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•• ProgramovProgramovéé obdobie 2007obdobie 2007--20132013

•• Riadiaci orgRiadiaci orgáánn
–– Ministerstvo Ministerstvo šškolstva SRkolstva SR

•• SprostredkovateSprostredkovateľľský orgský orgáán pod riadiacim orgn pod riadiacim orgáánomnom
–– AgentAgentúúra Mra MŠŠ SR pre SR pre šštrukturtrukturáálne fondy Elne fondy EÚÚ
–– Ministerstvo zdravotnMinisterstvo zdravotnííctva SRctva SR

•• MulticieMulticieľľovýový programprogram
–– Konvergencia, RegionKonvergencia, Regionáálna konkurencieschopnoslna konkurencieschopnosťť a zamestnanosa zamestnanosťť

•• NNáástrojestroje
–– EurEuróópsky socipsky sociáálny fondlny fond

•• PrPráávny rvny ráámecmec
–– Nariadenie EurNariadenie Euróópskeho parlamentu a Rady (ES) pskeho parlamentu a Rady (ES) čč. 1081/2006 z 5. j. 1081/2006 z 5. júúla 2006 o Eurla 2006 o Euróópskom pskom 

socisociáálnom fonde, ktorým sa zrulnom fonde, ktorým sa zruššuje nariadenie (ES) uje nariadenie (ES) čč. 1784/1999. 1784/1999
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OperaOperaččný program Vzdelný program Vzdeláávanievanie

•• HarmonogramHarmonogram
–– vypracovanie: OOPV Mvypracovanie: OOPV MŠŠ SR, schvSR, schváálenie: UV 1010/2006lenie: UV 1010/2006
–– technicktechnickéé konzultkonzultáácie s EK, oficicie s EK, oficiáálne rokovania, prijatie lne rokovania, prijatie 

(najneskôr do 9. 7. 2007), výzvy (2. polrok 2007)(najneskôr do 9. 7. 2007), výzvy (2. polrok 2007)

•• GlobGlobáálny cielny cieľľ OPVOPV
–– zabezpezabezpeččenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR enie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR 

prostrednprostrednííctvom prispôsobenia vzdelctvom prispôsobenia vzdeláávacieho systvacieho systéému mu 
potrebpotrebáám vedomostnej spolom vedomostnej spoloččnostinosti
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HlavnHlavnéé ciele  ciele  

1.1. uskutouskutoččniniťť reformu vzdelreformu vzdeláávania na Zvania na ZŠŠ a Sa SŠŠ a podporia podporiťť zvyzvyššovanie ovanie 
kvality Vkvality VŠŠ vzdelvzdeláávania a kvality vania a kvality ĽĽZ vo Z vo VaVVaV

2.2. vytvorivytvoriťť a rozva rozvííjajaťť efektefektíívny systvny systéém Cm CŽŽV a CV a CŽŽP zameranP zameranéého na ho na 
rozvrozvííjanie KK a zvyjanie KK a zvyššovanie kvalifikovanie kvalifikááciciíí

3.3. zvyzvyššovaovaťť vzdelanostnvzdelanostnúú úúroveroveňň osôb s OVP so zreteosôb s OVP so zreteľľom na MRKom na MRK

4.4. zvýzvýššiiťť kvalitu a prkvalitu a príístup k Cstup k CŽŽV s dôrazom na transformV s dôrazom na transformááciu obsahu ciu obsahu 
vzdelvzdeláávania smerom k rozvvania smerom k rozvííjaniu KK s ciejaniu KK s cieľľom zabezpeom zabezpeččiiťť dlhodobdlhodobúú
konkurencieschopnoskonkurencieschopnosťť BSKBSK

5.5. zabezpezabezpeččiiťť efektefektíívnu implementvnu implementááciu OPV v sciu OPV v súúlade s nlade s náárokmi rokmi 
kladenými na riadenie a administratkladenými na riadenie a administratíívne vne šštrukttruktúúry zodpovednry zodpovednéé za za 
realizrealizááciu OPciu OP



5

PrioritnPrioritnéé osiosi

1.1. Reforma systReforma systéému vzdelmu vzdeláávania avania a odbornej prodbornej príípravy (2)pravy (2)

2.2. CeloCeložživotnivotnéé vzdelvzdeláávanie ako zvanie ako záákladný princkladný princííp p 
vedomostnej spolovedomostnej spoloččnosti (2)nosti (2)

3.3. Podpora vzdelPodpora vzdeláávania osôb svania osôb s osobitými vzdelosobitými vzdeláávacvacíími mi 
potrebami (2)potrebami (2)

4.4. ModernModernéé vzdelvzdeláávanie pre vedomostnvanie pre vedomostnúú spolospoloččnosnosťť pre pre 
Bratislavský kraj (3)Bratislavský kraj (3)

5.5. TechnickTechnickáá pomoc pre Ciepomoc pre Cieľľ KonvergenciaKonvergencia
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PO 1 Reforma systPO 1 Reforma systéému vzdelmu vzdeláávania a odbornej vania a odbornej 
prpríípravypravy

Oblasti podpory:Oblasti podpory:

•• 1.1 Premena tradi1.1 Premena tradiččnej nej šškoly na modernkoly na modernúú

•• 1.2 Vysok1.2 Vysokéé šškoly a výskum a vývoj ako motory koly a výskum a vývoj ako motory 
rozvoja vedomostnej spolorozvoja vedomostnej spoloččnostinosti
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OblasOblasťť podpory 1.1podpory 1.1

Premena tradiPremena tradiččnej nej šškoly na modernkoly na modernúú

•• Hlavný cieHlavný cieľľ: : 
– uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách 

a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre 
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho 
nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania

•• ŠŠpecifickpecifickéé ciele:ciele:
– inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce 

vo vedomostnej spoločnosti
– orientovať prípravu a celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na 

získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na 
modernú

– skvalitniť správu a manažment škôl a stimulovať ich k väčšej otvorenosti k 
potrebám miestnych komunít

– zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení
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RRáámcovmcovéé aktivityaktivity

•• 1.1.1 1.1.1 Podpora reformy aPodpora reformy a rozvoj vrozvoj vššeobecneobecnéého vzdelho vzdeláávania na zvania na záákladných kladných šškolkoláách ch 
aa stredných stredných šškolkolááchch

•• 1.1.2 Podpora reformy a1.1.2 Podpora reformy a rozvoj odbornrozvoj odbornéého vzdelho vzdeláávania avania a prpríípravy pravy 

•• 1.1.3 Podpora výchovn1.1.3 Podpora výchovnéého a ho a karikariéérovrovééhoho poradenstva na zporadenstva na záákladných kladných 
aa stredných stredných šškolkoláách ch 

•• 1.1.4 Podpora pr1.1.4 Podpora príípravy upravy uččiteiteľľov ov 

•• 1.1.5 Podpora 1.1.5 Podpora ďďalalššieho vzdelieho vzdeláávania pedagogických zamestnancovvania pedagogických zamestnancov

•• 1.1.6 Podpora syst1.1.6 Podpora systéému otvorenej mu otvorenej šškoly koly 

•• 1.1.7 Podpora1.1.7 Podpora a rozvoj na rozvoj náástrojov hodnotenia výchovnostrojov hodnotenia výchovno--vzdelvzdeláávacvacíích ch ččinnostinnostíí
šškôl akôl a šškolských zariadenkolských zariadeníí
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CieCieľľovovéé skupinyskupiny

•• žžiaci ziaci záákladných kladných šškôlkôl

•• žžiaci stredných iaci stredných šškôlkôl

•• pedagogickpedagogickíí aa nepedagogicknepedagogickíí zamestnancizamestnanci

•• manamanažžment ment šškôlkôl

•• rodirodiččiaia

•• verejnosverejnosťť/miestna komunita/miestna komunita
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PrijPrijíímatelia matelia –– verejný sektor verejný sektor 

•• priamo riadenpriamo riadenéé organizorganizáácie Ministerstva cie Ministerstva šškolstva SRkolstva SR

•• regionregionáálna alna a miestna miestna ššttáátna sprtna sprááva a samosprva a samospráávava

•• zzáákladnkladnéé šškolykoly

•• strednstrednéé šškolykoly

•• verejnverejnéé aa ššttáátne vysoktne vysokéé šškolykoly

•• ššpecipeciáálne lne šškolykoly

•• ššttáátne vzdeltne vzdeláávacie invacie inšštittitúúciecie

•• šškolskkolskéé zariadenia a inzariadenia a inšštittitúúcie verejncie verejnéého sektora pôsobiace vho sektora pôsobiace v systsystééme me 
poradenstvaporadenstva

•• rozporozpoččtovtovéé aa prprííspevkovspevkovéé organizorganizáácie cie ššttáátu, Vtu, VÚÚC, obcC, obcíí

•• úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávyvy

•• ššttáátna sprtna sprááva vva v šškolstvekolstve

•• zzáákladnkladnéé umeleckumeleckéé šškolykoly
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PrijPrijíímatelia matelia -- ssúúkromný sektorkromný sektor

•• profesijnprofesijnéé organizorganizáácie, zamestncie, zamestnáávatevateľľskskéé zvzvääzy, asocizy, asociáácie a komory cie a komory 
•• úúččelovelovéé zariadenia cirkvzariadenia cirkvíí a na náábobožženských spoloenských spoloččnostnostíí
•• zriazriaďďovatelia cirkevných aovatelia cirkevných a ssúúkromných kromných šškôl kôl 
•• mimovlmimovláádne organizdne organizáácie cie 
•• ininšštittitúúcie scie súúkromnkromnéého sektora pôsobiace vho sektora pôsobiace v systsystééme poradenstva me poradenstva 
•• malmaléé aa strednstrednéé podnikypodniky
•• veveľľkkéé podnikypodniky
•• fyzickfyzickéé alebo pralebo práávnickvnickéé osoby oprosoby opráávnenvnenéé na podnikanie na podnikanie podpodľľa a §§ 2 ods. 2 ods. 

2 Obchodn2 Obchodnéého zho záákonnkonnííkaka
•• ssúúkromnkromnéé vysokvysokéé šškoly koly 
•• ssúúkromnkromnéé vzdelvzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 
•• cirkevncirkevnéé aa ssúúkromnkromnéé šškolskkolskéé zariadenia zariadenia 
•• ssúúkromnkromnéé šškoly koly 
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OblasOblasťť podpory 1.2podpory 1.2

VysokVysokéé šškoly a výskum a vývoj ako motory rozvoja koly a výskum a vývoj ako motory rozvoja 
vedomostnej spolovedomostnej spoloččnostinosti

•• Hlavný cieHlavný cieľľ::
– podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumu a vývoja s cieľom 

dosiahnuť neustálu adaptáciu vysokých škôl na aktuálne a perspektívne 
potreby vedomostnej spoločnosti

•• ŠŠpecifickpecifickéé ciele:ciele:
– prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej 

spoločnosti
– podporovať princíp kultúry kvality na vysokých školách
– zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji
– podporiť spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu 

a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni
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RRáámcovmcovéé aktivityaktivity

•• 1.2.1 1.2.1 Rozvoj inovatRozvoj inovatíívnych foriem vzdelvnych foriem vzdeláávania, racionalizvania, racionalizáácia acia a skvalitnenie skvalitnenie 
šštudijných programov vysokých tudijných programov vysokých šškôl vrkôl vráátane podpory karitane podpory kariéérneho poradenstva rneho poradenstva 

