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Riadiaci orgán pre 

Operačný program Vzdelávanie 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky  

 

 

Neformálne  zasadnutie Monitorovacieho výboru 

pre Operačný program Vzdelávanie 

 

Termín konania: 27. 10. 2010 09:00 hod. 

Miesto konania: Hanulova 5/B, Dúbravka, zasadačka na prízemí 

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

 

 

Zápisnica 

 

 

1. Otvorenie  

 

Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie (ďalej 

len „MV pre OPV“) otvorila Martina Šimová, riaditeľka odboru pre operačný program 

Vzdelávanie sekcie európskych záleţitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(ďalej len „MŠVVaŠ SR“).   

M. Šimová privítala zúčastnených a predstavila aj generálnych riaditeľov sekcií MŠVVaŠ SR, 

ktorí prijali pozvanie na neformálne zasadnutie MV pre OPV. V úvode podotkla, ţe potreba 

neformálnych zasadnutí MV pre OPV vyplynula zo záverov hodnotenia vykonaného firmou 

Ernst & Young v roku 2009 a tieţ zo záverov IV. riadneho zasadnutia MV pre OPV. 

Nasledovala prezentácia na tému „Proces prípravy výziev/písomných vyzvaní a hodnotiaci 

proces aţ po uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP“. V priebehu prezentácie informovala 

generálna riaditeľka sekcie ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ MŠVVaŠ SR (ďalej len 

„SEŠFEÚ“) H. Fatyková o pripravovaných zjednodušeniach v oblasti finančného riadenia. Na 

zavedenie paušálnych výdavkov je potrebná legislatívna zmena a SEŠFEÚ v tomto smere 

zaslala právnemu odboru MŠVVaŠ SR návrh na legislatívnu úpravu zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takisto 

informovala o niektorých zjednodušeniach vyuţívaných v Českej republike, ktoré SEŠFEÚ 

plánuje predloţiť vo forme návrhov na poradu vedenia ministerstva v novembri/decembri 

2010. 

V rámci diskusie zástupkyňa ZMOS A. Mihalíková prezentovala návrh na monitorovanie 

spokojnosti prijímateľov s prácou RO/SORO. M. Karpátyová z VÚC Trnava poukázala na 

ekonomickú a právnu (ne)gramotnosť projektových tímov. 

K pripomienke ZMOS reagoval zástupca riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“), R. Korec s tým, 

ţe RO pripravuje prieskum verejnej mienky, v rámci ktorého budú môcť účastníci prieskumu 

vyjadriť svoj názor aj v tomto smere. A. Mihalíková zo ZMOS ďalej informovala, ţe ZMOS 

odovzdal ešte podpredsedovi vlády SR D. Čaplovičovi materiál obsahujúci návrhy na 

zjednodušenie implementácie štrukturálnych fondov, ale táto iniciatíva ostala bez odozvy. GR 

Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) A. Drgová poţiadala 

o zaslanie týchto návrhov. V diskusii reagovala aj zástupkyňa Ministerstva práce, sociálnych 
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vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) Z. Polačková, ktorá informovala prítomných 

o tom, ţe na najbliţšom rokovaní vlády sú na programe aj návrhy na zjednodušenie práve 

v tejto oblasti. Ďalej reagoval J. Vantuch ako zástupca Rady vysokých škôl SR, ktorý sa 

vyjadril k viacerým vystúpeniam diskutujúcich a prezentoval niekoľko návrhov: periodicita 

stretnutí MV pre OPV (raz ročne) je nedostatočná; niektoré poţiadavky na prijímateľov 

ohľadom ţiadostí o platbu (ďalej len „ŢoP“) sú prehnané (dokladanie emailov s vytlačenými 

prílohami k tzv. time-sheets, dokladovanie telefonických hovorov apod.); kriticky sa vyjadril 

k častej zmene pravidiel implementácie ŠF; k návrhom na zjednodušenie podotkol, ţe by sa 

mali zasielať vopred na pripomienkovanie aj tým, ktorí ich následne budú vyuţívať; kriticky 

sa vyjadril aj k plánovaniu výziev, o ktorom členovia MV pre OPV nie sú informovaní, resp. 

zapojení do tvorby plánu (kritizoval najmä nevyuţívanie fondov na vývoj nástrojov 

kodanského procesu, takisto nastavenie Národnej sústavy kvalifikácií v SR (ďalej len 

