aj webová prezentácia pre agentúru, 
ktorá bude takýto komplexný on-line systém spravovať. 
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Vypracovaniu projektu predchádzala analýza koncepcie a funkcií portálu Mobility On 
line spoločnosťou EUNIS-SK, ktorá  spracovávala aj centrálny register študentov 
slovenských vysokých škôl, portál VŠ pre potreby MŠ SR. Išlo o podrobnú analýzu 
programov, softvérov a agentúr, ako aj procesov, ktoré prebiehajú vo 
vytypovanom, pilotnom module – Erasmus, za účelom zistenia a pochopenia 
hlavných cieľov a požiadaviek na aplikáciu, vrátane zozbierania informácií 
o prevádzkovom prostredí a identifikovania profilu bežných používateľov budúcej 
aplikácie. Uvedená analýza poslúžila ako podklad pre vyhlásenie verejnej súťaže na 
uvedený projekt, ktorá sa uskutočnila v januári 2009, pričom prvá fáza projektu by 
mala prebehnúť v roku 2009. 
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XIII. Zámery a plnenie úloh na úseku vedy a technik y 

Zámery Ministerstva školstva SR na úseku vedy a techniky vychádzali v roku 2008 
z Programového vyhlásenia vlády SR. 
 
 
1. Materiály schválené vo vláde SR 
 
a) Návrh Stratégie plnenia Dlhodobého zámeru štátne j vednej a technickej 
politiky do roku 2015 na obdobie do roku 2010. Predkladaný materiál vychádza zo 
štruktúry členenia obsahu ,,Dlhodobého zámeru štátnej vednej politiky do roku 2015” 
(schválený uznesením vlády SR č. 766/2007) a je súhrnom návrhov opatrení, ktorými 
sa uskutočňujú ciele stanovené v dlhodobom zámere na obdobie do roku 2010. 
Súhrn návrhu opatrení plne rešpektuje disponibilné zdroje finančných prostriedkov, 
ktoré budú potrbné na ich uskutočňovanie. Materiál bol schválený na rokovaní vlády 
SR dňa 6.2.2008 uznesením č.79/2008. 
 
b) Návrh zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákon a č. 575/2001 Z. z. o 
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správ y v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorýc h zákonov. 
 
Návrh zákona upravil problematiku:  
- označovania organizácií výskumu a vývoja ako „centrum ex celentnosti 

výskumu“, 
- kategórií špecializovaných organizácií pre vedu a t echniku, ktoré sú 

zamerané hlavne na prenos výsledkov výskumu a vývoj a do praxe,    
- skvalitnenia poskytovania finan čných prostriedkov prostredníctvom 

Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 
- zavedenia systému pravidelného hodnotenia organizác ií výskumu a vývoja 

v Slovenskej republike pre poskytovanie ú čelových prostriedkov štátneho 
rozpo čtu, 

- transponovania Smernice Rady 2005/71/ES z 12. októb ra 2005 o osobitnom 
postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích kr ajín na ú čely výskumu 
a vývoja. 

Materiál bol schválený vládou SR uznesením č. 87 zo dňa 6.2.2008. Zároveň bol 
schválený v NR SR d ňa 22.5.2008 a uverejnený v Zbierke zákonov d ňa 
27.6.2008. 
 
c) Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2007  s vyhodnotením 
úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podpo ru výskumu a vývoja 
financovaných z verejných zdrojov.   Materiál obsahuje vyhodnotenie aktuálneho 
stavu výskumu a vývoja v Slovenskej republike za obdobie do konca roka 2007 
a jeho porovnanie so stavom v zahraničí. Súčasťou materiálu je aj vyhodnotenie 
úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja, ktorými 
boli poskytované prostriedky z verejných zdrojov v roku 2007. Materiál bol schválený 
vo vláde SR dňa 15.10.2008. 
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2. Stanoviská SR k materiálom Európskej komisie 
 
Ministerstvo školstva SR vypracováva a predkladá Výboru NR SR pre európske 
záležitosti stanoviská k materiálom Európskej komisie, ktoré sú prerokovávané na 
zasadnutiach Rady pre konkurencieschopnosť. Predstavitelia Ministerstva školstva 
SR na zasadnutiach Rady vystupovali v súlade so schválenými stanoviskami. V roku 
2008 sa Rada pre konkurencieschopnosť zaoberala najmä: 
- návrhom Nariadenia Rady, ktorým sa  zakladá  spoločný  podnik pre palivové 

články a vodík, 
- návrhom záverov Rady o začatí „ľubľanského procesu“ – v záujme plnej 

realizácie Európskeho výskumného priestoru, 
- návrhom Nariadenia Rady o právnom rámci Spoločenstva pre európske 

Konzorcium pre výskumné infraštruktúry (ERI), 
- návrhom záverov Rady o globálnom monitorovaní pre životné prostredie a 

bezpečnosť (GMES): „Smerom k programu GMES“, 
- oznámením Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: „Smerom k spoločnej 
tvorbe výskumných programov: spolupráca na účely účinnejšieho riešenia 
spoločných výziev“, 

- oznámením Komisie pre Radu a Európsky parlament: „Lepšia kariéra a viac 
mobility: Európske partnerstvo pre výskumných pracovníkov“, 

- spoločným záväzkom členských štátov bojovať proti neurodegeneratívnym 
ochoreniam, najmä proti Alzheimerovej chorobe. 

 
 
3. Zastupovanie Slovenska v pracovných skupinách a odborných orgánoch 

Európskej komisie a v komisiách európskych centier výskumu a vývoja 
 
Sekcia vedy a techniky zabezpečovala zastupovanie Slovenskej republiky v 
nasledujúcich významných medzirezortných skupinách: 
 
a) OECD 
Výbor pre vednú a technickú politiku (CSTP).  V rámci tohto výboru boli 
zabezpečované zastúpenia v nasledujúcich pracovných skupinách: 
 
1. NESTI- Národní experti na štatistické indikátory v oblasti vedy a techniky, 
2. pracovná skupina TIP- technická a inovačná politika, 
3. pracovná skupina pre biotechnológie, 
4. pracovná skupina- Globálne vedecké fórum, 
5. pracovná skupina WPIA-priemyselné analýzy, 
6. CIIE-Výbor pre priemysel, inovácie a podnikanie, 
7. pracovná skupina pre riadenie a finamcovanie výskumných inštitúcií. 
 
b) CREST- Výbor pre vednú a technickú politiku (poradn ý orgán Európskej 
komisie v oblasti vednej a technickej politiky). 
V súčasnosti sa CREST zaoberá najmä týmito témami: 
- Spoločné technologické iniciatívy (STI) 
- Internacionalizáciou výskumu a vývoja 
- Koordináciou vedeckých a technických politík v Európe 
- Víziou 2020 



Výročná správa Ministerstva školstva Slovenskej republiky za rok 2008 

 122 

- Pripravovaným právnym rámcom pre európske výskumné infraštruktúry (ERI) 
- Odpočtom národných programov reforiem 
 
c) Pracovné skupiny Rady EÚ 
Ministerstvo školstva SR sa aktívne podieľalo prostredníctvom svojich zástupcov na 
rokovaniach pracovnej skupiny Rady EÚ pre výskum a pracovnej skupiny pre 
výskum a jadrové otázky. Úlohou týchto skupín je pripomienkovať legislatívne návrhy 
Európskej komisie, návrhy záverov Rady EÚ a ďalšie dokumenty pred ich 
schválením ministrami na Rade pre konkurencieschopnosť. 
 
d) Rada pre konkurencieschopnos ť 
Jednou z konfigurácií Rady EÚ je Rada pre konkurencieschopnosť, ktorá sa zaobrá 
agendami: 
- Vnútorný trh 
- Hospodárstvo  
- Výskum 
 
Do kompetencie Ministerstva školstva SR spadá časť výskum. Rokovanie prebieha 
na úrovni ministrov členských štátov zodpovedných za oblasť výskumu. Sekcia vedy 
a techniky Ministerstva školstva SR pripravuje stanoviská Slovenskej republiky k 
jednotlivým bodom agendy Rady. Pri príprave stanovísk sa vychádza  z predbežných 
stnovísk Slovenskej republiky k legislatívnym aktom EÚ, záverov rokovania 
Pracovnej skupiny pre výskum a Výboru stálych zástupcov COREPER1. Stanoviská 
Slovenskej republiky sú pred zasadnutím Rady pre konkurencieschopnosť 
predložené na schválenie do Výboru NR SR pre Európske záležitosti. Následne sú 
na zasadnutí rady v rámci vystúpenia prezentované podpredsedom vlády a minisrom 
školstva SR, prípadne štátnym tajomníkom Ministerstva školstva SR. 
 
e) Európsky inova čný a technologický inštitút 
Sekcia vedy a techniky vypracovala materiál ,,Memorandum o porozumení pre 
spoločnú kandidatúru Slovenskej republiky a Rakúskej spolkovej republiky o sídlo 
Európskeho inovačného a technologického inštitútu” z 2. 4. 2008, ktorým vláda 
schválila uchádzanie sa o členstvo v EIT. Cieľom vytvorenia Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu (ďalej len ,,EIT”) je prispievať ku konkurencieschopnosti 
EÚ posilnením inovačnej kapacity šlenských štátov a Spoločenstva zapojením a 
integrovaním inovácií, výskumu a vzdelávania najvyššej kvality. Z organizačného 
hľadiska by sa EIT mal skladať z malej ústrednej riadiacej štruktúry a siete 
,,znalostných a inovačných spoločenstiev”, ktoré budú vykonávať úlohy EIT. EIT má 
sídlo v Maďarsku. 
 
 
4. Popularizácia vedy a techniky v spolo čnosti 
 
Aktivity realizované v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti boli 
zamerané na stimuláciu záujmu najmä mladých  ľudí o vedu a techniku. Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky, ako gestor štátnej vednej a technickej politiky, aj 
v roku 2008 zorganizovalo v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti podujatie ,,Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 
2008“, ktorý sa konal v termíne 24.-28. november 2008 .  
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V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008 sa uskutočnilo 5 hlavných 
podujatí: 
- slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008 na celoštátnej 

konferencii ,,Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách?,  
- žiacka výtvarná súťaž na tému „Príroda, priateľka človeka“, 
- publicistická súťaž „Nakŕmi veda ľudstvo?“ 
- národná konferencia „Slovensko a Európsky výskumný priestor”, 
- udeľovanie Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku 

2008. 
 
Zároveň v Slovenskej republike prebiehali v termíne 24. - 28. novembra sprievodné 
akcie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008. 
Cieľ  
Prostredníctvom realizácie opatrení v oblasti ,,veda a spoločnosť“ zvyšovať záujem 
verejnosti o dianie v oblasti vedy a techniky a mladej generácie o kariéru v oblasti 
vedy a techniky. 
 
Plnenie 
Cieľ bol splnený.  
Na jednotlivých podujatiach sa zúčastnilo cca 750 ľudí, v tom: 
- slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008 na celoštátnej 

konferencii    
      ,,Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách? –cca 150 ľudí, 
- odovzdávanie cien v rámci žiackej výtvarnej súťaže – cca. 50 ľudí, 
- odovzdávanie cien v rámci publicistickej súťaže – cca 50 ľudí, 
- národná konferencia- cca 200 ľudí, 
- udeľovanie Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku 

2008- cca 300 ľudí. 
 