•• 1.2.2 1.2.2 ZefektZefektíívnenie sprvnenie spráávy a manavy a manažžmentu vysokých mentu vysokých šškôl kôl 

•• 1.2.3 1.2.3 Podpora rozvoja Podpora rozvoja ľľudských zdrojov vo výskume audských zdrojov vo výskume a vývoji na vysokých vývoji na vysokých 
šškolkoláách ch 

•• 1.2.4 1.2.4 Podpora rozvoja Podpora rozvoja ľľudských zdrojov vudských zdrojov v organizorganizááciciáách výskumu a vývoja ch výskumu a vývoja 

•• 1.2.5 1.2.5 Podpora aktPodpora aktíívnej spoluprvnej spoluprááce vysokých ce vysokých šškôl a skôl a súúkromnkromnéého sektora pri ho sektora pri 
tvorbe nových tvorbe nových šštudijných odborov atudijných odborov a programov a pri procese výuprogramov a pri procese výuččby by 

•• 1.2.6 1.2.6 ZvýZvýššenie zapojenia vysokých enie zapojenia vysokých šškôl a ostatných organizkôl a ostatných organizááciciíí výskumu a výskumu a 
vývoja do medzinvývoja do medzináárodnej spoluprrodnej spoluprááce a sietce a sietíí vývoja avývoja a inovinovááciciíí
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CieCieľľovovéé skupinyskupiny
•• šštudenti vysokých tudenti vysokých šškôlkôl

•• vysokovysokošškolskkolskíí uuččiteliaitelia

•• manamanažžment vysokých ment vysokých šškôlkôl

•• zamestnanci vzamestnanci v oblasti výskumu aoblasti výskumu a vývoja (vrvývoja (vráátane podnikovej sftane podnikovej sfééry a ry a 
SAV)SAV)

•• doktorandidoktorandi

•• postdoktorandipostdoktorandi
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PrijPrijíímatelia matelia –– verejný sektor verejný sektor 

•• verejnverejnéé aa ššttáátne vysoktne vysokéé šškoly koly 

•• priamo riadenpriamo riadenéé organizorganizáácie Ministerstva cie Ministerstva šškolstva SR kolstva SR 

•• SlovenskSlovenskáá akadakadéémia vied mia vied 

•• rozporozpoččtovtovéé aa prprííspevkovspevkovéé organizorganizáácie cie ššttáátu, Vtu, VÚÚC, obcC, obcíí

•• úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávy vy 

•• regionregionáálna alna a miestna miestna ššttáátna sprtna sprááva a samosprva a samosprááva va 

•• šškolskkolskéé zariadenia a inzariadenia a inšštittitúúcie verejncie verejnéého sektora pôsobiace vho sektora pôsobiace v systsystééme me 
poradenstva poradenstva 

•• ššttáátne vzdeltne vzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• ininšštittitúúcie podcie podľľa za záákona kona čč. 172/2005 Z. z. o organiz. 172/2005 Z. z. o organizáácii cii ššttáátnej podpory tnej podpory 
výskumu a vývojavýskumu a vývoja
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PrijPrijíímatelia matelia -- ssúúkromný sektorkromný sektor

•• mimovlmimovláádne organizdne organizáácie cie 

•• ssúúkromnkromnéé vysokvysokéé šškoly koly 

•• profesijnprofesijnéé organizorganizáácie, zamestncie, zamestnáávatevateľľskskéé zvzvääzy, asocizy, asociáácie a komory cie a komory 

•• malmaléé aa strednstrednéé podnikypodniky

•• veveľľkkéé podnikypodniky

•• organizorganizáácie výskumu a vývoja v podnikatecie výskumu a vývoja v podnikateľľskom sektore skom sektore 

•• ssúúkromnkromnéé vzdelvzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• ininšštittitúúcie scie súúkromnkromnéého sektora pôsobiace vho sektora pôsobiace v systsystééme poradenstva me poradenstva 

•• fyzickfyzickéé alebo pralebo práávnickvnickéé osoby oprosoby opráávnenvnenéé na podnikanie podna podnikanie podľľa a §§ 2 ods. 2 ods. 
2 Obchodn2 Obchodnéého zho záákonnkonnííkaka
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PO 2 CeloPO 2 Celožživotnivotnéé vzdelvzdeláávanie ako zvanie ako záákladný kladný 
princprincííp vedomostnej spolop vedomostnej spoloččnostinosti

Oblasti podpory:Oblasti podpory:

•• 2.1 Podpora celo2.1 Podpora celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávaniavania

•• 2.2 Podpora celo2.2 Podpora celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania v vania v 
zdravotnzdravotnííctvectve
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OblasOblasťť podpory 2.1podpory 2.1

Podpora celoPodpora celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávaniavania

•• Hlavný cieHlavný cieľľ::
– podporiť zvyšovanie kvality celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov

•• ŠŠpecifickpecifickéé ciele:ciele:
– zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií celoživotného vzdelávania a posilniť

systém kontroly kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach
– zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na 

programoch ďalšieho vzdelávania a zvýšiť informovanosť o možnostiach 
vzdelávania sa počas celého  života

– zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať
kvalifikáciu osôb na trhu práce v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami 
vedomostnej spoločnosti

– vytvoriť systém kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, 
neformálneho a informálneho vzdelávania
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RRáámcovmcovéé aktivityaktivity
•• 2.1.1 Zvy2.1.1 Zvyššovanie kvality celoovanie kvality celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania vania 

•• 2.1.2 Rozvoj 2.1.2 Rozvoj ľľudských zdrojov vudských zdrojov v ďďalalššom vzdelom vzdeláávanvaníí

•• 2.1.3 Podpora u2.1.3 Podpora uččiacich sa regiiacich sa regióónov anov a vytvvytváárania sietrania sietíí vv celoceložživotnom vzdelivotnom vzdeláávanvaníí

