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Zákon o výchove a vzdelávaní

• Školský rok 2008/2009 – dvojúrovňový model vzdelávania – zavedenie 

štátnych a školských vzdelávacích programov.

• Novinky v školskom roku 2009/2010:

- štátny vzdelávací program povinne pre materské školy,

- štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy,

- 12 vzdelávacích programov pre deti a ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením - súčasť štátnych vzdelávacích programov,

- vzdelávací program pre ţiakov s intelektovým nadaním,

- výchovný program pre školské zariadenia,

- reforma obsahu vzdelávania v ďalších ročníkoch (2. a 6. roč. ZŠ, 2. 

roč. SŠ).

• Vyhodnotenie skúseností z prvého roka uskutočňovania reformy.

2



Novela zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ

• Spresnil sa účel pouţitia normatívnych finančných prostriedkov (na 

mzdy, prevádzku, modernizáciu pomôcok, havárie).

• Spresnil sa účel pouţitia príspevkov od rodičov v neštátnych školách 

(rovnaký účel ako normatívne a aj kapitálové výdavky).

• Zaviedol sa príspevok na výstavbu, prístavbu, modernizáciu 

a rekonštrukciu školských objektov.

• Náklady na dopravné sa budú uhrádzať aj zákonným zástupcom 

ţiakov cirkevných a špeciálnych cirkevných základných škôl.

• Zriaďovateľ neštátnej školy má povinnosť prerokovať výšku príspevku 

od rodičov na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie s radou 

školy a riaditeľom školy.

• Riaditeľ neštátnej školy musí zákonným zástupcom ţiakov poskytnúť 

informácie o účele pouţitia finančných prostriedkov, ktoré od nich 

prijal na výchovu a vzdelávanie.
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Zákon č. 184/2009 Z. z.

o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP)

• Bol schválený v NR SR 23. apríla, účinný je od 1. septembra 2009.

• Vytvára motivujúci priestor pre vstup zamestnávateľov a súkromného 

investičného kapitálu do odborného vzdelávania a prípravy 

prostredníctvom priameho financovania (daňový výdavok) a 

nepriameho financovania (Fond rozvoja OVP).

• Zamestnávatelia a zamestnávateľské zväzy sa budú zúčastňovať na 

tvorbe nového a  na inovácii existujúceho obsahu vzdelávania, 

rovnako aj na realizácii odborného vzdelávania a prípravy.

• Vytvára sa funkčný systém koordinácie odborného vzdelávania pre 

trh práce: rada vlády pre OVP, krajská rada pre OVP, sektorová rada 

pre OVP.
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Zákon o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch
• Schválený v NR SR 24. júna 2009, účinný od novembra 2009.

• Rieši práva a povinnosti pedagogických aj odborných zamestnancov 

pôsobiacich v školách a školských zariadeniach.

• Komplexne určuje  predpoklady na výkon ich činnosti - kvalifikačné 

predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

• Zavádza štyri kariérové stupne (začínajúci pedagóg, samostatný pedagóg, s 

prvou atestáciou, s druhou atestáciou), dve kariérové pozície (špecialista, 

vedúci zamestnanec).

• Vytvára komplexný systém kontinuálneho vzdelávania (adaptačné, 

aktualizačné, inovačné, špecializačné, funkčné, kvalifikačné), ktorý tvorí 

základ kreditového systému odmeňovania (podrobnosti určí vykonávací 

predpis).

• Rieši starostlivosť o pedagogického a odborného zamestnanca, jeho ochranu 

(chránená osoba), sociálne výhody, morálne oceňovanie.

• Učitelia majú moţnosť vzdelávať sa vďaka aktivitám národných projektov z 

operačného programu Vzdelávanie. 5



Hodnotenie ţiakov - elektronizácia 

vysvedčení 

• Prijaté predpisy - metodický pokyn č.7/2009-R na hodnotenie ţiakov 

základnej školy a metodický pokyn č. 8/2009-R na hodnotenie a 

klasifikáciu ţiakov stredných škôl.

• Natrvalo sa vydávajú polročné vysvedčenia.

• Zaviedla sa moţnosť vydávať ţiakom vysvedčenia prostredníctvom 

elektronických formulárov – sprístupnené sú v programe e-Tlačivá.

• Školy pracujú s najnovšou (aktuálnou) verziou tlačív.

• Vysvedčenia sú vytlačené na špeciálnom papieri s ochrannými 

znakmi.

• Moţnosť slovne hodnotiť ţiakov na prvom stupni ZŠ (4 stupne 

slovného hodnotenia: veľmi dobré, dobré, uspokojivé a neuspokojivé 

výsledky).

