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Národný projekt
Vzdelávanie u ččččite ľľľľov základných škôl v oblasti 

cudzích jazykov
v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných 

a stredných školách

- zverejnenie 22. februára 2008 
(MŠ SR ako riadiaci orgán)

- priame zadanie v rámci OP Vzdelávanie

- uskutočňovať sa bude v súlade s Koncepciou vyučovania cudzích 
jazykov na ZŠ a SŠ – vláda SR schválila 12. septembra 2007

CIEĽ:

Doplnenie vzdelávacieho systému o kvalifikovaných učiteľov 
cudzieho jazyka na I. stupni základných škôl.
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Zameranie národného projektu:

• doplnenie kvalifikácie učiteľov I. stupňa o cudzí jazyk na úrovni 
A2, resp. B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky s dôrazom na:
- verbálne zručnosti (rozhovory, samostatný ústny prejav a pod.)
- didaktiku cudzieho jazyka so zameraním na cieľovú skupinu   
žiakov

• doplnenie kvalifikácie učiteľov cudzích jazykov o všeobecnú
pedagogiku (t.j. pedagogicko-psychologické základy vyučovania 
cudzieho jazyka a didaktiku cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu 
– žiaci I. stupňa ZŠ, v prípade ak ZŠ má kvalifikovaných učiteľov 
na II. stupni, ktorí by chceli učiť cudzí jazyk na I. stupni)
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Prijímate ľľľľ národného projektu

- Štátny pedagogický ústav

- projekt bude uskutočňovať v spolupráci s vysokými školami 
pedagogického zamerania, prípadne inštitúciami zabezpečujúcimi 
jazykové vzdelávanie na úrovni A2, resp. B2

CIEĽOVÁ SKUPINA: pedagogickí zamestnanci ZŠ

FINANČNÁ ALOKÁCIA: 500 mil. Sk

TERMÍN NA PREDLOŽENIE PROJEKTU: 22. apríl 2008

DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU: maximálne 5 rokov
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ĎĎĎĎalšie zámery národného projektu

V rámci projektu bude zabezpečený: 

- 1 notebook pre každého učiteľa, ktorý sa zúčastní uvedených 
vzdelávacích aktivít

- 1 dataprojektor pre každú ZŠ, ktorej učitelia budú cieľovou 
skupinou v národnom projekte
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Geografické h ľľľľadisko projektu

- celé územie Slovenska

Dva samostatné zrkadlové projekty:

- 1 projekt pre Cieľ Konvergencia (pedagogickí zamestnanci 
základných škôl na území celej SR okrem Bratislavského kraja)

- 1 projekt pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť (pedagogickí zamestnanci základných škôl z 
Bratislavského kraja)
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OP Výskum a vývoj

výzva 
na predkladanie žžžžiadostí o nenávratný finan ččččný 

príspevok
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Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia i ch 
vnútorného vybavenia za ú ččččelom zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu

- zverejnenie 25. februára 2008 
(Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán)

Projekty môžu byť zamerané na: 
- rekonštrukciu objektov, 
- výstavbu nových budov existujúcich vysokých škôl, 
- rozširovanie objektov vysokých škôl, 
- modernizáciu vnútorného vybavenia priestorov za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu 

Každý z predkladaných projektov musí obsahovať budovanie 
a/alebo modernizáciu informačno-komunikačných technológií.
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Oprávnení žžžžiadatelia

• verejné vysoké školy
• štátne vysoké školy
• Slovenská akadémia vied

Musia spĺňať nasledovné podmienky:
- žiadateľom je organizácia registrovaná a sídliaca na území SR, 

- vysoké školy sú poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania    
s akreditovanými študijnými programami,

- SAV môže do žiadosti o NFP zahrnúť len ústav, ktorý vykonáva  
priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského  
študijného programu,

- žiadatelia sú vlastníkmi budov a pozemkov, na ktoré sa oprávnené
aktivity vzťahujú, resp. majú budovy a pozemky v dlhodobom   
prenájme (minimálne 20 rokov po ukončení projektu); na predmetné
nehnuteľnosti nesmie byť zriadené záložné právo.
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Ďalšie informácie

- 1 vysoká škola a SAV môže v rámci výzvy predložiť iba 1 žiadosť o  
príspevok

- žiadosť môže obsahovať oprávnené aktivity týkajúce sa viacerých budov 
vysokej školy, fakulty alebo SAV

Geografické hľadisko: 
celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (rozhodujúce je miesto 
uskutočnenia projektu, nie miesto sídla žiadateľa) 

Celková finančná čiastka: 2 500 mil. Sk. 

Limity pomoci:
- min. výška na jeden projekt:    30 mil. Sk
- max. výška na jeden projekt: 150 mil. Sk 

Max. dĺžka trvania projektu: 20 mesiacov

- verejné VŠ sú povinné spolufinancovať projekt vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov

- štátne VŠ a SAV nemajú povinnosť spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov 
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UZÁVIERKA PRIJÍMANIA ŽŽŽŽIADOSTÍ

26. mája 2008 do 16.00 h

BLIŽŽŽŽŠIE INFORMÁCIE
www.asfeu.sk
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ĎĎĎĎakujem Vám za pozornos ťťťť