•• 2.1.4 Podpora celo2.1.4 Podpora celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania vvania v jednotlivých sektoroch jednotlivých sektoroch 

•• 2.1.5 U2.1.5 Uľľahahččenie prenie príístupu kstupu k celoceložživotnivotnéému vzdelmu vzdeláávaniu vaniu 

•• 2.1.6 Podpora diverzifik2.1.6 Podpora diverzifikáácie foriem financovania celocie foriem financovania celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania vania 

•• 2.1.7 Rozvoj k2.1.7 Rozvoj kľľúúččových kompetenciových kompetenciíí prostrednprostrednííctvom celoctvom celožživotnivotnéého ho 
vzdelvzdeláávania vania 

•• 2.1.8 Zlep2.1.8 Zlepššenie priechodnosti medzi sektormi aenie priechodnosti medzi sektormi a úúrovrovňňami formami formáálneho, lneho, 
neformneformáálneho alneho a informinformáálneho vzdellneho vzdeláávaniavania



20

CieCieľľovovéé skupinyskupiny
•• zamestnanci (pracujzamestnanci (pracujúúci vci v oblasti vzdeloblasti vzdeláávania)vania)

•• zamestnanci vzamestnanci v oblasti výskumu aoblasti výskumu a vývoja (vrvývoja (vráátane podnikovej sftane podnikovej sfééry a SAV) ry a SAV) 

•• lektorilektori

•• ttúútoritori

•• llíídri pre oblasdri pre oblasťť prprááce sce s dedeťťmi ami a mlmláádedežžouou

•• profesionprofesionáálni aj dobrovolni aj dobrovoľľnníí pracovnpracovnííci sci s mlmláádedežžou ou 

•• llíídri dri komunitnejkomunitnej prpráácece

•• pedagogickpedagogickíí aa nepedagogicknepedagogickíí zamestnancizamestnanci

•• vysokovysokošškolskkolskíí uuččiteliaitelia

•• žžiaci ziaci záákladných kladných šškôlkôl

•• žžiaci stredných iaci stredných šškôlkôl

•• šštudenti vysokých tudenti vysokých šškôlkôl

•• senioriseniori
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PrijPrijíímatelia matelia –– verejný sektor verejný sektor 

•• priamo riadenpriamo riadenéé organizorganizáácie Ministerstva cie Ministerstva šškolstva SR kolstva SR 

•• úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávy vy 

•• regionregionáálna alna a miestna miestna ššttáátna sprtna sprááva a samosprva a samospráávava

•• materskmaterskéé šškoly koly 

•• zzáákladnkladnéé šškolykoly

•• strednstrednéé šškolykoly

•• verejnoprverejnopráávne mvne méédia dia 

•• verejnverejnéé aa ššttáátne vysoktne vysokéé šškoly koly 

•• úústavy Slovenskej akadstavy Slovenskej akadéémie vied mie vied 

•• ššttáátne vzdeltne vzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• šškolskkolskéé zariadenia a inzariadenia a inšštittitúúcie verejncie verejnéého sektora pôsobiace vho sektora pôsobiace v systsystééme poradenstva me poradenstva 

•• rozporozpoččtovtovéé aa prprííspevkovspevkovéé organizorganizáácie cie ššttáátu, Vtu, VÚÚC, obcC, obcíí

•• ššttáátna sprtna sprááva vva v šškolstve kolstve 

•• ššpecipeciáálne lne šškoly koly 

•• zzáákladnkladnéé umeleckumeleckéé šškoly koly 
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PrijPrijíímatelia matelia -- ssúúkromný sektorkromný sektor

•• mimovlmimovláádne organizdne organizáácie cie 

•• ssúúkromnkromnéé vysokvysokéé šškoly koly 

•• ssúúkromnkromnéé vzdelvzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• cirkevncirkevnéé aa ssúúkromnkromnéé šškolskkolskéé zariadenia zariadenia 

•• úúččelovelovéé zariadenia cirkvzariadenia cirkvíí a na náábobožženských spoloenských spoloččnostnostíí

•• profesijnprofesijnéé organizorganizáácie, zamestncie, zamestnáávatevateľľskskéé zvzvääzy, asocizy, asociáácie a komory cie a komory 

•• ininšštittitúúcie scie súúkromnkromnéého sektora pôsobiace vho sektora pôsobiace v systsystééme poradenstva me poradenstva 

•• zriazriaďďovatelia cirkevných aovatelia cirkevných a ssúúkromných kromných šškôl kôl 

•• ssúúkromnkromnéé šškoly koly 

•• fyzickfyzickéé alebo pralebo práávnickvnickéé osoby oprosoby opráávnenvnenéé na podnikanie podna podnikanie podľľa a §§ 2 ods. 2 ods. 
2 Obchodn2 Obchodnéého zho záákonnkonnííkaka
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OblasOblasťť podpory 2.2podpory 2.2

Podpora celoPodpora celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania v zdravotnvania v zdravotnííctvectve

•• Hlavný cieHlavný cieľľ::
– podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na 

legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva

•• ŠŠpecifickpecifickéé ciele:ciele:
– budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na 

reštrukturalizáciu zdravotníctva
– zavádzať inovácie a zvyšovanie kvality v systéme celoživotného 

vzdelávania v zdravotníctve
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RRáámcovmcovéé aktivityaktivity

•• 2.2.1 Doplnenie syst2.2.1 Doplnenie systéému zdravotnmu zdravotnííctva o kvalifikovaných ctva o kvalifikovaných 
odbornodbornííkov kov 