Zoznam sprievodných podujatí je uvedený v brožúre, ktorá obsahuje takmer 480 
podujatí. Bližšie informácie nájdete na www.minedu.sk 
 

Periodicita zisťovania údajov- ročne 

 
5. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry 
 
Program  06K – Národný program rozvoja vedy  a techniky    
Zámer programu: Moderný a efektívny systém podpory výskumu a vývoja 
prispievajúci k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky a účasti na trvalo 
udržateľnom rozvoji spoločnosti a prepojený so štátnym systémom podpory inovácií. 
 
Stručná charakteristika programu: V oblasti nadrezortnej vedy a techniky 
zabezpečenie previazanosti štátnej vednej a technickej politiky s ostatnými politikami 
vlády SR prostredníctvom v prevažnej miere súťažného financovania výskumu 
a vývoja cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja, štátnych programov výskumu 
a vývoja, štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, úloh 
ministerstva školstva v oblasti vedy a techniky a ostatných aktivít v oblasti vedy 
a techniky financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu. Program bude 
spolupôsobiť s inými programami, a to v oblasti vysokoškolskej vedy a techniky 
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a úloh výskumu a vývoja v oblasti zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu 
a programom SAV. 
 
Cieľ C06K/1 
Zvyšovať v rokoch 2008 až 2010 medziročne podiel mimorozpočtových 
(súkromných) zdrojov na vedu a techniku  tak, aby v roku 2010 dosiahol tento podiel 
najmenej 60 %. 
 
Plnenie:  Úloha sa plní priebežne. Predpokladá sa naplnenie cieľa tak, aby v roku 
2010 bol ukazovateľ dosiahnutý v súlade s plánom stanoveným na rok 2010. 
Údaje za rok 2008 budú dostupné v októbri 2009. 
 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
Periodicita: ročne 
 
Cieľ C06K/2 
Zvyšovať v rokoch 2008 až 2010 medziročne počet publikácií v medzinárodných 
karentovaných časopisoch ako výsledky projektov základného výskumu a vývoja 
financovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky tak, aby v roku 
2010 dosiahol nárast 30 % oproti roku 2004. V roku 2004 to bolo 592 publikácií 
v medzinárodných karentovaných časopisoch. 

Plnenie: 

Cieľ sa priebežne plní. V súčasnosti nemožno vyhodnotiť tieto ciele, nakoľko 
štatistické ukazovatele -  Viacstranné štatistiky ŠÚ SR, Ročný výkaz o VVP (MŠ SR) 
1-01 za rok 2008  – počet publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch 
budú oficiálne zverejnené až v novembri 2009 za rok 2008. 
 
Cieľ C06K/3 
Zvyšovať v rokoch 2008 až 2010 medziročne počet projektov podporovaných v rámci 
Národného programu rozvoja vedy a techniky s reálnym výstupom do praxe tak, aby 
v roku 2010 v porovnaní s rokom 2004 došlo k nárastu najmenej o 27 %. (V roku 
2004 to bolo 90 projektov). 
 
Plnenie:  Cieľ sa priebežne plní. V súčasnosti nemožno vyhodnotiť tento cieľ, 
nakoľko štatistické ukazovatele -  Viacstranné štatistiky ŠÚ SR, Ročný výkaz o VVP 
(MŠ SR) 1-01 za rok 2008  bude oficiálne zverejnený až v novembri 2009 za rok 
2008. 
 
Cieľ C06K/4 
Zvyšovať v rokoch 2008 až 2010  počet novovzniknutých inovatívnych malých a 
stredných podnikov ako súčasť/dôsledok realizácie úloh výskumu a vývoja 
financovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky. 
 
Plnenie: 
Cieľ sa priebežne plní. V súčasnosti nemožno vyhodnotiť tento cieľ, nakoľko 
štatistické ukazovatele -  Viacstranné štatistiky ŠÚ SR, Ročný výkaz o VVP (MŠ SR) 
1-01 za rok 2008  bude oficiálne zverejnený až v novembri 2009 za rok 2008. 
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Podprogram 06K11 – Úlohy výskumu a vývoja podporova né Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja 
 
Zámer podprogramu: Efektívny systém podpory výskumu a vývoja formou 
poskytovania finančných prostriedkov na projekty iniciované riešiteľmi pre zvýšenie 
výkonnosti výskumno-vývojového potenciálu Slovenskej republiky a zvýšenie 
úspešnosti slovenských subjektov v rámci medzinárodnej vedecko-technickej 
spolupráce. 
 
Stručná charakteristika podprogramu:  Podpora špičkového základného výskumu, 
aplikovaného výskumu a vývoja vo všetkých odboroch vedy a techniky vrátane 
podpory interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, so zreteľom na kvalitu 
a užívateľské uplatnenie. Zabezpečovanie vývoja a implementácie nových foriem 
podpory výskumu v Slovenskej republike s ohľadom na zvyšovanie spolupráce medzi 
základným a aplikovaným výskumom a vývojom a ich užívateľským uplatnením, ako 
aj s ohľadom na zvyšovanie povedomia spoločnosti o význame výskumu a vývoja.  
 
Plnenie cieľov C06K11/1 a C06K11/3 je podmienené spracovaním doručených 
priebežných správ projektov, z ktorých vyhodnotením výstupov a prínosov riešenia 
projektu získame podklady do monitorovacích správ projektov pre spracovanie 
údajov pre ukazovatele jednotlivých cieľov. Na základe znenia zmluvy pre príjemcu 
podpory s APVV je určený termín na predkladanie ročných správ (odbornej časti,  
ktorá obsahuje požadované údaje a finančnej, ktorá obsahuje finančné čerpanie 
prostriedkov APVV), a to 31. januára nasledujúceho roka.  
 
 
Cieľ C06K11/1  
Podporovať v rokoch 2008 až  2010 projekty základného výskumu, ktorých výsledky 
budú publikované v medzinárodných karentovaných časopisoch. 
Podľa údajov v RIS v Štátnej pokladnici pre APVV 
 
Plnenie: 
Periodicita získania údajov: - jeden krát ročne 
Aktualizované údaje R za rok 2008 nie sú k dispozícii, nakoľko tieto budú uvedené vo 
výročných správach projektov za rok 2008, ktoré majú príjemcovia pomoci predložiť 
APVV na základe znenia zmluvy do 31.1. Opätovne sa predpokladá s ohľadom na 
počet podporených projektov vo výzve VV2007 so začiatkom financovania v roku 
2008 nárast daného ukazovateľa. 
 
 
Cieľ C06K11/2 
Zvyšovať v rokoch 2008 až 2010 medziročne počet projektov podporených 
agentúrou s aplikačným výstupom do praxe tak, aby v roku 2010 dosiahol počet 
podporených projektov s aplikačným výstupom hodnotu 250. 
 
Plnenie: 
Periodicita získania údajov: - podľa počtu vyhlásených výziev v danom roku 
Zvýšenie počtu projektov s aplikačným výstupom do praxe nadväzuje na významné 
zvýšenie úspešnosti projektov aplikovaného výskumu vo výzve VV2007. 
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Aktualizované údaje R – počet aplikačných výstupov za rok 2008 nie sú k dispozícii, 
nakoľko tieto budú uvedené vo výročných správach projektov za rok 2008, ktoré 
majú príjemcovia pomoci predložiť APVV na základe znenia zmluvy do 31.1. 
Opätovne sa predpokladá s ohľadom na počet podporených projektov vo výzve 
VV2007 so začiatkom financovania v roku 2008 nárast daného ukazovateľa. 
 
Cieľ C06K11/3 
Podporovať v rokoch 2008 až 2010 projekty zamerané na prenos výsledkov výskumu 
a vývoja inštitúcií sektora vysokých škôl a štátneho sektora do podnikateľského 
sektora, najmä do malých a stredných podnikov.  
 
Plnenie: 
Periodicita získania údajov: - jeden krát ročne 
Ukazovateľ R za rok 2008 bude možné uviesť len na základe údajov v ročných 
správach, kde bude deklarované spolupráca uvedených sektorov v rámci 
kooperačných zmlúv spoluriešiteľov. 
 
Cieľ C06K11/4 
Podporovať v rokoch 2008 až 2010 projekty zamerané na  vznik a činnosť 
výskumno-vzdelávacích centier. 
 
Plnenie: 
Periodicita získania údajov: - jeden krát ročne  
V roku 2008 agentúra vyhodnotila prvú výzvy nového programu agentúry s názvom 
Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti. 
Financovaných bolo 7 projektov zameraných na vznik a činnosť výskumno-
vzdelávacích centier. Prekročenie uvedeného ukazovateľa bolo možné na základe 
dostatočnej finančnej alokácie pre daný počet podaných projektov. 
 
Cieľ C06K11/5 
Zvyšovať v rokoch 2008 až 2010 medziročne počet projektov medzinárodnej 
vedecko-technickej spolupráce riešených v rámci medzinárodných 
programov/organizácií/dohôd spolufinancovaných z finančných prostriedkov agentúry 
tak, aby sa v roku 2010 dosiahla hodnota 170. 
 
Plnenie: 
V rámci medzinárodnej spolupráce APVV v roku 2008 podporovala 176 projektov, 
z toho 140 mobilitných projektov v rámci bilaterálnej spolupráce Slovenska s ČR, 
JAR, Čínou, Francúzskom, Ukrajinou, Srbskom, Maďarskom, Ruskou federáciou, 
Bulharskom, Slovinskom a Rakúskom, 10 vyvolaných projektov COST, 3 projekty 
EUREKA, 18 vyvolaných projektov RP EU a 5 projektov v rámci programu 
EUROCORES.) 
 
Cieľ C06K11/6 
Podporovať v rokoch 2008 až 2010 projekty podporované agentúrou zamerané na 
podporu mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. 
 
Plnenie: 
Periodicita získania údajov: - jeden krát ročne 
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V druhej polovici roku 2008 došlo k výraznému nárastu počtu projektov so 
zameraním na podporu mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Bolo 
podporených 28 nových projektov v prioritách excelentný školiteľ a mladý vedecký 
pracovník.  
 
Cieľ C06K11/7 
Zvyšovať medziročne v rokoch 2008 až 2010 počet projektov so zameraním na 
propagáciu výsledkov vedy a techniky a podporu porozumenia medzi vedou 
a spoločnosťou tak, aby sa v roku 2010 dosiahla hodnota 75. 
 
Plnenie: 
Periodicita získania údajov: - jeden krát ročne 
V druhej polovici roka 2008 sa vyhodnotila výzva programu Ľudský potenciál 
a popularizácia vedy. Bolo podporených nových 27 projektov, ktoré sú zamerané na 
popularizačné aktivity.  
 
