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Uznesenie z 11. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje  
pre prioritnú osi 1 zo dňa 18. 06. 2019 

 
 
Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie 
 
 
A. schvaľuje 
 
A.1 program 11. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1  

zo dňa 18. 06. 2019, 
A.2 overovateľa zápisnice z 11. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre prioritnú os 1 zo dňa  

18. 06. 2019 pána Jána Žačka, 
A.3 zámer národného projektu „Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie - ZIPE“ s podmienkami: 

 navýšenie alokácie vyzvania pre zámer NP na 55 mil. EUR (celkové oprávnené výdavky), 

 zámer a následne projekt nebude obsahovať vzdelávacie aktivity a aktivity pre tvorbu metodík, 

 predmetom projektu budú len personálne výdavky – transfery (pedagogický asistent, asistent učiteľa pre žiakov  

so zdravotným znevýhodnením, inkluzívny tím – školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg), výdavky 

na koordináciu a riadenie môžu  byť max 4% z celkových oprávnených výdavkov projektu, 

 úprava názvu zámeru NP v súlade s upraveným obsahom, 

 predkladateľ predloží žiadosť o NFP s upraveným rozpočtom projektu na základe prepočtu z dôvodu zvýšenia počtu 
podporených škôl, 

 členom a pozorovateľom Komisie bude pre informáciu zaslaný upravený zámer NP 
A.4  schvaľovanie zámeru národného projektu „Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov“ (podpora 

OECD aktivít) procedúrou per rollam po uskutočnení zasadnutia Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú 
gramotnosť a zasadnutia k okrúhlemu stolu a zapracovaní pripomienok vyplývajúcich zo zasadnutí, 

A.5  presun schvaľovania zámeru národného projektu Teachers s  oprávnenosťou výdavkov na aktivitu 2.1 pred vyhlásením 
vyzvania na nasledujúce zasadnutie Komisie pri MV OP ĽZ pre PO 1 Vzdelávanie po zrealizovaní okrúhleho stola  
a zapracovaní pripomienok z neho vyplývajúcich,  

A.6 aktualizáciu Zoznamu zámerov národných projektov, 
 
 
B. berie na vedomie 
 
B.1   informácie o aktuálnom stave implementácie PO 1 Vzdelávanie a prekážkach v implementácii prioritnej osi Vzdelávanie 

OP ĽZ a spôsoboch ich riešenia, 
B.2 informácie o témach na podporu z PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ: 

 Digitálnou transformáciou škôl ku kvalite vzdelávania, 

 Digitálna transformácia odborného vzdelávania a prípravy, 

 Podpora súťaží a olympiád žiakov v SR, 

 Škola bez nenávisti, 
B.3 informácie o podpore „Catching up Regions Initiative“ Prešov a Banská Bystrica prostredníctvom prioritnej osi 1 

Vzdelávanie OP ĽZ, 
 
 
C. ukladá úlohy sprostredkovateľskému orgánu OP ĽZ pre PO 1 Vzdelávanie 
 
C.1 zorganizovať:  zasadnutia pri „Okrúhlych stoloch“ k:  

 zámeru národného projektu „Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov“ spolu so zasadnutím 
Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť, 

 zámeru národného projektu „Teachers“, 

 téme „Digitálnou transformáciou škôl ku kvalite vzdelávania“, 

 téme „Digitálna transformácia odborného vzdelávania a prípravy“, 

 téme „Podpora súťaží a olympiád žiakov v SR“, 

 téme „Škola bez nenávisti“, 
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D. ukladá úlohy členom a pozorovateľom Komisie 
 
D.1 zaslať pripomienky, návrhy, námety k témam na podporu z PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ uvedených v bode B.4 Uznesenia   

v termíne do 04. 07. 2019 na e-mailovú adresu sekretariátu Komisie sekretariat.komisiapo1@minedu.sk, 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 02. 08. 2019 
 
Podpis :        
 
          v. r.  
 

Rastislav Igliar 
predsedajúci Komisie pri Monitorovacom výbore  

pre OP ĽZ pre PO 1 Vzdelávanie 
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