• Učitelia pouţívajú slovné hodnotenie doplnené slovným komentárom 

s cieľom motivovať ţiaka.
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Učebnicová politika MŠ SR

Edičný plán:

• objem finančných prostriedkov vyčlenených v roku 2009 na nákup 

učebníc predstavuje sumu 8 497 643,- € vrátane distribúcie učebníc.

Tvorba nových učebníc:

• reforma školstva priniesla potrebu nových učebníc,

• ministerstvo vyhlásilo v minulom roku konkurzy na učebnice, ktoré 

nevyhovovali štátnemu vzdelávaciemu programu pre prvé ročníky 

reformy (1. a 5. ročník základnej školy a 1. ročník strednej školy) – 28 

nových učebníc, 

• v tomto roku sú vyhlásené konkurzy na druhé reformné ročníky (2. a 6. 

ročník ZŠ a 2. ročník SŠ) – 50 nových učebníc.

Vyhlásenie nových konkurzov – výzva učiteľom:

• MŠ SR 22. 6. 2009 vyhlásilo konkurzy uţ pre tretie ročníky reformy (3. 

a 7. ročník ZŠ a 3. ročník SŠ) – 93 nových učebníc,

• vyzývame učiteľov k tvorbe nových učebníc - viac informácií na 

internetovej stránke edičného portálu www.edicny-portal.sk 
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Sociálne štipendiá vlády SR

• V školskom roku 2008/2009 bolo vyslaných v spolupráci s VÚC 

a KŠÚ 323 žiakov - 130 ţiakov 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.

• S účelom vyhodnotenia študijných výsledkov ţiakov sa uskutočnilo 

niekoľko návštev krajín podieľajúcich sa na zabezpečovaní projektu. 

Výsledky ţiakov a ich pobyty sú hodnotené veľmi pozitívne 

a zahraniční partneri sú pripravení aj naďalej pokračovať 

v spolupráci s MŠ SR v realizácii projektu.

• V školskom roku 2009/2010 by malo byť vyslaných spolu 170 žiakov

- 109 do Írskej republiky, 12 do Francúzskej republiky, 27 do 

Spolkovej republiky Nemecko, 3 do Ruskej federácie, 15 do 

Španielskeho kráľovstva, 4 do Talianskej republiky. 
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Vyhlášky prijaté v šk. roku 2008/2009

• Vyhláška č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode

• Vyhláška č. 306/2009 Z. z o materskej škole

• Vyhláška č. 307/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým 

nadaním 

• Vyhláška 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

• Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách 

• Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z 

cudzieho jazyka 

• Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole

• Vyhláška č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole

• Vyhláška č. 322/2008 Z. z. o špeciálnej škole

• Vyhláška č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach

• Vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole

• Vyhláška č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného 

poradenstva a prevencie 9



• Vyhláška č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a 

ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

• Vyhláška č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia 

• Vyhláška č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., 

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy, o ich zloţení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

• Vyhláška č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského 

roka na základných školách, na stredných školách, na základných 

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na 

jazykových školách 

• Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 

29/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

• Vyhláška č. .../2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška  č. 319/2008 Z. z. 

o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

• Vyhláška č. .../2009 Z. z. o školských internátoch

• Vyhláška č. .../2009 Z. z. o stredných školách 

• Vyhláška č. .../2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

10



Pripravované vykonávacie predpisy

• Vyhláška o školských zariadeniach 

V súvislosti so zákonom o pedagogických zamestnancoch:

• Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje rozsah, v ktorom 

pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť 

a priamu výchovnú činnosť

• Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov 

• Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, obsahu, 

rozsahu, druhoch, formách a o ukončovaní kontinuálneho 

vzdelávania, o atestáciách, o získaní, o priznaní kreditov 

a o financovaní kontinuálneho vzdelávania 
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Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch 

pre výskum a vývoj

• Účinnosť zákona od 1. augusta 2009 s výnimkou čl. II 

o daňových úľavách (účinnosť od 1. 1. 2010).

• Ucelený systémový nástroj stimulácie základného i 

aplikovaného výskumu a vývoja vykonávaného podnikmi.

• Dva druhy stimulov: dotácie zo štátneho rozpočtu,

úľavy na dani z príjmu. 

• Podpora mikropodnikateľov, malých a stredných podnikateľov 

i veľkých podnikateľov.

• Minimálna výška stimulu je 250 000 EUR.
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Novela zákona 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách

• Spolupráca verejných vysokých škôl s praxou:

– verejné vysoké školy budú môcť dať do výpoţičky svoj nehnuteľný 

majetok aj podnikateľom,

– so súhlasom ministerstva sa zavádza moţnosť pouţitia dotácie na 

rozvoj vysokej školy na zakladanie obchodných spoločností – podpora 

vzniku špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 

verejných vysokých škôl a prenosu poznatkov do praxe.