„NSK“); vyjadril sa aj k nízkej úrovni monitorovania a formálnemu charakteru vykonávaných 

hodnotení v predošlom skrátenom programovom období 2004-2006 a spomenul aj 

nedostatočný monitoring medzi OPV a OPZaSI; ďalej predloţil návrh, aby na ďalšie 

zasadnutia boli pozývaní aj projektoví manaţéri národných projektov a informovali 

o problémoch v nich; podotkol, ţe nastavenie projektov nie je len o finančnom čerpaní, ale 

o konkrétnych dosiahnutých výstupoch; monitorovací výbor podľa  jeho mienky v skutočnosti 

nemonitoruje, len reflektuje vykonané zmeny; k informácii o organizovaní tzv. workshopov 

k výzvam/písomným vyzvaniam, ktorá odznela v rámci prezentácia navrhol, aby pozvánky na 

tieto workshopy boli zasielané aj členom MV pre OPV; na ďalšie neformálne stretnutie  

navrhol ako tému problematiku finančného riadenia projektov. V diskusii reagovala riaditeľka 

odboru pre OPV M. Šimová: k neformálnym stretnutiam MV pre OPV sa pristúpilo práve 

z dôvodu nedostatočnej periodicity  riadnych zasadnutí; do budúcna sa plánujú aj stretnutia so 

zástupcami národných projektov, ale práve v tomto období prebehli personálne zmeny vo 

vedení viacerých priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR; organizácia workshopov je 

novinkou zo strany nového vedenia MŠVVaŠ SR – poţiadavka o účasti zástupcov MV pre 

OPV bude tlmočená ďalej, workshop k NSK sa uţ uskutočnil, je na vedení MŠVVaŠ SR, čo 

urobí s projektom ďalej; čo sa týka výhrad na nedostatočný monitoring medzi OPV a OPZaSI, 

M. Šimová podotkla, ţe zástupcovia jednotlivých OP sú vţdy navzájom pozývaní na 

monitorovacie výbory a výročné stretnutia (tzv. annual review meeting); k plánovaniu výziev 

sa vyjadrila, ţe táto poţiadavka bude tlmočená ďalej. Ďalej reagovala GR ASFEU A. Drgová, 

ktorá nesúhlasila so všetkými vyjadreniami J. Vantucha. K overovania ŢoP a nárokom 

kladeným na prijímateľov sa vyjadrila, ţe SORO v prvom rade zodpovedá za to, ţe 

prostriedky ES sú vynakladané v súlade s princípmi efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti. 

Nedostatky v ŢoP sú vyznačované v rámci technických moţností, prijímateľ má vţdy 

k dispozícii manaţéra riadenia výdavkov (ďalej len „MRV“), MRV chodia aj na miesto 

k prijímateľom a pomáhajú so ŢoP. Na doplňujúcu otázku J. Vantucha, či je potrebná taká 

podrobná podporná dokumentácia ŢoP, A. Drgová odpovedala, ţe to vychádza z poţiadaviek 

MF SR a EK pri auditoch. J. Vantuch uviedol, ţe sa treba pozrieť, kde sa tieto procesy rodia, 

nakoľko je to len zotrvačnosť z predošlého obdobia a nakoľko to treba skutočne vykonávať. 

Z. Polačková z MPSVR SR v tomto bode diskusie pripomenula, ţe audity sú na nás naozaj 

veľmi prísne kvôli tomu, ţe na Slovensku neexistujú morálne zábrany k podvodom; kým 

nezískame naspäť dôveru EK, bude kontrola z ich strany prísna. Zároveň pozvala členov MV 

pre OPV na neformálne zasadnutie MV pre OPZaSI, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 

2010 a témou budú práve protikorupčné procesy. Vyjadrila názor, ţe pokiaľ prekonáme tieto 

bariéry, budú moţné aj zjednodušenia. Dovtedy MPSVR SR nazerá na kaţdý projekt ako na 

projekt potenciálne berúci zdroje (kvôli aplikovaným korekciám zo strany EK). 
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Ďalej v diskusii vystúpila H. Psotová z VÚC Nitra, ktorá takisto podporila návrh, aby 

plánované výzvy mohli ovplyvňovať aj členovia výboru. Tieţ potvrdila skúsenosť so zmenou 

pravidiel, alebo zmenou zodpovedných osôb na projekte.  