•• 2.2.2 Zvý2.2.2 Zvýššenie enie ďďalalšíších zruch zruččnostnostíí pracovnpracovnííkov kov 
vv zdravotnzdravotnííctve vctve v ssúúvislosti svislosti s poskytovanposkytovaníím zdravotnej m zdravotnej 
starostlivosti starostlivosti 

•• 2.2.3 Tvorba a2.2.3 Tvorba a aktualizaktualizáácia vzdelcia vzdeláávacvacíích programov ch programov 

•• 2.2.4 Rozvoj nových foriem celo2.2.4 Rozvoj nových foriem celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania vania 
vv zdravotnzdravotnííctvectve
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CieCieľľovovéé skupinyskupiny
•• uuččiteliaitelia

•• lektorilektori

•• ttúútoritori

•• pedagogickpedagogickíí aa nepedagogicknepedagogickíí zamestnanci zamestnanci 

•• vysokovysokošškolskkolskíí uuččiteliaitelia

•• žžiaci stredných iaci stredných šškôlkôl

•• šštudenti vysokých tudenti vysokých šškôlkôl

•• senioriseniori

•• zdravotnzdravotníícki pracovncki pracovníícici

•• zdravotnzdravotníícki manacki manažžééri ri 

•• ininíí pracovnpracovnííci vci v zdravotnzdravotnííctvectve
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PrijPrijíímatelia matelia –– verejný sektor verejný sektor 

•• regionregionáálna alna a miestna miestna ššttáátna sprtna sprááva a samosprva a samosprááva va 

•• úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávy vy 

•• strednstrednéé šškoly koly 

•• verejnverejnéé aa ššttáátne vysoktne vysokéé šškoly koly 

•• ššttáátne vzdeltne vzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• rozporozpoččtovtovéé aa prprííspevkovspevkovéé organizorganizáácie cie ššttáátu, Vtu, VÚÚC, obcC, obcíí

•• ŠŠttáátny tny úústav pre kontrolu liestav pre kontrolu lieččiv iv 

•• regionregionáálne lne úúrady verejnrady verejnéého zdravotnho zdravotnííctva ctva 

•• ÚÚrad pre dohrad pre dohľľad nad zdravotnou starostlivosad nad zdravotnou starostlivosťťou ou 

•• NNáárodnrodnéé centrum zdravotncentrum zdravotnííckych informckych informááciciíí

•• ÚÚrad verejnrad verejnéého zdravotnho zdravotnííctva SRctva SR



27

PrijPrijíímatelia matelia -- ssúúkromný sektorkromný sektor

•• mimovlmimovláádne organizdne organizáácie cie 

•• ssúúkromnkromnéé vysokvysokéé šškoly koly 

•• ssúúkromnkromnéé vzdelvzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• fyzickfyzickéé alebo pralebo práávnickvnickéé osoby oprosoby opráávnenvnenéé na podnikanie podna podnikanie podľľa a §§ 2 ods. 2 ods. 
2 Obchodn2 Obchodnéého zho záákonnkonnííkaka

•• úúččelovelovéé zariadenia cirkvzariadenia cirkvíí a na náábobožženských spoloenských spoloččnostnostíí

•• profesijnprofesijnéé organizorganizáácie, zamestncie, zamestnáávatevateľľskskéé zvzvääzy, asocizy, asociáácie acie a komory komory 

•• ssúúkromnkromnéé šškoly koly 

•• poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, stavovskposkytovatelia zdravotnej starostlivosti, stavovskéé organizorganizáácie cie 

•• cirkevncirkevnéé aa ssúúkromnkromnéé šškolskkolskéé zariadeniazariadenia
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PO 3 Podpora vzdelPO 3 Podpora vzdeláávania osôb s osobitými vania osôb s osobitými 
vzdelvzdeláávacvacíími potrebamimi potrebami

Oblasti podpory:Oblasti podpory:

•• 3.1 Zvy3.1 Zvyššovanie vzdelanostnej ovanie vzdelanostnej úúrovne rovne 
prprííslusluššnnííkov kov marginalizovanýchmarginalizovaných rróómskych mskych 
komunkomuníít t 

•• 3.2 Zvy3.2 Zvyššovanie vzdelanostnej ovanie vzdelanostnej úúrovne osôb rovne osôb 
ss osobitými vzdelosobitými vzdeláávacvacíími potrebamimi potrebami
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OblasOblasťť podpory 3.1podpory 3.1

ZvyZvyššovanie vzdelanostnej ovanie vzdelanostnej úúrovne prrovne prííslusluššnnííkov MRKkov MRK

•• Hlavný cieHlavný cieľľ::
– zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít   prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu 
vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania

•• ŠŠpecifickpecifickéé ciele:ciele:
– podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu 
vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce

– ďalej vzdelávať príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ako 
aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do spoločnosti
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RRáámcovmcovéé aktivityaktivity

•• 3.1.1 Podpora pr3.1.1 Podpora príístupu prstupu prííslusluššnnííkov kov marginalizovanýchmarginalizovaných rróómskych mskych 
komunkomuníít k vzdelt k vzdeláávaniu na vvaniu na vššetkých stupetkých stupňňoch och šškôl kôl 

•• 3.1.2 Podpora individu3.1.2 Podpora individuáálneho prlneho príístupu astupu a rozvoj alternatrozvoj alternatíívnych foriem a vnych foriem a 
nnáástrojov vyustrojov vyuččovania ovania 

•• 3.1.3 Podpora programov vzdel3.1.3 Podpora programov vzdeláávania osôb svania osôb s ťťaažžkoskosťťami pri uami pri uččeneníí

•• 3.1.4 3.1.4 ĎĎalalššie vzdelie vzdeláávanie prvanie prííslusluššnnííkov kov marginalizovanýchmarginalizovaných rróómskych mskych 
komunkomuníít t 