• Zmena začleňovania vysokých škôl:

– o preradení všetkých vysokých škôl bude rozhodovať vláda SR na 

základe vyjadrenia Akreditačnej komisie,

– vysoké školy, ktoré nesplnia ani podmienky na odborné vysoké školy, 

zaniknú,

– mení sa členenie vysokých škôl na univerzitné vysoké školy a odborné 

vysoké školy. V rámci univerzitných vysokých škôl budú niektoré 

vysoké školy univerzitami.
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Metodika financovania VŠ

• Posilňuje sa váha výskumu verejných vysokých škôl pri ich 

financovaní.

• Zohľadní sa začlenenie vysokej školy – univerzitné vysoké školy 

získajú na jedného študenta o 20 % viac finančných 

prostriedkov ako odborné vysoké školy.

• V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2006 -

2010 bude posilnené financovanie vzdelávania v oblasti 

informatiky a informačných technológií, nanotechnológií 

a biotechnológií, ale aj v ďalších technických odboroch, či 

v zubnom lekárstve o 30 %.

• Časť finančných prostriedkov sa rozpíše podľa nových 

ukazovateľov (mobilita študentov a vysokoškolských učiteľov, 

úspešnosť študentov na medzinárodných súťaţiach, a pod.).
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Čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
Programové obdobie 2004 – 2006

Sektorový operačný program Ľudské zdroje (SOP ĽZ)

• Vo vzťahu k upravenému záväzku ESF za celé programové obdobie 

(2004 – 2006) stúplo čerpanie k 29. júnu 2009 na 84,21 %.

Percento čerpania k aktuálnej alokácii v minulých rokoch:

30. 6. 2006: 6,19%

30. 6. 2007: 17,14 %

30. 6. 2008: 40,32 %

Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 (JPD Cieľ 3)

• Vo vzťahu k upravenému záväzku ESF za celé programové obdobie 

(2004 – 2006) stúplo čerpanie k 29. júnu 2009 na 90,74 %

Percento čerpania k aktuálnej alokácii v minulých rokoch:

30. 6. 2006: 3,37 %

30. 6. 2007: 15,37 %

30. 6. 2008: 51,24 %

15



Národné projekty

Operačný program Vzdelávanie

• 9 národných projektov v  celkovej alokácii 163,287 mil. EUR (4,9 mld. SKK).

• V súčasnosti sa implementuje 7 národných projektov v celkovej alokácii 103,3 

mil. EUR (3,1 mld. SKK).

• Do konca r. 2009 plánuje MŠ SR vyhlásiť 4 národné projekty. 

Operačný program Výskum a vývoj

• 3 národné projekty v celkovej alokácii 79,11 mil. EUR (2,38 mld. Sk). 

• V súčasnosti sa implementujú 2 národné projekty v celkovej alokácii 53 mil. EUR 

(1,6 mld. SKK).

• 1 výzva ešte prijíma ţiadosti.
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Národné projekty

OP Vzdelávanie
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Národný projekt Prijímateľ Finančná alokácia

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 

v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov 

na základných a stredných školách

Štátny pedagogický ústav
6,597 mil. EUR 

500 mil. SKK 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete 

informatika
Štátny pedagogický ústav

8,289 mil. EUR 

250 mil. SKK 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných 

školách

Ústav informácií a prognóz 

školstva

33,194 mil. EUR 

1 mld. SKK 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných 

školách

Ústav informácií a prognóz 

školstva

13,278 EUR 

400 mil. SKK 

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 

vzdelávacích programov

Štátny inštitút odborného 

vzdelávania

10,622 mil. EUR 

320 mil. SKK 

Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom 

vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II
Štátny inštitút odborného 

vzdelávania

10,954 mil. EUR 

330 mil. SKK 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských 

škôl ako súčasť reformy vzdelávania

Metodicko-pedagogické 

centrum

19,584 mil. EUR 

590 mil. SKK 

Externé hodnotenie kvality školy podporujúce 

sebahodnotiace procesy a rozvoj školy
Štátna školská inšpekcia

960 tis. EUR 

28,9 mil. SKK 

Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov
Metodicko-pedagogické 

centrum

49,8 mil. EUR 

1,5 mld. SKK 
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Názov národného projektu Ţiadateľ
Predpokladaný termín 

priameho zadania
Indikatívna alokácia

Digitalizácia štátnych 

vzdelávacích programov
Štátny pedagogický ústav júl/august 2009

1 mld. SKK 

(30 126 000 EUR)

Národná sústava kvalifikácií Academia Istropolitana august/september 2009
700 mil. SKK 

(23 357 743 EUR)

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov k inklúzii MRK

Metodicko-pedagogické 

centrum september 2009

551 mil. SKK 

(18 289 850 EUR)