Cieľ C06K11/8 
Zvyšovať medziročne v rokoch 2008 až 2010 počet projektov so spolufinancovaním 
z mimorozpočtových zdrojov (napr. súkromných a zahraničných) tak, aby sa v roku 
2010 dosiahla hodnota 140. 
 
Plnenie: 
Zvýšenie podielu spolufinancovania projektov APVV z mimorozpočtových zdrojov 
bola jedna z prioritných úloh MŠ SR. Na základe schválenia nového programu 
Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch bolo podporených 35 
výskumných projektov vo výzve VMSP2007. Tieto projekty majú povinné 
spolufinancovanie na základe Schémy štátnej pomoci APVV. Vyšší počet projektov 
aplikovaného výskumu vo výzve VV2007 podliehajúci analogicky Schéme štátnej 
pomoci prispel tiež pozitívnemu  smerovaniu a prekročeniu daného ukazovateľa. 
 
 
Podprogram 06K12 – Koordinácia prierezových aktivít  štátnej vednej 
a technickej politiky  
Zámer podprogramu: Kvalitné a efektívne usmerňovanie, koordinácia, financovanie 
a hodnotenie aktivít v oblasti vedy a techniky na úrovni ministerstva školstva.  
Útvar zodpovedný za podprogram: sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva 
SR. 
 
Stručná charakteristika podprogramu: Plánovanie, implementácia, kontrola 
a horizontálna koordinácia štátnej vednej a technickej politiky tak v rámci Slovenskej 
republiky, ako aj v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s dôrazom 
na zvyšovanie kvality výstupov výskumu a vývoja v Slovenskej republike 
a zvyšovania spoločensko-hospodárskeho dopadu úloh a projektov výskumu 
a vývoja financovaných z verejných zdrojov. Spolupodieľanie sa na šírení výsledkov 
výskumu a vývoja v rámci Slovenskej republiky a propagovanie významu výskumu a 
vývoja pre napĺňanie potrieb spoločnosti. 
 
Cieľ C06K12/1 
Prostredníctvom nového informačného systému výskumno-vývojového potenciálu 
od roku 2008 plošne uplatňovať nový systém monitorovania poskytovania verejných 
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finančných prostriedkov od všetkých poskytovateľov financií pre výskum a vývoj 
s dôrazom na hodnotenie pridanej hodnoty vynaložených verejných financií 
a spoločensko-hospodárskych výstupov podporených úloh/projektov. 
 
Plnenie: 
Informačný systém VVP bol v pilotnej prevádzke do konca roku 2008. Tým sa splnilo 
riešenie, ktoré umožňuje informačnému systému pre VaT plniť základné úlohy 
stanovené príslušnou legislatívou – hlavne zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja a jeho novelizáciou zákonom č. 233/2008 Z. z.. 
Informačný systém pre vedu a techniku zaisťuje zhromažďovanie, spracovanie, 
poskytovanie a využívanie údajov o výskume a vývoji podporovanom z verejných 
financií. To znamená, že sa už uplatňuje nový systém monitorovania poskytovania 
verejných finančných prostriedkov od všetkých poskytovateľov financií pre výskum 
a vývoj. Dôraz sa kladie na hodnotenie pridanej hodnoty vynaložených verejných 
financií a spoločensko-hospodárskych výstupov podporených úloh/projektov. 
 
Cieľ C06K12/2 
Na základe vypracovaných programových dokumentov pre podporu výskumu 
a vývoja z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rokoch 2008-2013 
prostredníctvom centrálneho informačného portálu realizovať efektívny systém 
monitorovania implementácie finančnej podpory. 
 
Plnenie:  Informačný systém VVP – centrálny informačný portál bol v pilotnej 
prevádzke do konca roku 2008. Tým sa vytvorili všetky predpoklady pre realizáciu 
efektívneho systému monitorovania implementácie finančnej podpory na základe 
vypracovaných programových dokumentov pre podporu výskumu a vývoja 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rokoch 2008-2013. 
 
Cieľ C06K12/3 
V roku 2008 pokračovať v  implementácii základných opatrení z materiálu „Dlhodobý 
zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“ v smere stanovených 
základných priorít a naplnenia definovaných tém štátnych programov výskumu 
a vývoja, štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja konkrétnymi 
témami.  
 
Plnenie: 
Úloha sa plní priebežne. Implementácia základných opatrení „Dlhodobého zámeru 
štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“ bola realizovaná prijatím Stratégie 
plnenia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky na obdobie do roku 
2010, ktorá je rozpracovaním dlhodobého zámeru na obdobie do roku 2010 a 
obsahuje súbor opatrení na realizáciu dlhodobého zámeru. Materiál bol schválený 
vládou SR dňa 6.2.2008. 
 
Cieľ C06K12/4 
Prostredníctvom realizácie opatrení v oblasti „veda a spoločnosť“ zvyšovať záujem 
verejnosti o dianie v oblasti vedy a techniky a mladej generácie o kariéru v oblasti 
vedy a techniky.  
 
Plnenie: 
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Úloha sa plní priebežne. V novembri 2008 Sekcia vedy a techniky zorganizovala 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2008, v rámci ktorého sa uskutočnili hlavné 
podujatia (otvorenie Týždňa vedy a techniky,  žiacka výtvarná súťaž,  publicistická 
súťaž, národná konferencia a udeľovanie Ceny podpredsedu vlády a ministra 
školstva SR za vedu a techniku 2008) a sprievodné podujatia (dni otvorených dverí, 
workshopy, výstavy, semináre, prezentácie, konferencie)v celkovom počte cca 50 
podujatí. 
Na jednotlivých hlavných podujatiach bola účasť celkovo cca 900 ľudí. 
 
Zdroj:  Sekcia vedy a techniky MŠ SR.  
Počet zúčastnených ľudí je iba odhadovaný a nie je to presné číslo. Cieľ bol 
dosiahnutý a podľa odhadov sa predpokladá, že počet účastníkov bol vyšší než bolo 
plánované. Dôvodom bol väčší záujem o aktivity Týždňa vedy a techniky než 
v predošlých rokoch.  
 
 
Podprogram 06K13 – Štátne programy výskumu a vývoja   
 
Zámer podprogramu: Efektívny systém riešenia kľúčových problémov rozvoja, 
zvyšovania konkurencieschopnosti a napĺňania potrieb spoločnosti formou riešenia 
projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych programov výskumu a vývoja 
 
Útvar zodpovedný za podprogram:  sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva 
SR. 
 
Stručná charakteristika podprogramu: Podpora veľkých projektov aplikovaného 
výskumu a vývoja špičkovej kvality s výrazným spoločensko-hospodárskym 
dopadom celoslovenského významu vyberaných na základe verejnej výzvy na 
predkladanie projektov v prioritných tematických oblastiach štátnej vednej 
a technickej politiky do roku 2015. 
 
Cieľ C06K13/1 
V roku 2008 začať riešiť minimálne jeden nový štátny program výskumu a vývoja v 
zmysle nového zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja v zmysle stanovených tém štátnych programov výskumu a vývoja 
v „Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“. 
 
Plnenie: 
Cieľ nebol splnený. Vypracované boli návrhy nových štátnych programov výskumu 
a vývoja. Navrhované štátne programy výskumu a vývoja sú vypracované 
v intenciách Dlhodobého zámeru ako rozpracovanie stanovených tém do 
konkrétnych štátnych programov. Návrhy zohľadnili disponibilný výskumný potenciál 
v danej problematike v Slovenskej republike, väzby na vecné smerovanie výskumu 
a vývoja v rámci Európskeho výskumného priestoru, prínos problematiky pre rast 
konkurencieschopnosti národnej ekonomiky a pre trvalo udržateľný rozvoj. 
V zmysle zápisu 1. gremiálnej porady ministra (29.1.2008) k  Návrhu štátnych 
programov výskumu a vývoja, návrh nových pravidiel pre fungovanie systému 
štátnych programov bol termín na riešenie odsunutý až na obdobie, keď sa ukončia 
staré štátne programy. 
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Podprogram 06K14 – Štátne programy rozvoja infraštr uktúry výskumu a vývoja 
 
Zámer podprogramu:   Efektívny systém vytvárania a  zlepšovania podmienok na 
riešenie projektov výskumu a vývoja. 

Útvar zodpovedný za podprogram:  sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva 
SR. 

Stručná charakteristika podprogramu: Modernizácia a skvalitňovanie technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja, zvyšovanie kvalifikovanosti zamestnancov 
uskutočňujúcich výskum a vývoj, posilňovanie spolupráce inštitúcií uskutočňujúcich 
výskum a vývoj s cieľom vytvárania medzinárodne akceptovaných národných centier 
výskumu a vývoja, prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, podporovanie 
rozvoja činnosti inštitúcií podporujúcich medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 
a prepojenie systému vedy a techniky na oblasť vzdelávania a inovácií. 
 
Cieľ C06K14/1 
V roku 2008 začať financovať  nový štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a 
vývoja v zmysle nového zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 
výskumu a vývoja zameraného na podporu národných výskumných centier 
realizujúcich výskum a vývoj na špičkovej európskej úrovni a perspektívou výrazného 
spoločensko-hospodárskeho dopadu.  
 
Plnenie: 
Cieľ nebol splnený. 3.6.2008 na 11. GPM (bod 20) bol schválený materiál „Grantové 
schémy na podporu špecializovaných organizácií vedy  a techniky na prenos 
výsledkov výskumu do praxe“ ako štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu 
a vývoja. Nadväzne na tento materiál bol vypracovaný „Strategický plán postupu 
v riadení a organizácii grantových schém pre vedu a techniku na 7-ročné obdobie“, 
ktorý bolo však potrebné v zmysle pripomienok 24. GPM, konanej dňa 16. 12 2008 
upraviť a predložiť opäť na rokovanie GPM v roku 2009.   

 

Podprogram 06K0A – Štátne programy MŠ SR  
 
Zámer podprogramu: Efektívne fungujúci systém štátnych programov podporujúci 
plnenie štátnej vednej a technickej politiky.    
 
Útvar zodpovedný za podprogram: sekcia vedy a techniky Ministerstvo školstva 
SR. 
 
Stručná charakteristika podprogramu: Zvyšovanie ekonomickej a spoločenskej 
prospešnosti vedy a techniky a prispievanie k dosiahnutiu jej vysokej úrovne 
a medzinárodného uznania prostredníctvom riešenia štátnych programov 
a zvyšovanie konkurencieschopnosti vedy a techniky v oblasti jej prioritných zámerov 
a kvalitatívnej úrovne infraštruktúry výskumu a vývoja v medzinárodnom meradle.  
 
Organizácie zabezpe čujúce plnenie podprogramu: sekcia vedy a techniky 
Ministerstva školstva SR a riešitelia podľa výsledkov obchodných a verejných súťaží. 
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Prvok 06K0A02 – Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívanie 
infraštruktúry výskumu a vývoja 
 
Stručná charakteristika prvku:  Zavedenie účelového financovania do podpory 
infraštruktúry výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu a zabezpečenie 
komplexnej štruktúry úloh výskumu a vývoja štátneho programu výberom 
najvhodnejších úloh štátneho programu výskumu a vývoja. 
 
