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pre PO č. 1 Vzdelávanie zo dňa 09. 04. 2021

Cieľ projektu Cieľové skupiny
Zapojenie 

škôl

Miesto 

realizácie

Duálne vzdelávanie 

a zvýšenie atraktivity 

a kvality OVP

1.2 1.2.1

33 800 000,00 

(zdroje EÚ+ ŠR)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OPĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie dňa 

15.11.2016 

Štátny inštitút 

odborného 

vzdelávania 

(ŠIOV)

Plošná implementácia systému duálneho 

vzdelávania do všetkých vhodných učebných a 

študijných odborov, prehĺbenie prepojenia 

vzťahu zamestnávateľ – SŠ – žiak v rámci 

systému duálneho vzdelávania, vytvorenie 

jednotného informačného prostredia pre systém 

duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov 

implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality 

OVP a príprava inštruktorov, majstrov a 

učiteľov na plnenie uvedených úloh.

žiaci ZŠ, žiaci SOŠ, 

pedagogickí 

zamestnanci ZŠ a SŠ 

podľa zákona 

č.317/2009 Z. z., tútori, 

zamestnanci štátnej 

správy 

a samosprávy

ZŠ, SŠ celé územie SR

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma 

31 711 257,73 EUR

(zdroje EÚ + ŠR)

Škola otvorená všetkým 1.1 1.1.1

29 882 756,00

(zdroj EÚ+ ŠR)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OPĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie dňa 

15.11.2016 

Metodicko-

pedagogické 

centrum 

(MPC)

Podporou inkluzívneho vzdelávania 

a skvalitnením profesijných kompetencií 

pedagogických a odborných zamestnancov  

zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie 

detí a žiakov.

deti, pedagogogickí 

a odborní zamestnanci 

podľa zákona 

č.317/2009 Z. z., 

rodičia, žiaci ZŠ 

vrátane žiakov so 

ŠVVP

MŠ, ZŠ
menej rozvinuté 

regióny

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

29 877 073,16 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR)

IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. 

storočie

1.1,  1.3 1.1.1, 1.3.1

21 046 601,22

(zdroj EÚ+ ŠR)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OPĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie dňa 

15.11.2016 

Centrum vedecko- 

technických 

informácií 

(CVTI)

Podpora rozvoja IT sektoru zmenami v systéme 

vzdelávania na ZŠ, SŠ a VŠ, a to hlavne 

zvýšením kvality informatického vzdelávania, 

matematického, prírodovedného a technického 

vzdelávania so zameraním na IKT, motivácia 

žiakov a študentov k štúdiu informatiky a IKT a 

rozvoj vedeckých kompetencií žiakov a 

študentov. Vytvorenie modelu vzdelávania a 

prípravy mladých ľudí pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a 

trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

pedagogickí 

a odborní zamestnanci 

podľa zákona 

č.317/2009 Z. z., 

študenti VŠ,  VŠ 

učitelia, žiaci ZŠ a SŠ 

vrátane žiakov so 

ŠVVP
ZŠ, SŠ, VŠ

menej rozvinuté 

regióny

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

18 721 872,00 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR + pro 

rata)

Zoznam zámerov národných projektov pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje schválený Komisiou 

pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie 

ku dňu 09. 04. 2021

Poznámka
Názov zámeru 

národného projektu

Investičná 

priorita

Špecifický 

cieľ

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

(v EUR)

Žiadateľ

Základné informácie
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Medzinárodné hodnotenie 

kľúčových kompetencií 

dospelých pre zvýšenie 

ich uplatnenia na trhu 

práce (PIAAC)

1.4 1.4.1

5 500 000,00

(zdroje EÚ+ ŠR)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OPĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie dňa 

12.04. 2018

Národný ústav 

certifikovaných 

meraní vzdelávania 

(NUCEM)

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie kvality 

a efektívnosti celoživotného vzdelávania tým, 

že realizovaním medzinárodnej porovnávacej 

štúdie OECD PIAAC budú poskytnuté 

MŠVVaŠ SR ako aj poskytovateľom 

celoživotného vzdelávania  v SR relevantné 

dáta o úrovni kľúčových kompetencií dospelých 

(čitateľská, matematická gramotnosť, 

komplexné riešenie problémov v technicky 

vyspelom prostredí) využívaných v pracovnom 

živote.