J. Bruncko zo SEŠFEÚ vo svojom vstupe ospravedlnil neprítomnosť GR Fatykovej na zvyšku 

stretnutia kvôli prebiehajúcemu auditu z EK. Vyjadril sa pozitívne k návrhu zorganizovania 

stretnutia k finančnému riadeniu. 

Zástupkyňa Únie miest Slovenska E. Šťastná ocenila ústretovosť ASFEU. Navrhla vykonať 

návštevu zo strany SORO u ţiadateľa ešte pred podaním Ţiadosti o NFP. Takisto navrhla 

zníţiť detailnosť rozpočtov a umoţniť flexibilnejšie zmeny projektov. Rovnako podporila 

tvrdenie, ţe zmyslom projektov sú konkrétne výstupy a výsledky. 

 

V druhej časti neformálneho zasadnutia členovia MV pre OPV navštívili Základnú školu pri 

Kríţi 11 v Dúbravke, ktorá implementuje projekt pod názvom „Inovácie v školskom 

vzdelávacom programe“ predloţený v rámci výzvy OPV-2008/4.1/03-SORO. Projekt beţí od 

roku 2009, cieľom projektu je inovácia metód a postupov vo viacerých predmetoch, 

konkrétne vo vyučovaní slovenského jazyka vo vybraných témach (vybrané slová, tvrdé a 

mäkké spoluhlásky a slabiky), ďalej prostredníctvom inovačných metód a postupov vzbudiť 

záujem o regionálne dedičstvo a prebudiť u ţiakov vlastenecké cítenie, priblíţiť ţiakom 

kultúrne pamiatky, ktoré hovoria o histórii mesta a inovovať obsah predmetu výtvarná 

výchova so zameraním na regionálnu výchovu ţiakov. Ďalším z cieľov projektu je vytvoriť a 

aplikovať model vyučovania matematiky a  jej prepojenie na prírodovedné predmety 

vychádzajúc z koncepcie globálneho vzdelávania a tým zatraktívniť predmet matematika na 

1.stupni ZŠ. Projekt sa zameriava aj na školský vzdelávací program v predmetoch niţšieho 

sekundárneho vzdelávania, konkrétne na novú obsahovú prestavbu vzdelávania do školského 

vzdelávacieho programu v  predmetoch  biológia a  fyzika v ročníkoch 2. stupňa. Projekt 

v neposlednom rade má za cieľ oboznámiť ţiakov s modernými technológiami a naučiť ich 

tieto technológie vyuţívať a z nich čerpať svoje vedomosti a to prostredníctvom vyuţívania e-

learningu vo vyučovacom procese na 2. stupni základnej školy. Cieľovou skupinou sú ţiaci 

a pedagogickí zamestnanci základnej školy.  

V rámci návštevy základnej školy boli jednotlivé aktivity prezentované príslušnými garantmi 

týchto aktivít a následne si členovia MV pre OPV mohli pozrieť novo vybavené učebne 

a priestory školy. 

 

 

 

2. Závery zasadnutia:  

 

a) návrhy na zjednodušenie implementácie ŠF – členovia MV pre OPV nedospeli ku 

konkrétnym návrhom opatrení, RO vezme do úvahy návrhy členov MV pre OPV 

(napr. ZMOS) a bude členov MV pre OPV informovať o ďalších krokoch/postupoch; 

 

b) zapojenie členov MV pre OPV do plánovania výziev a písomných vyzvaní – RO 

vezme do úvahy návrh členov MV pre OPV a bude členov MV pre OPV informovať 

o ďalších krokoch;  

 

c) pozývanie členov na workshopy organizované žiadateľmi (t.j. ASFEU alebo priamo 

riadená organizácia MŠVVaŠ SR) - RO vezme do úvahy návrh členov MV pre OPV 

a bude členov MV pre OPV informovať o ďalších krokoch; 
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d) organizácia ďalšieho neformálneho zasadnutia MV pre OPV na tému finančné 

riadenie a pozvanie zástupcu realizátora národného projektu - RO zorganizuje 

nasledujúce neformálne zasadnutie MV pre OPV, ktoré bude zamerané na procesy 

finančného riadenia.  

 

Prílohy: 

 

1. Prezenčná listina 

2. Program neformálneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie 

 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát výboru 

 

 

 

V Bratislave 27. októbra  2010  

 

 

 

 

        .................................................. 

               Mgr. Roderik Klinda 

              tajomník MV pre OPV 