Cieľ C06K0A02/1 
V roku 2008 pokračovať v aplikovaní nového systému hodnotenia kvality výstupov 
riešených úloh v rámci transformovaných štátnych programov výskumu a vývoja 
formou oponentúr a následnou kontrolou s dôrazom na spoločensko-hospodársky 
dopad.  
 
Plnenie: 
Cieľ bol splnený na 100%. Transformovaný ŠP – „Komplexné riešenie podpory 
a efektívneho využívanie infraštruktúry výskumu a vývoja“ bol riadne podrobený 
hodnoteniu v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva SR pre oponentúry úloh 
výskumu a vývoja štátnych programov výskumu a vývoja ....“ č. CD-2006-
6446/14411-1:11 vydaného Ministerstvom školstva SR dňa 27.4.2006. V zmysle § 
23, ods. 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov bude vykonaná 
priebežná oponentúra.  
 
 
Prvok 06K0A03 – Aktuálne otázky rozvoja spolo čnosti 
 
Stručná charakteristika prvku:  Zavedenie účelového financovania do podpory 
infraštruktúry výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu a zabezpečenie 
komplexnej štruktúry úloh výskumu a vývoja štátneho programu výberom 
najvhodnejších úloh štátneho programu výskumu a vývoja. 
 
Cieľ C06K0A03/1       
V roku 2008 pokračovať v aplikovaní nového systému hodnotenia kvality výstupov 
riešených úloh v rámci transformovaných štátnych programov výskumu a vývoja 
formou oponentúr a následnou kontrolou s dôrazom na spoločensko-hospodársky 
dopad.  
 
Plnenie: 
Cieľ bol splnený na 100%. Transformovaný ŠP – „Komplexné riešenie podpory 
a efektívneho využívanie infraštruktúry výskumu a vývoja“ bol riadne podrobený 
hodnoteniu v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva SR pre oponentúry úloh 
výskumu a vývoja štátnych programov výskumu a vývoja ....“ č. CD-2006-
6446/14411-1:11 vydaného Ministerstvom školstva SR dňa 27.4.2006. V zmysle § 
23, ods. 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov bude vykonaná 
priebežná oponentúra.  
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Podprogram 0970A – Príspevky SR do MO – MŠ SR 
 
Zámer podprogramu: Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických 
záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach. 
 
Stručná charakteristika podprogramu:  Zabezpečenie dostatočného prístupu 
vedeckej komunity k informáciám o možnostiach účasti na medzinárodných vedecko-
technických projektoch a o využívaní finančných a iných výhod vyplývajúcich 
z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a z uzatvorených 
medzinárodných dohôd. 
 
Cieľ 0970A/1 
Zabezpečiť v rokoch 2008-2010 včasné zaplatenie príspevkov do medzinárodných 
organizácií z oblasti vedy a techniky.  
 
Plnenie: 
Cieľ bol splnený  

Členské príspevky do medzinárodných organizácií boli zaplatené v stanovených 
termínoch podľa doby splatnosti od doručovania príslušných faktúr. Dodržiavanie 
finančných platieb je na odbore medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji  
priebežne monitorované a kontrolované príslušnými zodpovednými pracovníkmi za 
všetky konkrétne oblasti MVTS. 
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XIV. Zámery a plnenie úloh ministerstva na úseku šp ortu 

Vychádzajúc z  Národného programu rozvoja športu a v súlade s Programovým 
vyhlásením vlády SR  Ministerstvo školstva SR v roku 2008 prioritne plnilo úlohy 
v nasledujúcich oblastiach: 

- športu pre všetkých, 

- športovo záujmovej činnosti v školách, 

- výberu a prípravy športovo talentovanej mládeže, 

- vrcholového športu a športovej reprezentácie, 

- medzinárodnej spolupráce a vzdelávania v oblasti telesnej kultúry, 

- legislatívnej, 

- materiálneho zabezpečenia, 

- financovania športu. 

1. Šport pre všetkých  

Šport pre všetkých – rekreačný šport, ako špecifická športová  činnosť, je určená 
všetkým vekovým skupinám obyvateľov uskutočňovaná rôznymi formami telesných 
cvičení a druhmi športu za účelom ich telesného a duševného rozvoja, zlepšenia 
zdravia, duševnej pohody, tvorby optimálneho životného štýlu a uspokojovania 
osobných záujmov a potrieb.  

Ministerstvo školstva SR v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu v roku 
2008 finančne podporilo prostredníctvom občianskych združení športové aktivity 
a podujatia adresované všetkým sociálnym a zdravotným skupinám obyvateľstva 
s celoslovenským a celospoločenským charakterom, vrátane celospoločenských 
kampaní poukazujúcich na pozitívny vplyv pohybu a športu na zdravie a život 
občanov.  
Z hľadiska vytvárania podmienok pre turistiku a cykloturistiku boli podporené projekty 
na značenie a udržiavanie turistických a cykloturistických trás a rekognoskácie 
nových trás v celkovej sume 1 750 000,- Sk.  
Celkom bolo v roku 2008 podporených 47 projektov s celoslovenskou pôsobnosťou 
vo výške 12 784 000,- Sk.   
 
Medzi najvýznamnejšie športové aktivity a podujatia celoslovenského charakteru 
v oblasti športu pre všetkých podporené Ministerstvom školstva SR patrili:  
- „Beh olympijského dňa“, do ktorého sa v roku 2008 zapojilo 37 089 aktívnych 

účastníkov – v prevažnej miere deti a mládež, 
- Projekt „Slovensko v pohybe“ pozostávajúci z aktivít na propagáciu športu pre 

všetkých -   (celoslovenské kampane a športové podujatia),        
- „Národný beh Devín – Bratislava“, ktorý je najstarším cestným behom na 

Slovensku, na ktorom každoročne štartuje vyše  1 000 účastníkov,  
- Plavecká štafeta miest 2008 za účasti 12 000 účastníkov,  
- „Biela stopa SNP“ - najmasovejšie športové podujatie v behu na lyžiach 1400 

účastníkov, 
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- Medzinárodný maratón mieru v Košiciach za účasti 3793 účastníkov – z toho 
polmaratón 827 účastníkov, minimaratón 1612 účastníkov, hendikepovaných 
športovcov na vozíčkoch a kolieskových korčuliach,  

- Celoročné a celoslovenské športové podujatia pre všetky vekové kategórie 
v štyroch druhoch športov - „Family Cup“, do ktorých sa zapojilo 288 rodinných 
tímov zo všetkých samosprávnych krajov, s celkovým počtom 975 účastníkov. 

- Súťaže mládeže v technických športoch. 
Okrem týchto foriem bol badateľný aj zvýšený záujem o neorganizované športové 
aktivity jednotlivcov, ale i rodiny s deťmi.  

2. Športovo záujmová činnos ť v školách 

Ministerstvo školstva SR prostredníctvom sekcie štátnej starostlivosti o šport 
podporilo v podprograme 02601 B v roku 2008 celkom 44 projektov 24 národných 
športových zväzov. Boli to najmä projekty zamerané na organizovanie celoštátnych 
športových súťaží žiakov materských škôl, základných škôl, stredných škôl 
a vysokých škôl. V roku 2008 boli podporené postupové súťaže v 21 športoch, ktoré 
organizuje Slovenská asociácia športu na školách, športové súťaže a univerziády pre 
študentov vysokých škôl, ktoré organizuje Slovenská asociácia univerzitného športu, 
Olympijské festivaly detí a mládeže, ktoré organizuje Slovenský olympijský výbor, 
atď. Počet účastníkov v celoštátnych športových súťažiach v roku 2008 bol 379 780 
(Zdroj: Tlačivo – vyhodnotenie projektu za rok 2008). Zároveň bol realizovaný projekt 
Otvorená škola v oblasti športu, v ktorom bolo posúdených 995 žiadostí, z toho bolo 
akceptovaných 341 žiadostí v celkovej sume 20. 029 tis. Sk. V podprograme 02601 
B bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu občianskym združeniam 
s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti športu v celkovej sume 47. 335 tis. Sk. 

3. Výber a príprava športovo-talentovanej mládeže 

V roku 2008 pokračoval proces skvalitňovania činnosti útvarov športovo talentovanej 
mládeže v súlade s koncepciou schválenou na 24. porade vedenia Ministerstva 
školstva SR, dňa 20.10 2007. Na podporu školských športových stredísk, športových 
tried, centier talentovanej mládeže a zväzových centier talentovanej mládeže bolo 
poskytnutých v roku 2008 173. 654 tis. Sk, čo bolo o 16. 690 tis. Sk viac ako v roku 
2007. Kľúčovými článkami v systéme starostlivosti o športovo talentovanú mládež 
boli centrá talentovanej mládeže pri športových kluboch a zväzové centrá 
talentovanej mládeže, v ktorých bolo sústredených 7 080 športovcov. Z tohto počtu 
športovcov v reprezentačných výberoch pôsobilo 2 481 športovcov, čo predstavuje 
viac ako 35%-tný podiel. Dôraz bol taktiež kladený na oblasť kvality tréningového 
procesu. Aj vďaka finančnej pomoci zo strany Ministerstva školstva SR sa podarilo 
stabilizovať trénerské kádre v mládežníckych kategóriách. V sledovaných útvaroch 
pôsobí 757 trénerov mládeže, z toho 273 má najvyššiu kvalifikáciu. Za dosiahnuté 
výsledky športovcov zaradených do útvarov talentovanej mládeže na vrcholných 
športových podujatiach (MS, ME, MSJ, MEJ) v roku 2008, bolo ocenených 37 
trénerov mládeže a za dlhoročnú prácu s mládežou 24 trénerov. Mladí športoví 
reprezentanti získali v roku 2008 desať titulov juniorského majstra sveta, devätnásť 
umiestnení do 3. miesta na MSJ, štyri tituly majstra Európy a ďalších dvadsaťdva 
umiestnení do 3. miesta na MEJ.   
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4. Vrcholový šport a športová reprezentácia 