Ďalším cieľom projektu je prepojiť dostupné 

dáta z 1. cyklu medzinárodnej štúdie OECD 

PIAAC s dátami štúdie PISA.

Osoby zúčastnené na 

aktivitách CŽV 

(zamestnanci, 

uchádzači o 

zamestnanie, mladí 

ludia vo veku do 25 

rokov, pedagogickí  a 

odborní zamestnanci 

podľa zákona 

č.317/2009 Z. z., , starší 

ľudia v produktívnom 

veku)

N/A celé územie SR*

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

5 348 716,51 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR + pro 

rata)

Systém overovania 

kvalifikácií v SR
1.4 1.4.1

11 780 130,64 

(zdroj EÚ+ŠR+pro rata)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 03. 10. 2018

Štátny inštitút 

odborného 

vzdelávania 

(ŠIOV)

Komplexné nastavenie systému overovania 

kvalifikácií a výsledkov predchádzajúceho 

neformálneho vzdelávania a informálneho 

učenia sa v Slovenskej republike

Osoby zúčastnené na 

aktivitách v rámci 

celoživotného 

vzdelávania 

(Zamestnanci (t. j. 

autorizované osoby), 

mladí ľudia vo veku do 

25 rokov, starší ľudia v 

produktívnom veku) 

N/A celé územie SR*

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

11 780 130,64 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR + pro 

rata)

Štandardizáciou systému 

poradenstva a prevencie k 

inklúzii a úspešnosti na 

trhu práce

1.1 1.1.1

18 107 672,80

(zdroj EÚ+ŠR+pro rata)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 30. 01. 2019

Výskumný ústav 

detskej psychológie 

a patopsychológie

(VÚDPaP)

Nastavenie štandardov systému poradenstva a 

prevencie  a implementácia efektívneho 

systému poradenstva a prevencie 

multidisciplinárnym prístupom k dieťaťu v 

prospech jeho úspešného ukončenia povinnej 

školskej dochádzky a uplatnenia sa na trhu 

práce.

pedagogickí 

zamestnanci a odborní 

zamestnanci  v zmysle 

platnej legislatívy,

zamestnanci štátnej 

správy alebo 

samosprávy 

N/A celé územie SR*

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

18 100 644,80 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR + pro 

rata)

Zavádzanie inkluzívnych 

prístupov edukácie 

(ZIPE)**

1.1 1.1.1

  55 000 000,00

(zdroj EÚ+ŠR+pro rata)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 18. 06. 2019

Metodicko-

pedagogické 

centrum 

(MPC)

Implementácia princípov inkluzívneho 

vzdelávania (ďalej IKV) v materských, 

základných a stredných školách

deti a žiaci vrátane 

žiakov so ŠVVP

MŠ, ZŠ, SŠ celé územie SR*

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

54 913 649,88 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR + pro 

rata)
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TEACHERS (Profesijný 

rozvoj učiteľov)
1.1 1.1.1

6 324 511,87

(zdroj EÚ+ŠR+pro rata)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 11. 10. 2019

Metodicko-

pedagogické 

centrum 

(MPC)

Podporiť profesijný rozvoj pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov pri 

zavádzaní a realizácii zmien v školách 

a školských zariadeniach.

