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Z á z n a m 
 

z hodnotiaceho seminára rozvojových projektov grafických systémov 
v odbornom vzdelávaní a príprave za rok 2014 

 

Dátum: 15. decembra 2014  
 
Miesto: SOŠ pod Sokolicami 14 v Trenčíne  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 
Otvorenie  
Rozvojové projekty Grafických systémov v OVP na rok 2014 
Prezentácia výsledkov rozvojových projektov, na ktorých realizáciu poskytlo MŠVVŠ 
SR finančné prostriedky  
Diskusia 
Návrh záverov           
Ukončenie 
 
 
Cieľ hodnotiaceho seminára: 
 
Prezentácia výsledkov rozvojových projektov grafických systémov v odbornom 
vzdelávaní a príprave regionálneho školstva riešiteľmi projektov za účelom získania 
podkladov na spracovanie celkového vyhodnotenia rozvojových projektov grafických 
systémov v OVP na rok 2014. 
  
K bodu 1 
V úvode seminára privítala všetkých účastníkov Ing. Galanová, oficiálne otvorila 
seminár a moderovala celý jeho priebeh. 
 
K bodu 2 
Ing. Mihál z MŠVVŠ SR predstavil výzvu rozvojových projektov grafických systémov 
v odbornom vzdelávaní a príprave v roku 2014, prehľad počtov úspešných 
podávateľov, ale aj tých, ktorí neuspeli alebo sa nedostali do poradia. 
 
K bodu 3 
Jednotlivé školy prezentovali výsledky svojich rozvojových projektov, na realizáciu 
ktorých poskytlo MŠVVŠ SR finančné prostriedky.  
 
K bodu 4 
Ing. Mihál z MŠVVŠ SR informoval o iniciatíve odboru SOŠK predložiť čo najskôr 
výzvu na rozvojové projekty GRS v OVP v roku 2015.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
K bodu  5 
Závery: 
Účastníci hodnotiaceho seminára rozvojových projektov grafických systémov 
v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2014:  
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A. Berú na vedomie: 

 
Prezentácie výsledkov rozvojových projektov grafických systémov v odbornom 
vzdelávaní a príprave SOŠ za rok 2014, na ktorých realizáciu poskytlo 
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR finančné prostriedky. 

 
B. Odporúčajú  

 Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania: 

Spracovať a predložiť Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu SR návrh 
„Vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov Grafických systémov v odbornom 
vzdelávaní a príprave v roku 2014“ v termíne do 15. januára  2015.      
 

 Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu SR: 

Zverejniť po schválení „Výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového 
projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015“  
na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 
K bodu 6 
 

Ing. Galanová poďakovala všetkým účastníkom a hosťom za účasť a oficiálne 
ukončila seminár RP GS v OVP za rok 2014. 

 
 

Spracovala: Ing. Alena Galanová, ŠIOV 
 
 
V Bratislave, 16. 12. 2014 