Rok 2008 bol pre slovenský šport mimoriadny a to najmä preto, že to bol rok 
olympijský, v ktorom športovci bojovali o medailové umiestnenia na Hrách XXIX. 
olympiády a XIII. paralympijských hrách, ktoré sa uskutočnili v Pekingu. Dosiahnuté 
výsledky na hrách v Pekingu potvrdili, že Slovensko má športovcov, ktorí môžu 
úspešne bojovať o tie najvyššie priečky. Treba však dodať, že okruh športovcov, ktorí 
predstavujú skutočnú svetovú elitu nie je početný. Okrem úspešného vystúpenia na 
olympijských hrách, ktoré bolo najúspešnejšie v histórii samostatného Slovenska, 
získali naši reprezentanti na majstrovstvách sveta a Európy v rôznych vekových 
kategóriách viac medailových umiestnení. Najväčší podiel však na nich mali hlavne 
neolympijské športy. 
Na olympijských hrách získali zlaté medaily vodní slalomári – Michal Martikán, Elena 
Kaliská a bratia Pavol a Peter Hochschornerovci, striebornú medailu v športovej 
streľbe – Zuznana Štefečeková, v rýchlostnej kanoistike štvorkajak – Michal 
Riszdorfer, Richard Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Tarr a bronz v zápasení vybojoval 
David Musuľbes. Na Majstrovstvách Európy vybojovali zlaté medaily v športovej 
streľbe Danka Barteková a družstvo strelkýň v zložení Danka Barteková, Lenka 
Barteková a Andrea Stranovská, v rýchlostnej kanoistike dvojkajak – Ivana Kmeťová 
a Martina Kohlová. Ďalšie medailové umiestnenia pridali Zuzana Štefečeková, Jozef 
Gönci, Zoltán Baláž, Michal Homola a Peter Pelach (športová streľba), Ladislav 
a Peter Škantárovci, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš (vodný slalom) a Ľuboš 
Križko, ktorý vytvoril aj európsky rekord (plávanie). Matúš Kunhart a Peter Šoška 
(zjazd na divokej vode) sa stali v tejto disciplíne majstrami sveta.  
Dokázali sa presadiť a to je zvlášť potešujúce, aj juniorskí reprezentanti, napr. vo 
vodnom slalome – kajakár Martin Halčin, ktorý získal titul juniorského majstra sveta 
a Barbora Balážová, ktorá získala titul juniorskej majsterky Európy v stolnom tenise. 
Peter Sagan v cyklistike vybojoval v minulom roku celkom 4 medaily – v horskej 
cyklistke v disciplíne cross-country sa stal nielen juniorským majstrom Európy, ale aj 
juniorským majstrom sveta a pridal aj striebornú medailu z juniorských majstrovstiev 
sveta a bronzovú medailu z juniorských majstrovstiev Európy v cyklokrose.  
V neolympijských športoch dominovali v minulom roku najmä športovci v karate, 
raftingu, pretláčaní rukou, jazde psích záprahov, kickboxe, fitnes a modelárstve. 
Dobré výsledky sme dosiahli napr. aj v orientačnej cyklistike, kulturistike, šachu, 
motocyklovom športe a pod..  
Na paralympijských hrách v Pekingu si úspešne počínali naši reprezentanti – 
športovci so zdravotným postihnutím, kde získali zlaté medaile v športovej streľbe – 
Veronika Vadovičová a Ján Riapoš spolu s Rastislavom Revúckym v stolnom tenise, 
striebro Alena Kánová, Miroslav Jambor spolu s Richardom Csejteyom v stolnom 
tenise, Rastislav Tureček v cyklistike a bronz vybojoval Miroslav Jambor v stolnom 
tenise. Z ďalších úspechov je potrebné spomenúť bronzovú medailu nepočujúcej 
športovkyne Ivany Krištofičovej, ktorú získala na majstrovstvách Európy v atletike, 
kde súčasne vytvorila juniorský svetový a zároveň aj európsky rekord vo vrhu guľou. 
Štefan Kopčík vytvoril svetový rekord v športovej streľbe nevidiacich a slabozrakých 
športovcov. 
Po dlhých rokoch sa dokázali v európskej a svetovej konkurencii výraznejšie presadiť 
aj zástupcovia kolektívnych športov. Volejbalisti pod vedením talianskeho trénera 
dokázali vyhrať Európsku ligu mužov a v tomto roku budú bojovať o čo najlepšie 
umiestnenie na Majstrovstvách Európy. Družstvo mužov sa na Majstrovstvách 
Európy v hádzanej síce ešte nedokázalo výraznejšie presadiť, ale po prvýkrát sa 
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prebojovalo na záverečný turnaj Majstrovstiev sveta. Kvalifikačné boje úspešne 
zvládlo aj basketbalové družstvo žien a po niekoľkých rokoch bude opäť hrať na 
Majstrovstvách Európy. Začiatok kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2010 má zatiaľ 
dobre rozohraný aj futbalová reprezentácia. Ale za najprekvapivejší výsledok 
v kolektívnych športoch asi možno považovať postup družstva žien v ľadovom hokeji 
na zimné olympijské hry 2010, ktoré sa uskutočnia vo Vancouveri.  
Na základe počtu získaných medailí z olympijských a paralympijských hier 
v Pekingu, ale aj z ďalších významných európskych a svetových podujatiach, 
môžeme z pohľadu dosiahnutých úspechov slovenský šport hodnotiť kladne. Treba 
však upozorniť na skutočnosť, že najmä v olympijských športoch dosahujeme 
úspechy len vďaka niekoľkým športom a športovcom. Len výnimočne sa dokážu vo 
svetovej konkurencii presadiť naši reprezentanti v juniorských kategóriách. To len 
potvrdzuje, že za svetom výrazne zaostávame napr. v práci s mládežou, vo vytváraní 
materiálno technických podmienok pre šport detí a mládeže a to podľa všetkého 
nebude stačiť na to, aby sa reprezentanti Slovenska aj v budúcnosti objavovali na 
popredných miestach v náročnej medzinárodnej konkurencii. 

5. Medzinárodná spolupráca a vzdelávanie v oblasti telesnej kultúry 

V máji 2008 sa uskutočnilo stretnutie s cieľom prerokovať aktualizáciu ďalšieho 
programu spolupráce v oblasti športu medzi Slovenskom a Francúzskom na obdobie 
2009 až 2011. Vzhľadom na  predsedníctvo Francúzska v EÚ (druhá polovica 2008) 
a  personálne zmeny na francúzskom ministerstve (Ministerstvo zdravotníctva, 
mládeže a športu) francúzska strana požiadala o odklad zasadnutia zmiešanej 
francúzsko-slovenskej komisie, ktorá prerokúva a schvaľuje  program  spolupráce 
v oblasti mládeže športu. 
Na základe Memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom 
školstva SR a Štátnym ministerstvom školstva a kultúrnych záležitostí Saska, sekcia 
štátnej starostlivosti o šport koordinovala a spoluprácu v oblasti školského športu. 
Každý druhý rok sa školské družstvo zo Saska  zúčastňuje na slovenskom finále 
školskej športovej súťaže Kalokagatia, v letných športoch a  slovenské školské 
družstvo odchádza na športové súťaže do Saska. V dňoch 22.-24.júna 2008 sa 
školské športové družstvo zo Saska zúčastnilo na finále školskej športovej súťaže 
Kalokagatia v Trnave. Na  úrovni ústredných orgánov štátnej správy Saska a SR sa 
v dňoch 31.1.-1.2.2008 uskutočnila návšteva saskej delegácie na pôde Ministerstva 
školstva SR. Na rokovaniach sa zúčastnili, okrem iných, aj predstavitelia sekcie 
štátnej starostlivosti o šport, rokovalo sa o zintenzívnení bilaterálnej spolupráce 
v oblasti športu.  
Na základe Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Slobodného štátu 
Bavorsko sa boli vypracované programy spolupráce za jednotlivé rezorty. Prioritou 
dvojstrannej spolupráce medzi Slovenskom a Bavorskom bol školský šport.  
Najlepšie školské družstvá oboch krajín v jednotlivých športových disciplínach sa 
recipročne zúčastnili na športových súťažiach, striedavo v oboch krajinách. V roku 
2008 sa dve sedemčlenné družstvá (chlapci a dievčatá), víťazi finále Majstrovstiev 
SR v behu na lyžiach (22.-23.1.2008 Mlynky - Biele vody) zúčastnili na Bavorskom 
finále v behu na lyžiach v Nesselwangu v dňoch 11.-13.2.2008. Na finále školskej 
športovej súťaže Kalokagatia na Slovensku, ktorú každoročne organizuje Slovenská 
asociácia športu na školách, sa v dňoch 22.-24.6.2008 v Trnave zúčastnili dve 
bavorské dvanásťčlenné školské družstvá v hádzanej. 
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V rámci spolupráce krajín V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko) sa 
každoročne uskutočňuje porada Stáleho výboru „Olympijské nádeje“ (juniori 14 až 
18 roční, talentovaní športovci), ktorý pozostáva z predstaviteľov ústredných 
orgánov pre šport zo spomínaných krajín. Za Slovenskú republiku je to sekcia štátnej 
starostlivosti o šport Ministerstva školstva SR. Na stretnutiach Stáleho výboru, ktoré 
sa uskutočňujú vždy v inej krajine V4,  národní koordinátori predložili správu 
o vyhodnotení realizácie minuloročných súťaží „Olympijské nádeje“ a dohodli sa na 
rozdelení jednotlivých súťaží v roku 2009. Zo stretnutia bol pripravený protokol, ktorý 
bol potvrdený podpismi zúčastnených zástupcov. Dňa 28.11.2008 sa uskutočnilo 
stretnutie Stáleho výboru v Bratislave pod gesciou sekcie štátnej starostlivosti 
o šport Ministerstva školstva SR.  
Okrem spoločného projektu „Olympijské nádeje“, krajiny V4 sa pravidelne stretávajú 
na úrovni expertov štátnej správy, kde sa prerokovávajú aktuálne témy a problémy 
týkajúce sa športu v stredoeurópskom regióne, za účelom vzájomnej výmeny 
informácií a zosúladnenia spoločného stanoviska týchto krajín voči EÚ. V minulom 
roku sa uskutočnilo takéto stretnutie v Budapešti, na ktorom sa zúčastnili dvaja 
predstavitelia sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva SR. 
V roku 2008 sa  konali pravidelné stretnutia  Monitorovacej skupiny pre WADA 
Európského dohovoru boja proti dopingu (CAHAMA)  a Stáleho výboru 
k násilnostiam na športových podujatiach.  Zástupca Ministerstva školstva SR v 
Monitorovacej skupine WADA, ktorá má na starosti otázky antidopingu v športe je 
pán Zdeno Kmetek. Spolu s pánom A. Novosádom, riaditeľom odboru športu, 
zastupovali Ministerstvo školstva SR aj v Stálom výbore Rady Európy k násilnostiam 
na športových podujatiach.   
V sledovanom období organizovalo Ministerstvo školstva SR v zmysle uznesenia 
vlády SR zo 14. 3. 2007 a Intimátu č.30/256/2007 k prioritám predsedníctva SR vo 
Výbore ministrov Rady Európy (november 2007 – máj 2008) medzinárodnú 
konferenciu „Výchova prostredníctvom športu“ , ktorá sa konala v Bratislave,  v 
dňoch 17. – 18. Apríla 2008, za prítomnosti zástupcov 24 členských štátov Rady 
Európy, ktorý v záveroch konferencie zhodnotili situáciu v zúčastnených krajinách 
týkajúcu sa výchovy prostredníctvom športu. Konferencia sa sústredila  na konkrétne 
vzdelávacie aktivity a opatrenia, ktoré sa uskutočnili v členských krajinách Rady 
Európy po Európskom roku vzdelávania prostredníctvom športu v roku 2004 (EYES) 
a tiež na dobré skúsenosti z praxe a nápady medzi zúčastnenými krajinami v oblasti 
vzdelávania prostredníctvom športu v okruhoch:  Šport a ľudské hodnoty; Šport a 
mier; Šport a medzikultúrny dialóg; Pozitívna úloha športu v modernej spoločnosti; 
Olympijské výchovné programy; Komunikácia prostredníctvom športu;. Štúdium 
riadenia športových organizácií s prihliadnutím na účasť atlétov v štruktúrach 
olympijského hnutia; Výchova mládeže k čistému športu a Európska kampaň „Každý 
iný – všetci rovní: Rozmanitosť, Ľudské práva, Účasť“. 