•• 3.1.5 3.1.5 ĎĎalalššie vzdelie vzdeláávanie osôb avanie osôb a podpora spoluprpodpora spoluprááce ince inšštittitúúciciíí
pracujpracujúúcich vcich v oblasti integroblasti integráácie prcie prííslusluššnnííkov kov marginalizovanýchmarginalizovaných
rróómskych komunmskych komuníít do spolot do spoloččnostinosti
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CieCieľľovovéé skupinyskupiny
•• žžiaci ziaci záákladných akladných a stredných stredných šškôl a kôl a šštudenti vysokých tudenti vysokých šškôl pochkôl pocháádzajdzajúúci z ci z 

marginalizovanýchmarginalizovaných rróómskych komunmskych komuníítt

•• žžiaci iaci ššpecipeciáálnych lnych šškôl pochkôl pocháádzajdzajúúci z ci z marginalizovanýchmarginalizovaných rróómskych komunmskych komuníítt

•• deti z deti z marginalizovanýchmarginalizovaných rróómskych komunmskych komuníít so t so ššpecipeciáálnymi výchovnolnymi výchovno--vzdelvzdeláávacvacíími mi 
potrebami integrovanpotrebami integrovanéé vv bebežžných triedachných triedach

•• žžiaci aiaci a šštudenti so zdravotným postihnuttudenti so zdravotným postihnutíím a sm a s ťťaažžkoskosťťami pri uami pri uččeneníí pochpocháádzajdzajúúci z ci z 
marginalizovanýchmarginalizovaných rróómskych komunmskych komuníítt

•• prprííslusluššnnííci ci marginalizovanýchmarginalizovaných rróómskych komunmskych komuníítt

•• osoby vychosoby vycháádzajdzajúúce zce z úústavnej starostlivosti (detskstavnej starostlivosti (detskéé domovy, detskdomovy, detskéé výchovnvýchovnéé úústavy...) stavy...) 
pochpocháádzajdzajúúce z ce z marginalizovanýchmarginalizovaných rróómskych komunmskych komuníítt

•• llíídri dri komunitnejkomunitnej prprááce, asistenti uce, asistenti uččiteiteľľa, pedagogicka, pedagogickíí zamestnanci, vysokozamestnanci, vysokošškolskkolskíí uuččiteliaitelia

•• rodirodiččia, tia, túútori atori a lektorilektori

•• profesionprofesionáálni alni a dobrovodobrovoľľnníí pracovnpracovnííci sci s mlmláádedežžouou

•• odbornodborníí zamestnanci pedagogickozamestnanci pedagogicko--psychologických poradnpsychologických poradníí

•• odbornodborníí zamestnanci zariadenzamestnanci zariadeníí ššpecipeciáálnopedagogicklnopedagogickééhoho poradenstva, t. j. poradenstva, t. j. ššpecipeciáálnolno--
pedagogických poradnpedagogických poradníí aa detských integradetských integraččných centierných centier

•• zamestnanci zamestnanci ššttáátnej sprtnej spráávy avy a samosprsamospráávy pracujvy pracujúúci sci s marginalizovanýmimarginalizovanými skupinamiskupinami

•• pracovnpracovnííci zariadenci zariadeníí socisociáálnej starostlivosti, vrlnej starostlivosti, vráátane tane komunitnýchkomunitných centiercentier
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PrijPrijíímatelia matelia –– verejný sektor verejný sektor 

•• priamo riadenpriamo riadenéé organizorganizáácie Ministerstva cie Ministerstva šškolstva SR kolstva SR 
•• ššttáátna sprtna sprááva vva v šškolstve kolstve 

•• regionregionáálna alna a miestna miestna ššttáátna sprtna sprááva a samosprva a samospráávava
•• RRóómsky inmsky inšštittitúút t 

•• zzáákladnkladnéé šškolykoly
•• strednstrednéé šškoly koly 
•• verejnverejnéé aa ššttáátne vysoktne vysokéé šškoly koly 
•• šškolskkolskéé zariadenia a inzariadenia a inšštittitúúcie verejncie verejnéého sektora pôsobiace vho sektora pôsobiace v systsystééme me 

poradenstva poradenstva 
•• ššttáátne vzdeltne vzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 
•• zzáákladnkladnéé umeleckumeleckéé šškoly koly 
•• rozporozpoččtovtovéé aa prprííspevkovspevkovéé organizorganizáácie cie ššttáátu, Vtu, VÚÚC, obcC, obcíí
•• ššpecipeciáálne lne šškoly koly 
•• úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávyvy
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PrijPrijíímatelia matelia -- ssúúkromný sektorkromný sektor

•• úúččelovelovéé zariadenia cirkvzariadenia cirkvíí a na náábobožženských spoloenských spoloččnostnostíí

•• zriazriaďďovatelia cirkevných aovatelia cirkevných a ssúúkromných kromných šškôl kôl 

•• cirkevncirkevnéé aa ssúúkromnkromnéé šškolskkolskéé zariadenia zariadenia 

•• mimovlmimovláádne organizdne organizáácie cie 

•• profesijnprofesijnéé organizorganizáácie, zamestncie, zamestnáávatevateľľskskéé zvzvääzy, asocizy, asociáácie a komory cie a komory 

•• ssúúkromnkromnéé vzdelvzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• ininšštittitúúcie scie súúkromnkromnéého sektora  pôsobiace vho sektora  pôsobiace v systsystééme poradenstva me poradenstva 

•• ssúúkromnkromnéé šškoly koly 

•• ssúúkromnkromnéé vysokvysokéé šškoly koly 

•• malmaléé aa strednstrednéé podnikypodniky

•• fyzickfyzickéé alebo pralebo práávnickvnickéé osoby oprosoby opráávnenvnenéé na podnikanie podna podnikanie podľľa a §§ 2 ods. 2 2 ods. 2 
ObchodnObchodnéého zho záákonnkonnííkaka