Ďalšie vzdelávanie v sektore 

športu

Národné športové 

centrum
október/november 2009

bude predmetom 

rokovaní 

Plánované národné projekty

OP Vzdelávanie
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Národné projekty

OP Výskum a vývoj

Národný projekt Prijímateľ Finančná alokácia

Národný informačný systém 

podpory výskumu a vývoja na 

Slovensku

Centrum vedecko-technických 

informácií SR

19,916 mil. EUR

600 mil. SKK

Infraštruktúra pre výskum a 

vývoj – Dátové centrum pre 

výskum a vývoj

Centrum vedecko-technických 

informácií SR

33,194 mil. EUR

1 mld. SKK

Slovenská infraštruktúra pre 
vysokovýkonné počítanie

verejné a štátne vysoké školy, SAV 

a jej ústavy

26 mil. EUR 

783, 3 mil. SKK



Dopytovo orientované výzvy
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Operačný program Vzdelávanie

• 12 výziev v celkovej alokácii 107 mil. EUR (3,223 mld. SKK).

• Prijatých bolo celkovo 1 109 projektov, schválených alebo odporúčaných 

na schválenie bolo doteraz 323 projektov.

• Zmluvy sú podpísané v sume 11 014 311,53 EUR (331 817 149,15 SKK).

• Pri 2 výzvach prebieha schvaľovací proces, 2 výzvy ešte prijímajú 

ţiadosti.

• Do konca r. 2009 budú vyhlásené ďalšie 4 dopytovo orientované výzvy.

Operačný program Výskum a vývoj

• 12 výziev v celkovej alokácii 431,41 mil. EUR (13 mld. SKK).

• Prijatých bolo celkovo 306 projektov, schválených alebo odporúčaných 

na schválenie bolo doteraz 156 projektov.

• Zmluvy sú podpísané v sume 188 783 175,12 EUR (5 687 281 933,66 

SKK).

• Pri 2 výzvach prebieha schvaľovací proces, 4 výzvy ešte prijímajú 

ţiadosti.

• Do konca r. 2009 bude vyhlásených 7 výziev.



Prehľad výziev v roku 2008

OP Vzdelávanie

Názov výzvy/opatrenia

Termín 

vyhlásenia 

výzvy

Termín 

uzávierky 

výzvy

Alokácia na 

výzvu v EUR

Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich 

zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania / 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú
11.3.2008 19.5.2008 9 958 175,66

Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich 

zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania /

4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
11.3.2008 19.5.2008 1 161 787,16

Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich 

zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania / 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú
18.3.2008 9.6.2008 13 277 567,55

Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich 

zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania / 

4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
18.3.2008 9.6.2008 995 817,57

Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl / 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú
6.10.2008 19.1.2009 13 277 567,55

Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl / 

4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
6.10.2008 19.1.2009 663 878,38

Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl / 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú
6.10.2008 19.1.2009 9 958 175,66

Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl / 

4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
6.10.2008 19.1.2009 663 878,38

SPOLU 8 výziev
49 956 847,91 

EUR
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Prehľad výziev v roku 2009

OP Vzdelávanie

Opatrenie
Plánovaný termín 

vyhlásenia výzvy

Plánovaný termín 

uzávierky výzvy

Indikatívny objem finančných 

prostriedkov na výzvu

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít 
27. 2. 2009 27. 4. 2009

(UKONČENÁ)
13 mil. EUR

(391,64 mil. SKK)

3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými 

vzdelávacími potrebami  

13. 3. 2009 8. 6. 2009

(UKONČENÁ) 8 mil. EUR

(241,00 mil. SKK)

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja

vedomostnej spoločnosti
18. 6. 2009

(VYHLÁSENÁ)

24. 8. 2009 35 mil. EUR

( 1 054,41 mil. SKK)

4.2 Zvyšovanie konkurencie -schopnosti

Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja VŠ a

ďalšieho vzdelávania

18. 6. 2009

(VYHLÁSENÁ)

24. 8. 2009 1 mil. EUR

(30,126 mil. SKK)

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Júl 2009 Október 2009

15 mil. EUR

(451,89 mil. SKK)

4.2 Zvyšovanie konkurencie -schopnosti

Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja VŠ a

ďalšieho vzdelávania

Júl 2009 Október 2009 1 mil. EUR

(30,126 mil. SKK)

1.1 Premena tradičnej školy na modernú September 2009 Január 2010
30 mil. EUR

(903,78 mil. SKK)

1.1 Premena tradičnej školy na modernú September 2009 Január 2010
20 mil. EUR

(602,52 mil. SKK)

SPOLU 8 výziev 
123 mil. EUR

(3 705 mil. SKK)
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Ďakujem za pozornosť.
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