 Závery konferencie smerovali k výzve aby krajiny a organizácie, ktoré doteraz tak 
neurobili, sa pripojili k EPAS-u (rozšírenej čiastočnej dohode o športe Rady Európy - 
Enlarged Partial Agreement on Sport), aby naďalej bolo možné rozvíjať štandardy a 
monitorovať ich na úrovni celej Európy a tiež kritériá, ktoré by merali pokrok pri 
implementácii výchovy prostredníctvom športu. Odznel návrh športovému hnutiu a 
verejným inštitúciám, aby organizovali a podporovali, podľa možností v partnerstve, 
organizáciu seminárov s cieľom implementovať tieto opatrenia. Účastníci konferencie 
si vymenili svoje skúsenosti, osvedčené postupy i ponaučenia získané za posledné 
roky, aby sa zabezpečila efektívna implementácia výchovy prostredníctvom športu. 
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Konferencia sa zaoberala aj efektívnymi metódami, prostredníctvom ktorých by štáty, 
medzinárodné komunity a mimovládne organizácie v športe mohli prispieť k 
zlepšeniu prístupu ku kvalitnej výchove prostredníctvom športu. Účastníci  uvítali 
koncept SAFE Sport, ktorý zdôrazňuje dôležitosť propagácie a podpory 
udržateľného, spravodlivého a etického športu bez závislostí (Sustainable, Addiction-
free, Fair and Ethical - SAFE ) ako ľahko zapamätateľného akronymu – pre boj proti 
odvrátenej tvári športu symbolizovanej bujnejúcim dopingom, násilím a korupciou. 
Podporili úsilie Medzinárodného výboru Pierra de Coubertina (IPCC), ktorý sa stará 
o šírenie odkazu Pierra de Coubertina. Konferencia podporila úsilie európskych 
vysokoškolských inštitúcií a športových škôl v poskytovaní Olympijského výchovného 
programu na vysokoškolskej úrovni akým je napr. Program MEMOS (výkonní riadiaci 
pracovníci v oblasti riadenia športových organizácií). Účastníci privítali iniciatívy EÚ 
súvisiace s výchovou prostredníctvom športu a perspektívu implementácie Bielej 
knihy o športe a odporučili, aby výskum zameraný na Olympijskú výchovu bol 
podporovaný prostredníctvom 7. Rámcového programu EÚ. V záveroch účastníci 
navrhli, aby konkrétne akcie členských štátov, akými sú IPCC Fórum mládeže alebo 
Program MEMOS, boli podporované programami Mládež a Občianstvo, programom 
Celoživotné vzdelávanie alebo programom Interreg. Záverom účastníci zdôraznili 
význam a dôležitosť budúcich stretnutí pre zaručenie efektívnosti a kontinuity debát o 
budúcej športovej politike Rady Európy zameranej na výchovu prostredníctvom 
športu. 

Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja  zorganizovalo 
Ministerstvo školstva SR a Slovenský olympijský výbor národnú konferenciu „Ako 
ďalej slovenský vrcholový šport?". Konferencia sa uskutočnila v dňoch 5. - 7. 
novembra 2008 v Grand Hotel Bellevue v Starom Smokovci, kde  športoví odborníci 
hodnotili slovenský vrcholový šport -  športové zázemie, súčasný stav, podporu 
športových odvetví, úspechy a očakávania. Národnej konferencie sa zúčastnil  aj 
prezident SR Ivan Gašparovič. Na konferencii sa stretlo  243 zástupcov športových 
organizácií a ďalších odborných pracovníkov v oblasti športu. Počas troch dní  
odznelo 42 odborných vystúpení a viacero diskusných príspevkov so zameraním na 
vrcholových šport v celom jeho spektre. Príspevky, ako aj samotná diskusia mali 
vysokú odbornú úroveň, čo prispelo k úspešnému priebehu konferencie. Boli 
smerované na zhodnotenie a analýzu súčasného stavu a zlepšenie podmienok vo 
vrcholovom športe v personálnej oblasti, systéme riadenia a organizácie, 
financovania, materiálneho, zdravotného, diagnostického, sociálneho a ďalšieho, 
zabezpečenia. Na konferencii boli prijaté závery a vyplývajúce úlohy v troch hlavných 
oblastiach:  

1. riadenie a organizácia športu 
2. financovanie športu  
3. vzdelávanie a zdravotné zabezpečenie športovej prípravy. 

 
V oblasti vzdelávania odborníkov v športe sekcia štátnej starostlivosti o šport 
poskytovala poradenskú činnosť a konzultácie pre žiadateľov o akreditáciu v oblasti 
telesnej kultúry. Do 31.12.2008 Ministerstvo školstva SR vydalo potvrdenie 
o akreditácii 168 právnickým osobám a fyzickým osobám na vzdelávanie odborníkov 
v športe. Zároveň v spolupráci s Národným športovým centrom zabezpečovalo 
činnosť akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry. Vzhľadom na potrebu 
zjednotenia vzdelávacích systémov odborníkov v športe, najmä trénerov, v rámci 
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Európskej únie, bol legislatívne upravený Jednotný vzdelávací systém odborníkov 
v športe v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že k 1.12.2008 nadobudla účinnosť 
vyhláška č. 444/2008 Z. z. , vzdelávanie odborníkov v športe od tohto dátumu bude 
zabezpečované v troch hlavných kategóriách – tréner, rozhodca a iný odborník. 
Systém vzdelávania odborníkov v športe podľa tried k 1.9.2008 zrušením vyhlášky č. 
257/1998 Z. z. zanikol a v súlade s vyhláškou č. 444/2008 Z. z. prechádza systém 
vzdelávania odborníkov v športe na kvalifikačné stupne. Každý stupeň má stanovené 
minimálne štandardy vzdelávania, profil športového odborníka, podmienky prijímania 
a udeľovanie dokladu o odbornej spôsobilosti, ktorý je uznávaný v krajinách 
Európskej únie. 

6. Legislatíva v športe 

Ministerstvo školstva SR v oblasti športu v roku 2008 pracovalo na príprave dvoch 
zákonov a dvoch vyhláškach. K 1.9.2008 nadobudol účinnosť zákon č. 300/2008 Z. 
z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
k 1.12.2008 nadobudol účinnosť zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných 
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. K 1.12.2008 nadobudla účinnosť vyhláška č. 
444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom 
vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky a k 1.1.2009 
nadobudla účinnosť vyhláška č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej 
kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca. 

7. Materiálno technické zabezpe čenie športu 

V danej oblasti boli dotácie v roku 2008  poskytnuté prevažne telovýchovným 
a športovým občianskym združeniam, a to najmä na rekonštrukciu, prestavbu 
a modernizáciu športových objektov a zariadení a na nákup zariadení, vybavenia 
a športovej výstroje pre reprezentantov a talentovanú mládež. Dotácie boli 
poskytnuté predovšetkým na rekonštrukciu zimných štadiónov vo viacerých mestách 
na Slovensku, rekonštrukciu atletickej tartanovej dráhy v Dubnici nad Váhom, 
rekonštrukciu motokrosového areálu vo Sverepci, rekonštrukciu kolkárne 
v Modranke, rekonštrukciu stolnotenisovej haly v Bratislave, prestavbu národného 
biatlonového areálu v Osrblí, úpravu slalomových tratí a tribúny v Areály vodných 
športov Čunovo a pod. Ďalšie dotácie boli použité na nákup motorových vozidiel, 
súťažných činiek, gymnastického náradia, meracích zariadení, informačných tabúľ, 
meracieho, vyhodnocovacieho a informačného softvéru, súťažného plochodrážneho 
motocykla, volejbalových trenažérov, atletického vybavenia, streleckých zariadení, 
pušiek, brokových zbraní a pištolí, leteckej a parašutistickej techniky, zápasníckych 
žineniek, tatám pre karate, cyklistických zariadení, bicyklov a cyklistického materiálu, 
lodí pre vodný slalom a rýchlostnú kanoistiku, jachtárskeho plaváka, servisného 
a testovacieho zariadenia pre bežecké lyžovanie, stolnotenisových stolov a 
zariadení, lukov a špeciálnych vozíkov pre športovcov s telesným postihnutím pre 
potreby športovej reprezentácie, talentovanej mládeže a organizovania významných 
podujatí na Slovensku.  
V menšom rozsahu boli dotácie na materiálno-technické zabezpečenie športu 
poskytnuté aj obciam. Prostriedky sa použili na rekonštrukciu, prestavbu 
a modernizáciu športových objektov a zariadení v majetku obcí. Dotácie boli 
poskytnuté predovšetkým mestu Krompachy na prestavbu rozostavaného zimného 
štadióna, na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie, mestu Spišská Nová Ves na 
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zakúpenie rolby a prídavných zariadení pre zimný štadión, mestu Bánovce nad 
Bebravou na rekonštrukciu a prestrešenie zimného štadióna a mestu Lučenec na 
dobudovanie zimného štadióna. 
  
8. Financovanie športu 

 
V roku 2008 boli poskytnuté dotácie športovým organizáciám a obciam v rámci 
Národného programu rozvoja športu v SR v celkovej výške 1 002 025 tis. Sk, v tom 
kapitálové transfery činili 181 083 tis. Sk a bežné transfery 820 942 tis. Sk. 
 
Podľa jednotlivých podprogramov boli dotácie poskytnuté nasledovne:  
 
02601 - Šport pre všetkých a záujmová činnosť na školách 64 729 tis. Sk, 
02602 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 570 783 tis. Sk, 
02603 - Športovo-talentovaná mládež 173 584 tis. Sk, 
02604 - Materiálno-technický rozvoj športu 181 083 tis. Sk, 
02605 - Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamoriadených 
organizácií 11 846 tis. Sk. 
 
Dotácie boli poskytnuté za účelom naplnenia zámerov a cieľov Národného programu 
rozvoja športu v SR, predovšetkým vytvorenia optimálnych podmienok pre rozvoj 
športu, najmä pre úspešnú športovú reprezentáciu a propagáciu Slovenskej republiky 
(prioritne v roku 2008 na olympijských a paralympijských hrách, ktoré sa konali 
v Pekingu) a pre kvalitnejšiu prípravu športovo-talentovanej mládeže, najmä 
v športových triedach. Prioritne boli podporované úspešné a populárne olympijské 
športové odvetvia a v rámci úloh športovej reprezentácie - zabezpečenie športovej 
prípravy vybraných športovcov, ktorí sa kvalifikovali na olympijské hry 2008 
a paralympijské hry 2008 ako aj zabezpečenie ich účasti na olympijských 
a paralympijských hrách 2008 v Pekingu. Dotácie boli na úlohy reprezentácie 
poskytnuté aj na ďalšiu dôležitú oblasť - prípravu vybraných športovcov, zaradených 
do Tímu zimných olympijských hier 2010 a Tímu zimných paralympijských hier 2010. 
Ďalšou významnou podporovanou oblasťou športu bolo zabezpečenie komplexnej 
športovej prípravy talentovanej mládeže v útvaroch športovo talentovanej mládeže, 
organizovanie školských športových súťaží a iných mimoškolských športových aktivít 
pre žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl. Dotácie boli 
v menšom rozsahu poskytnuté aj  na organizovanie medzinárodných športových 
aktivít na Slovensku, na účasť zástupcov Slovenskej republiky na takýchto aktivitách 
v zahraničí, na vydávanie odborných publikácií, časopisov, informačných bulletinov 
a podobných materiálov a na vzdelávanie trénerov, rozhodcov a ďalších odborných 
pracovníkov. 