•• veveľľkkéé podnikypodniky
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OblasOblasťť podpory 3.2podpory 3.2

ZvyZvyššovanie vzdelanostnej ovanie vzdelanostnej úúrovne osôb s OVProvne osôb s OVP

•• Hlavný cieHlavný cieľľ::
– zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb s OVP prostredníctvom uľahčenia 

ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich 
ďalšieho vzdelávania a celoživotného poradenstva

•• ŠŠpecifickpecifickéé ciele:ciele:
– podporovať sociálnu inklúziu osôb s OVP prostredníctvom 

uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu 
zručností potrebných na trhu práce

– ďalej vzdelávať osoby s OVP, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich 
integrácie do spoločnosti
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RRáámcovmcovéé aktivityaktivity

•• 3.2.1 Podpora pr3.2.1 Podpora príístupu osôb sstupu osôb s OVP kOVP k vzdelvzdeláávaniu na vvaniu na vššetkých stupetkých stupňňoch och 
šškôlkôl

•• 3.2.2 Podpora individu3.2.2 Podpora individuáálneho prlneho príístupu astupu a rozvoj alternatrozvoj alternatíívnych foriem a vnych foriem a 
nnáástrojov vyustrojov vyuččovaniaovania

•• 3.2.3 Podpora programov vzdel3.2.3 Podpora programov vzdeláávania obvania obččanov so zdravotným anov so zdravotným 
postihnutpostihnutíím a sm a s ťťaažžkoskosťťami pri uami pri uččeneníí

•• 3.2.4 3.2.4 ĎĎalalššie vzdelie vzdeláávanie osôb s OVPvanie osôb s OVP

•• 3.2.5 3.2.5 ĎĎalalššie vzdelie vzdeláávanie osôb avanie osôb a podpora spoluprpodpora spoluprááce ince inšštittitúúciciíí
pracujpracujúúcich vcich v oblasti integroblasti integráácie osôb scie osôb s OVP do spoloOVP do spoloččnostinosti
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CieCieľľovovéé skupinyskupiny

•• žžiaci Ziaci ZŠŠ a Sa SŠŠ, , šštudenti Vtudenti VŠŠ zo SZPzo SZP
•• žžiaci so iaci so ŠŠVVP, vrVVP, vráátane integrovaných vtane integrovaných v bebežžných triedachných triedach
•• žžiaci aiaci a šštudenti so zdravotným postihnuttudenti so zdravotným postihnutíímm
•• žžiaci aiaci a šštudenti studenti s ťťaažžkoskosťťami pri uami pri uččeneníí
•• šštudenti vysokých tudenti vysokých šškôl kôl 
•• obobččania so zdravotným postihnutania so zdravotným postihnutíímm
•• rodirodiččiaia
•• osoby vychosoby vycháádzajdzajúúce zce z úústavnej starostlivostistavnej starostlivosti
•• asistenti uasistenti uččiteiteľľa, pedagogicka, pedagogickíí zamestnanci, vysokozamestnanci, vysokošškolskkolskíí uuččitelia, itelia, 

ttúútori atori a lektorilektori
•• profesionprofesionáálni alni a dobrovodobrovoľľnníí pracovnpracovnííci sci s mlmláádedežžouou
•• odbornodborníí zamestnanci PPP, zamestnanci PPP, ŠŠPPPPPP
•• zamestnanci zamestnanci ššttáátnej sprtnej spráávy avy a samosprsamospráávy pracujvy pracujúúci sci s osobami sosobami s OVPOVP
•• pracovnpracovnííci zariadenci zariadeníí socisociáálnej starostlivostilnej starostlivosti
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PrijPrijíímatelia matelia –– verejný sektor verejný sektor 

•• úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávy vy 
•• priamo riadenpriamo riadenéé organizorganizáácie Mcie MŠŠ SRSR
•• regionregionáálna alna a miestna miestna ššttáátna sprtna sprááva a samosprva a samospráávava
•• ššttáátna sprtna sprááva vva v šškolstvekolstve
•• Fond sociFond sociáálneho rozvoja lneho rozvoja 
•• RRóómsky inmsky inšštittitúút t 
•• ZZŠŠ, S, SŠŠ, , ššpecipeciáálne lne šškoly, zkoly, záákladnkladnéé umeleckumeleckéé šškoly koly 
•• verejnverejnéé a a ššttáátne Vtne VŠŠ
•• šškolskkolskéé zariadenia a inzariadenia a inšštittitúúcie verejncie verejnéého sektora pôsobiace ho sektora pôsobiace 

vv systsystééme poradenstva me poradenstva 
•• ššttáátne vzdeltne vzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 
•• rozporozpoččtovtovéé aa prprííspevkovspevkovéé organizorganizáácie cie ššttáátu, Vtu, VÚÚC, obcC, obcíí
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PrijPrijíímatelia matelia -- ssúúkromný sektorkromný sektor

•• úúččelovelovéé zariadenia cirkvzariadenia cirkvíí a na náábobožženských spoloenských spoloččnostnostíí
•• zriazriaďďovatelia cirkevných aovatelia cirkevných a ssúúkromných kromných šškôl kôl 
•• cirkevncirkevnéé aa ssúúkromnkromnéé šškolskkolskéé zariadenia zariadenia 
•• mimovlmimovláádne organizdne organizáácie cie 
•• profesijnprofesijnéé organizorganizáácie, zamestncie, zamestnáávatevateľľskskéé zvzvääzy, asocizy, asociáácie a cie a 

komory komory 
•• ssúúkromnkromnéé ZZŠŠ, S, SŠŠ, V, VŠŠ
•• ssúúkromnkromnéé vzdelvzdeláávacie invacie inšštittitúúciecie
•• InInšštittitúúcie scie súúkromnkromnéého sektora pôsobiace v systho sektora pôsobiace v systééme poradenstvame poradenstva
•• malmaléé, stredn, strednéé a vea veľľkkéé podnikypodniky
•• fyzickfyzickéé alebo pralebo práávnickvnickéé osoby oprosoby opráávnenvnenéé na podnikanie podna podnikanie podľľa a §§