Pedagogickí 

zamestnanci a odborní 

zamestnanci MŠ, ZŠ, 

SŠ

N/A celé územie SR*

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

6 917 756,19 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR + pro 

rata)

Zlepšenie stredného 

odborného školstva 

v Prešovskom 

samosprávnom kraji

1.2 1.2.1

4 756 967,77 

(zdroj EÚ+ŠR)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 17. 12. 2019

Prešovský 

samosprávny kraj

Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami 

trhu práce a zvýšenie zapojenia 

zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu 

vzdelávania, podpora vzniku partnerstiev medzi 

poskytovateľmi stredoškolského odborného 

vzdelania a zamestnávateľmi, skvalitnenie 

tvorby stratégií a vzdelávacích politík na úrovni 

regionálnej samosprávy. 

žiaci SOŠ, pedagogickí 

a odborní zamestnanci

SOŠ

menej rozvinuté 

regióny

Prešovský 

samosprávny 

kraj

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

4 709 878,18 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR)

Aktualizácia systému 

usmerňovania a rozvoja 

ďalších zložiek 

v systéme poradenstva 

a prevencie – Usmerňovať 

pre prax

1.1 1.1.1

5 901 833,42 

(zdroj EÚ+ŠR+pro rata)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 28. 01. 2020

Výskumný ústav 

detskej psychológie 

a patopsychológie

(VÚDPaP)

Zrevidovanie a aktualizácia systému 

usmerňovania ďalších zložiek výchovného 

poradenstva a prevencie a zabezpečenie ďalším 

zložkám komplexnú podporu v dvoch 

dôležitých oblastiach: 

- v dostupnosti jednotného, kvalitného a 

efektívneho metodického usmerňovania PZ a 

OZ pôsobiacich ako ďalšie zložky systému 

výchovného poradenstva a prevencie

- v dostupnosti metodického usmerňovania a 

práce s kvalitnými a aktuálnymi diagnostickými 

nástrojmi pre identifikáciu rozmanitých potrieb 

vo výchove a vzdelávaní.

Pedagogickí 

zamestnanci a odborní 

zamestnanci  v zmysle 

Zamestnanci štátnej 

správy, verejnej správy 

alebo samosprávy

N/A celé územie SR*

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

5 831 547,40 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR + pro 

rata)

Transformácia 

vzdelávania a školy pre 

digitálnu dobu

1.1 1.1.1

31 533 438,20 

(zdroj EÚ+ŠR+pro rata)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 28. 01. 2020

Štátny inštitút 

odborného 

vzdelávania 

(ŠIOV)

Rozvoj kompetencií primárnej cieľovej skupiny 

(učitelia) a sekundárnej cieľovej skupiny (žiaci) 

pre uplatnenie sa v digitálnej dobe, ktoré 

vychádzajú z potrieb Industry 4.0.

Pedagogickí a odborní 

zamestnanci ZŠ a SŠ

Vedúci zamestnanci ZŠ 

a SŠ

ZŠ, SŠ celé územie SR*

Zámer NP schválený 

na 14. rokovaní 

Komisie pri MV OP 

ĽZ pre prioritnú os 

Vzdelávanie 

dňa 28. 01. 2020.
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Pomáhajúce profesie v 

edukácii detí a žiakov II.
1.1 1.1.1

  82 149 501,30

(zdroj EÚ+ŠR+pro rata)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 28. 02. 2020

Metodicko-

pedagogické 

centrum 

(MPC)

Implementácia princípov inkluzívneho 

vzdelávania (ďalej IKV) v materských, 

základných a stredných školách

deti a žiaci vrátane 

žiakov so ŠVVP

MŠ, ZŠ, SŠ celé územie SR*

Projekt v realizácii

Celková zazmluvnená 

suma

82 149 501,30 EUR 

(zdroje EÚ + ŠR + pro 

rata)

Zmiernenie dopadu 

pandémie ochorenia 

COVID-19 na vzdelávací 

proces na druhom stupni 

základných škôl vrátane 

zlepšenia dostupnosti 

vzdelávania

8.1 8.1.1

20 000 000,00

 (zdroj EÚ+ŠR)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 09. 04. 2021

Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR

(MŠVVaŠ SR)