Dotácie na materiálno-technický rozvoj športu boli v najväčšom rozsahu poskytnuté 
na účely zabezpečenia potrieb reprezentácie a talentovanej mládeže, na 
rekonštrukciu zimných štadiónov prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového 
hokeja a na prestavbu národného biatlonového areálu.  
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XV. Zámery a plnenie úloh ministerstva na úseku 
informatizácie školstva 

Stratégia informatizácie regionálneho školstva 
Stratégia bola prijatá uznesením vlády SR č. 112/2008 zo dňa 20. februára 2008. 
Cieľom stratégie je priblížiť v priebehu štyroch rokov slovenské školstvo k moderným 
európskym školám pripravujúcim žiakov pre vedomostnú spoločnosť. Zdôrazňuje 
primárnosť zmeny vo vyučovaní, predovšetkým výchovno-vzdelávacích cieľov. 
Z tohto dôvodu implementáciu problematiky informačno-komunikačných technológií 
(IKT) do vzdelávacích programov, predovšetkým úpravu učebných osnov, 
považujeme za kľúčovú a je súčasťou prvého pilieru stratégie. Stratégia zakladá 
finančné náklady v minimálnej výške 10,9 mld. Sk (361 mil. €) na obdobie 4 rokov, z 
toho sa predpokladá získať na procesy súvisiace s informatizáciou regionálneho 
školstva 6,9 mld. Sk (229 mil. €) z fondov EÚ predovšetkým z Operačného programu 
Vzdelávanie (prípadne iných operačných programov a zdrojov) a 4 mld. Sk (132 mil. 
€) z vládnych zdrojov. Prijatý bol aj akčný plán stratégie informatizácie regionálneho 
školstva, v ktorom sú stanovené konkrétne ciele, ktoré sa majú naplniť, termíny 
splnenia a zodpovednosti jednotlivých sekcií Ministerstva školstva SR a organizácií 
rezortu školstva. 
 
Koncepcia rozvoja informa čných systémov verejnej správy za rezort školstva 
Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy za rezort školstva bola 
vypracovaná na základe úlohy B.5 z uznesenia vlády č. 331/2008 a na základe 
zákona 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy. Cieľom materiálu bolo 
zmapovať súčasný stav informačných systémov rezortu školstva a navrhnúť ich 
budúci rozvoj najmä s dôrazom na rozvoj elektronických služieb poskytovaných 
informačnými systémami a definovať strategické ciele ďalšieho rozvoja informačných 
systémov rezortu školstva. Koncepcia bola predložená 30. septembra 2008 na 
schválenie Ministerstvu financií SR. 
 
Štúdia uskuto čnite ľnosti na projekt Dátové centrum rezortu školstva 
Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Dátové centrum rezortu školstva sa ukončila 
5. mája 2008. Štúdia definovala podmienky pre vytvorenie a prevádzku Dátového 
centra rezortu školstva (prednostne pre regionálne školstvo). Cieľom realizácie bolo:  
1. Poskytovanie obsahu na podporu vzdelávania 
2. Prevádzka centrálnych aplikácií pre rezort školstva 
Na základe tejto štúdie bolo vypracované zadanie pre verejné obstarávanie na 
zákazku Dátové centrum rezortu školstva – 1. etapa. 
 
Štúdia uskuto čnite ľnosti na projekt Školský intranet 
Štúdia uskutočniteľnosti na školský intranet bola ukončená v máji 2008. Základné 
obsahové prvky projektu Školský intranet sú: Sprístupnenie vzdelávacieho obsahu 
(bezpečné prostredie pre on-line vzdelávanie a testovanie, vzdialený prístup k 
obsahu, mobilita, multimédiá vo vyučovaní, virtuálne učebne), prostredie pre správu 
a manažment výučby (prístup pre učiteľov, zdieľanie skúseností, prístup pre rodičov, 
riadenie školy, mimoškolské aktivity), komunikácia na školách a mimo nej (blogy, 
diskusné skupiny, záujmové komunity, zdieľanie súborov a aplikácií), prostredie pre 
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správu zariadení a vybavenia škôl, (bezpečnosť na školách, študentské karty, dohľad 
majetku). 
 
Štúdia uskuto čnite ľnosti na projekt Implementácia riadiaceho manažérsk eho 
informa čného systému na MŠ SR a priamoriadených organizáciá ch .  
Štúdia bola ukončená 9. októbra 2008, výstupom štúdie je okrem definovania 
aktuálneho stavu v oblasti komunikácie a riadenia i návrh riešenia, ktoré zabezpečí 
integráciu všetkých existujúcich systémov v rezorte do jednotného riadiaceho 
manažérskeho informačného systému. Na 21. gremiálnej porade ministra dňa 4. 
novembra 2008 bola sekcii informatiky zadaná úloha zabezpečiť implementáciu 
jednotného informačného manažérskeho systému. 
 
Štúdia uskuto čnite ľnosti „Migrácia databáz a aplikácií do dátového cen tra 
rezortu školstva“ 
Štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava hlavne na analýzu jednotlivých databáz 
a aplikácií, popis ich funkcionalít, terajšieho technického riešenia, typu aplikácie, 
vstupov a výstupov z nich, väzieb na iné informačné systémy, zatrieďovania databáz 
a aplikácií z hľadiska ich dôležitosti pre rezort, spôsobu využitia, možností presunu 
do dátového centra, navrhuje časové diagramy migrácie, resp. zdôvodnenie 
neefektívnosti migrácie do dátového centra a návrh iného riešenia. 
 
Štúdia na registre vysokých škôl a informa čný systém vysokých škôl  
Cieľom štúdie bolo navrhnúť nadstavbu nad informačným systémom vysokých škôl 
a pravidlá pre zabezpečenie procesov a výmenu informácií medzi informačnými 
systémami vysokých škôl, Ministerstva školstva SR a jeho priamo riadených 
organizácií. Aplikovaním definovaného prostredia sa vytvoria predpoklady pre 
rýchlejší, efektívnejší a adresnejší zber, spracovanie, triedenie a poskytovanie 
informácií. Navrhnutý informačný systém bude poskytovať aplikačné služby 
centrálneho registra študentov a zamestnancov vysokých škôl na jednotlivých 
architektonických či funkčných princípoch. 
 
Štúdia uskuto čnite ľnosti na projekt Digitálny obsah Národného programu  
výchovy a vzdelávania (DONPVV) 
Štúdia uskutočniteľnosti definuje podmienky pre implementáciu moderného 
integrovaného vzdelávacieho systému, ktorý vytvorí prostredie uľahčujúce 
a podporujúce učebné aktivity na základných aj stredných školách. Projekt si kladie 
nasledovné ciele: 
- vybudovať portál DONPVV ako internetovú aplikáciu s definovanou funkcionalitou 

pre využitie digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vyučovacom procese, 
- naplniť portál DONPVV digitálnym vzdelávacím obsahom pokrývajúcim rozsah 

ŠVP, 
- sprístupniť digitálny vzdelávací obsah určeným cieľovým skupinám: učiteľom, 

žiakom a rodičom, 
- umožniť učiteľom pracovať s digitálnym vzdelávacím obsahom a využívať ho vo 

vyučovaní, 
- umožniť učiteľom využívať portál DONPVV ako nástroj na podporu riadenia 

vyučovacieho procesu, 
- umožniť žiakom pristupovať k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, naučiť učiteľov 

pracovať s portálom DONPVV a využívať ho vo vzdelávacom procese. 
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Dátové centrum rezortu školstva – 1. etapa 
Sekcia informatiky pripravila v spolupráci s odborom pre verejné obstarávanie 
verejnú súťaž na zákazku: „Dátové centrum – 1. etapa“, ktorá sa uskutočnila v súlade 
s plánom verejného obstarávania na rok 2008. Víťazom verejnej súťaže sa stala 
firma Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.. Do 31. decembra 2008 bolo 
vybudované Dátové centrum rezortu školstva ako funkčný celok – centrálne úložisko 
digitálneho obsahu výchovy a vzdelávania s garanciou vysokej bezpečnosti 
spracovaných dát s vysokou dostupnosťou systému. Od 1. januára 2009 začala 
trojmesačná skúšobná prevádzka. 
 
Rozvojové projekty vysokých škôl 
V roku 2008 boli v spolupráci so sekciou vysokých škôl riešené centrálne rozvojové 
projekty vysokých škôl: Portál vysokých škôl, Elektronizácia prihlasovania na vysoké 
školy, Centrálny register študentov, Projekt zavedenia elektronického podpisu, 
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti, Implementácia inteligentných 
digitálnych technológií do vzdelávania  a organizácie vedecko-výskumnej práce 
komunikačného prostredia EVO, Projekt zavedenia antiplagiátorských opatrení – 
štúdia uskutočniteľnosti, Akademická dátová sieť SANET, projekt SOFIA. Na 
rozvojové projekty vysokých škôl pre zdravotne postihnutých študentov bola 
poskytnutá dotácia vo výške 10 mil. Sk. 
 
Projekt SANET 
V roku 2008 sa pokračovalo v rozvoji vysokorýchlostnej akademickej komunikačnej 
infraštruktúry vrátane metropolitných sietí s napojením na Európsku akademickú 
komunikačnú sieť SANET II. Sekcia vysokých škôl MŠ SR aj v roku 2008 
zabezpečila financovanie prevádzky a ďalšie rozšírenie akademickej počítačovej 
siete SANET II. Tieto boli určené na výstavbu alebo dokončovanie optických trás 
v roku 2008 a na nákup zariadení pre rozšírenie rýchlosti optickej siete. Prístup do 
akademickej dátovej siete a jej využívanie je vo všetkých vysokých školách. 
Základné a stredné školy, múzeá, knižnice a nemocnice sú pripájané tam, kde je to 
technicky možné a záujemcovia požiadajú občianske združenie SANET o pripojenie 
tým, že sa stanú jeho členom a vypracujú projekt pripojenia. Na pripojenie do siete 
SANET si musia záujemcovia finančné prostriedky zaobstarať sami. Sekcia 
informatiky má zastúpenie v Predstavenstve združenia SANET, kde má kontrolnú 
úlohu a zastupuje záujmy ministerstva. 
 