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia 

COVID-19 na vzdelávací proces v základných 

školách vrátane zlepšenia dostupnosti 

vzdelávania prostredníctvom zvýšenia úrovne 

vybavenia pre zvládnutie nástupu digitalizácie a 

dištančného vzdelávania, a zároveň urýchlene 

riešiť situáciu zraniteľných skupín žiakov 

ohrozených školským neúspechom.

pedagogickí a odborní 

zamestnanci, žiaci

ZŠ celé územie SR

Zámer NP schválený 

na 18. rokovaní 

Komisie pri MV OP 

ĽZ pre prioritnú os 

Vzdelávanie 

dňa 09. 04. 2021.

Zmiernenie dopadu 

pandémie ochorenia 

COVID-19 na vzdelávací 

proces v stredných 

školách vrátane zlepšenia 

dostupnosti vzdelávania

1.1 1.1.1

20 303 087,00 

 (zdroj EÚ+ŠR)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 09. 04. 2021

Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR

(MŠVVaŠ SR)

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia 

COVID-19 na vzdelávací proces v stredných 

školách vrátane zlepšenia dostupnosti 

vzdelávania prostredníctvom zvýšenia úrovne 

vybavenia pre zvládnutie nástupu digitalizácie a 

dištančného vzdelávania, a zároveň urýchlene 

riešiť situáciu zraniteľných skupín žiakov 

ohrozených školským neúspechom.

pedagogickí a odborní 

zamestnanci, žiaci

SŠ celé územie SR

Zámer NP schválený 

na 18. rokovaní 

Komisie pri MV OP 

ĽZ pre prioritnú os 

Vzdelávanie 

dňa 09. 04. 2021.

Posilnenie regionálneho 

riadenia v oblasti 

odborného vzdelávania a 

prípravy smerom k 

zlepšeniu kvality, 

atraktivity a vyššej 

orientácii na trh práce v 

Banskobystrickom kraji

8.1 8.1.1

 6 269 196,89

(zdroj EÚ+ŠR)

indikatívna alokácia 

schválená Komisiou pri 

Monitorovacom výbore 

pre OP ĽZ pre prioritnú 

os č. 1 Vzdelávanie 

dňa 09. 04. 2021

Bankobystrický 

samoprávny kraj

(BBSK)

Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami 

trhu práce,  zlepšenie kvality odborného 

vzdelávania a prípravy prostredníctvom 

vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov, zvýšenie zapojenia 

zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu 

vzdelávania, podpora vzniku partnerstiev medzi 

poskytovateľmi stredoškolského odborného 

vzdelania a zamestnávateľmi,  podporenie 

nových cielených foriem vzdelávania, zlepšenie 

dostupnosti odborného vzdelávania a prípravy 

pre všetky skupiny žiakov vrátane žiakov z 

málo podnetného prostredia a znevýhodnených 

skupín  a skvalitnenie na úrovni regionálnej 

samosprávy.

žiaci ZŠ, žiaci SOŠ, 

žiaci SOŠ so ŠVVP, 

vrátane žiakov z málo 

podnetného prostredia a 

znevýhodnených skupín

pedagogickí 

zamestnanci a odborní

zamestnanci SOŠ ZŠ, SOŠ

menej rozvinuté 

regióny

Bankobystrický 

samosprávny 

kraj

Zámer NP schválený 

na 18. rokovaní 

Komisie pri MV OP 

ĽZ pre prioritnú os 

Vzdelávanie 

dňa 09. 04. 2021.
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* pro rata financovanie v BSK

**zámer NP schválený s podmienkou zmeny názvu zámeru NP. Nový názov zámeru NP "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".

Poznámka:

Zoznam je vypracovaný v zmysle postupov pre schvaľovanie zoznamu zámerov národných projektov systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020 a je súčasťou zápisnice z 18. rokovania Komisie 

pri MV OP ĽZ pre PO 1 Vzdelávanie zo dňa 09. 04. 2021.