Projekt SANET do škôl 
Projekt SANET do škôl financovaný z rozpočtu Ministerstva školstva SR predpokladá 
pripojenie zhruba 500 stredných škôl na Slovensku do vysokorýchlostnej 
akademickej dátovej siete SANET (100 Mbit/s). Tento projekt je súčasťou projektu 
„Školský intranet“.  
 
Projekt pripojenia nepripojených škôl do internetu cez satelit 
Pripojenie zatiaľ nepripojených škôl do internetu pomocou satelitného pripojenia 
s maximálnou rýchlosťou do 1024 kbit/s smerom k užívateľovi a do 256 kbit/s 
smerom od užívateľa. Projekt počíta s pripojením 80 lokalít na dobu neurčitú s dobou 
viazanosti 36 mesiacov. Jedná sa takisto o podprojekt projektu „Školský intranet“. 
 
Projekty v rámci Opera čného programu Vzdelávanie a programu Výskum a 
Vývoj 
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Sekcia informatiky spolupracovala na nasledovných projektoch: 
- Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s 

Koncepciou vyučovania cudzích jazykov (Štátny pedagogický ústav) 
- Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika (Štátny pedagogický 

ústav) 
- Národný projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie 

(Slovenská akadémia vied) 
- Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ (Ústav informácií a prognóz školstva) 
- Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ (Ústav informácií a prognóz 

školstva). 
 
Maturity on-line 
Sekcia informatiky spolupracovala pri vytváraní projektu Maturity on-line. Realizáciou 
pilotného projektu bol poverený Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ústavom 
informácií a prognóz školstva a technickým riešiteľom (Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania). Pilotný projekt online testovania je súčasťou strategického 
zámeru Ministerstva školstva SR rozširovať využitie informačno-komunikačných 
technológií v oblasti vzdelávania. Projekt zároveň nadväzuje na celosvetové 
skúsenosti a vývoj v krajinách EÚ v oblasti skvalitňovania vzdelávania a využívania 
nových metód a technológií.  
 
Projekt WiFi do škôl 
Projekt WiFi do škôl je projekt zameraný na rozšírenie lokálnej počítačovej siete 
vybraných škôl o bezdrôtové WiFi pripojenie. Výhodou takejto infraštruktúry je 
možnosť bezdrôtovo pripojiť do lokálnej počítačovej siete tie časti budovy školy, ktoré 
klasickou káblovou infraštruktúrou nie sú pokryté kvôli vysokým nákladom na 
vytvorenie káblovej infraštruktúry, alebo komplikovaných stavebných zásahov do 
budovy. Ďalšou výhodou je možnosť pripojiť do lokálnej počítačovej siete na škole 
notebooky a iné mobilné zariadenia žiakov a učiteľov školy. Gestorom projektu je 
Ústav informácií a prognóz školstva SR. Projekt bol zahájený v roku 2008. Vo finálnej 
fáze projektu má byť vytvorená kompletná lokálna infraštruktúra na školách a 
sprevádzkované štyri prístupové body WiFi pripojenia na každej škole. 

 
Microsoft v oblasti školstva 

V roku 2008 pokračovala spolupráca s firmou Microsoft v rámci schváleného 
dokumentu Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom školstva SR a firmou 
Microsoft. Zmluva Microsoft Campus Agreement je multilicenčnou zmluvou, ktorá 
organizáciám rezortu školstva umožňuje používať najmodernejšie a legálne verzie 
Microsoft produktov po dobu jej platnosti a zaistiť kompatibilitu počítačov a 
používaných produktov. Program bol vytvorený podľa požiadaviek vysokoškolských 
zákazníkov, významne znižuje náklady na administratívu spojenú so sledovaním 
legálneho používania jednotlivo zakúpených licencií na počítačoch školy. Licencie 
obsiahnuté v zmluve Campus Agreement je možné používať počas doby platnosti 
zmluvy. Zmluva je podpísaná na obdobie troch rokov a ďalej umožňuje využívanie 
akýchkoľvek jazykových verzií a starších verzií ak si to vyžaduje hardvér, tzv. 
downgrade. Výhodou zmluvy Campus Agreement oproti iným multilicenčným 
programom je, že za používanie produktov je možné platiť podľa počtu 
zamestnancov a nie je nutné platiť podľa počtu počítačov. Vďaka tomu sa podarilo 
znížiť celkové náklady nutné k zabezpečeniu dostatočného počtu potrebných 
produktov. Program Student Live je postavený na spolupráci spoločnosti Microsoft 
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s Ministerstvom školstva SR a verejnými vysokými školami. Ministerstvo školstva SR 
podporilo túto iniciatívu, aby umožnilo univerzitám priamu komunikáciu so študentmi, 
zabezpečilo spätnú väzbu a školy mohli udržiavať kontakt s absolventmi. V rámci 
tohto programu bude poskytovaný špecifický softvér a webové služby pre približne 
250 tisíc študentov verejných vysokých škôl. Pokračovalo sa v zmluve Microsoft 
Select pre vzdelávanie, realizovali sa čiastkové nákupy softvérových licencií 
a pokračovalo pokrývanie infraštruktúry vysokých škôl serverovými produktmi. 
Rovnako sa pokračovalo v zmluve Microsoft Campus and School, v rámci ktorej sú 
dodávané produkty Microsoftu pre základné a stredné školy.  

 
Informa čný systém Ústavu informácií a prognóz školstva  
Sekcia informatiky sa podieľala na príprave Štúdie uskutočniteľnosti na racionalizáciu 
štatistických údajov v regionálnom školstve. Na základe tejto štúdie je Ústav 
informácií a prognóz školstva poverený vybudovaním informačného systému.  
 
Informa čný systém v športe 
Sekcia informatiky spolupracovala so sekciou štátnej starostlivosti o šport 
a Národným športovým centrom pri príprave materiálov ohľadom Informačného 
systému v športe. 
 
Prevádzka informa čných systémov úradu MŠ SR 
Sekcia informatiky zabezpečovala prevádzku vlastných informačných systémov 
úradu Ministerstva školstva SR. 
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XVI. Zámery a plnenie úloh ministerstva na úseku 
verejného obstarávania 

Činnosť odboru pre verejné obstarávanie vychádzala zo  schváleného  plánu 
verejného obstarávania  na rok 2008, v súlade s uvedeným plánom sa uskutočnili 
nasledovné obstarávania zákaziek: 
 
Nadlimitné zákazky. 
V kategórii nadlimitných zákaziek - Tovary bola v súlade s plánom obstarávaná 
formou verejnej súťaže zákazka: Dátové centrum rezortu školstva s plánovanou  
hodnotou 180 000 000,-Sk, skutočná hodnota uzatvorenej zmluvy je 219 960 454,- 
Sk. Čiastkový nesúlad medzi plánovanou sumou a skutočnosťou bol ovplyvnený 
návrhom ceny za servis po dobu 7 rokov.. 
Ďalšou realizovanou zákazkou v kategórii  Služby (nadlimitné zákazky)  bola zákazka 
„Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov na obdobie rokov 2008 
– 2012“ s očakávanou hodnotou na 4 roky 34 400 000,- Sk. 
V kategórii  Služby (nadlimitné zákazky) bola plánovaná zákazka: „Projekt   SOFIA“ s 
celkovým plánovaným nákladom  107 500 000,- Sk, zákazka nebola realizovaná, 
bude zabezpečovaná až v roku 2009.   
V kategórii  Služby (nadlimitné zákazky) bola v súlade s plánom obstarávaná aj 
zákazka: „Prekladateľské a tlmočnícke služby“, v porovnaní s pôvodným 
predpokladom plánu na cca 
3 150 000,- Sk boli špecifikované aj požiadavky ďalších útvarov MŠ SR a bola 
uzatvorená zmluva s očakávanou hodnotou 6 904 000,-Sk na 2 roky - uvedená 
hodnota vyplýva z prepočtov priemernej potreby prekladateľských a tlmočníckych 
služieb. 
 
Podlimitné zákazky. 
V kategórii podlimitných zákaziek - Tovary bola v súlade s plánom obstarávaná 
formou verejnej súťaže (EVO) zákazka: „Motorové vozidlá  (nákup a dodávka 7 
kusov)“ – predpokladaná hodnota zákazky  - plán bola 5 000 000,- SKK – skutočnosť  
4 386 277,- Sk. 
Ďalšou obstarávanou zákazkou v kategórii  Služby (podlimitné zákazky) boli „Služby 
spojené so zabezpečovaním  medzinárodných spiatočných leteniek a služieb 
spojených s prepravou osôb pri zahraničných pracovných cestách“ – plán 4 000 
000,- Sk, zákazka bola ukončená v roku 2009 v očakávanej hodnote 
V tejto kategórii bola uzatvorená formou verejnej súťaže (EVO) aj zmluva na 
zákazku: “Upratovacie a čistiace služby“, uzatvorená na obdobie  2 rokov 
(očakávaná hodnota 4 508 594,- Sk). 
V kategórii podlimitných zákaziek – Služby boli rokovacím konaním bez zverejnenia v 
zmysle § 58, ods. 1, písm. b) uzatvorené servisné zmluvy pre AU BB, VŠMU a VŠVU 
v celkovej hodnote 10.224.844,- Sk 
Rokovacím konaním bez zverejnenia bola uzatvorená zmluva na zákazku „Úprava 
FIS na zavedenie EUR a vytvorenie archívnemu systému pre účely prístupu VVŠ 
k dátam FIS vedených v SKK“ v celkovej hodnote 4.830.000,- Sk. 
 
Podprahové zákazky 
V kategórii podprahových zákaziek - Tovary- bola obstarávaná zákazka: 
„Kopírovacie stroje v troch rôznych  kategóriách“ - aj v tomto prípade v porovnaní s 
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plánom (cca. 500 000,- SKK) boli zosumarizované požiadavky všetkých útvarov MŠ 
SR a bola uzatvorená zmluva v celkovej hodnote 1 944 000,- Sk. 
V kategórii podprahových zákaziek – Služby – boli zabezpečované  nasledovné 
zákazky: 
Štúdia uskutočniteľnosti na projekt: „Školský intranet“ – plán  1 780 000,-, skut. 1 780 
000,-Sk, 
Štúdia uskutočniteľnosti na projekt: „Dátové centrum“ – plán 1 590 000,-, skut. 1 590 
000,- Sk a 
Štúdia uskutočniteľnosti na projekt: „Implementácia riadiaceho manažérskeho 
informačného systému“ – plán 1 156 000 -  skut. 1 156 000,- Sk. 
Z potreby niektorých útvarov MŠ SR skvalitniť prácu s projektmi vyplynula 
nevyhnutnosť zabezpečiť odbornú prípravu vybraných zamestnancov na uvedenú 
činnosť a z tejto skutočnosti vyplynulo obstarávanie podprahovej zákazky formou 
verejnej súťaže  s názvom : „Vzdelávacie a tréningové aktivity, praktický výcvik 
zamestnancov MŠ SR pre oblasť implementácie projektov“ v hodnote 1 990 000,- 
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XVII. Záver  

 
Ministerstvo v roku 2008 plnilo úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády 
SR, Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008, Plánu hlavných úloh MŠ SR na 
rok 2008 a ďalších riadiacich aktov ministerstva.  
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