2 ods. 2 Obchodn2 ods. 2 Obchodnéého zho záákonnkonnííkaka
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PO 4 ModernPO 4 Modernéé vzdelvzdeláávanie pre vedomostnvanie pre vedomostnúú
spolospoloččnosnosťť pre Bratislavský krajpre Bratislavský kraj

Oblasti podpory:Oblasti podpory:

•• 4.1 4.1 Premena tradiPremena tradiččnej nej šškoly na modernkoly na modernúú pre pre 
Bratislavský kraj Bratislavský kraj 

•• 4.2 4.2 ZvyZvyššovanie konkurencieschopnosti ovanie konkurencieschopnosti 
BratislavskBratislavskéého kraja prostrednho kraja prostrednííctvom rozvoja ctvom rozvoja 
terciterciáárneho arneho a celoceložživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania vania 

•• 4.3 4.3 TechnickTechnickáá pomoc pre Ciepomoc pre Cieľľ RegionRegionáálna lna 
konkurencieschopnoskonkurencieschopnosťť a zamestnanosa zamestnanosťť
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OblasOblasťť podpory 4.1 podpory 4.1 

Premena tradiPremena tradiččnej nej šškoly na modernkoly na modernúú pre BSKpre BSK

•• Hlavný cieHlavný cieľľ::
– uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách 

a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne 
a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce 
vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania

•• ŠŠpecifickpecifickéé ciele:ciele:
– inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce 

vo vedomostnej spoločnosti
– orientovať prípravu a celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na 

získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
– skvalitniť správu a manažment škôl a stimulovať ich k väčšej otvorenosti k 

potrebám miestnych komunít
– zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení



41

RRáámcovmcovéé aktivityaktivity

•• 4.1.1 Podpora reformy a4.1.1 Podpora reformy a rozvoj vrozvoj vššeobecneobecnéého vzdelho vzdeláávania na zvania na záákladných kladných šškolkoláách ch 
aa stredných stredných šškolkoláách ch 

•• 4.1.2 Podpora reformy a4.1.2 Podpora reformy a rozvoj odbornrozvoj odbornéého vzdelho vzdeláávania avania a prpríípravy pravy 

•• 4.1.3 Podpora výchovn4.1.3 Podpora výchovnéého a ho a karikariéérovrovééhoho poradenstva na zporadenstva na záákladných kladných 
aa stredných stredných šškolkoláách ch 

•• 4.1.4 Podpora pr4.1.4 Podpora príípravy upravy uččiteiteľľov ov 

•• 4.1.5 Podpora 4.1.5 Podpora ďďalalššieho vzdelieho vzdeláávania pedagogických zamestnancovvania pedagogických zamestnancov

•• 4.1.6 Podpora syst4.1.6 Podpora systéému otvorenej mu otvorenej šškoly koly 

•• 4.1.7 Podpora4.1.7 Podpora a rozvoj na rozvoj náástrojov hodnotenia výchovnostrojov hodnotenia výchovno--vzdelvzdeláávacvacíích ch ččinnostinnostíí
šškôl akôl a šškolských zariadenkolských zariadeníí
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CieCieľľovovéé skupinyskupiny

•• ŽŽiaci ziaci záákladných kladných šškôlkôl

•• ŽŽiaci stredných iaci stredných šškôlkôl

•• PedagogickPedagogickíí aa nepedagogicknepedagogickíí zamestnancizamestnanci

•• ManaManažžment ment šškôlkôl

•• RodiRodiččiaia

•• VerejnosVerejnosťť/miestna komunita/miestna komunita
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PrijPrijíímatelia matelia –– verejný sektor verejný sektor 

•• priamo riadenpriamo riadenéé organizorganizáácie Ministerstva cie Ministerstva šškolstva SR kolstva SR 
•• regionregionáálna alna a miestna miestna ššttáátna sprtna sprááva a samosprva a samosprááva va 
•• Bratislavský samosprBratislavský samospráávny kraj vny kraj 
•• zzáákladnkladnéé šškoly koly 
•• strednstrednéé šškoly koly 
•• verejnverejnéé aa ššttáátne vysoktne vysokéé šškoly koly 
•• ššpecipeciáálne lne šškoly koly 
•• šškolskkolskéé zariadenia a inzariadenia a inšštittitúúcie verejncie verejnéého sektora pôsobiace vho sektora pôsobiace v systsystééme me 

poradenstva poradenstva 
•• ššttáátne vzdeltne vzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 
•• rozporozpoččtovtovéé aa prprííspevkovspevkovéé organizorganizáácie cie ššttáátu, Vtu, VÚÚC, obcC, obcíí
•• úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávy vy 
•• zzáákladnkladnéé umeleckumeleckéé šškoly koly 
•• ššttáátna sprtna sprááva vva v šškolstve kolstve 
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PrijPrijíímatelia matelia -- ssúúkromný sektorkromný sektor

•• profesijnprofesijnéé organizorganizáácie, zamestncie, zamestnáávatevateľľskskéé zvzvääzy, asocizy, asociáácie a komory cie a komory 

•• úúččelovelovéé zariadenia cirkvzariadenia cirkvíí a na náábobožženských spoloenských spoloččnostnostíí

•• zriazriaďďovatelia cirkevných aovatelia cirkevných a ssúúkromných kromných šškôl kôl 

•• mimovlmimovláádne organizdne organizáácie cie 

•• ininšštittitúúcie scie súúkromnkromnéého sektora  pôsobiace vho sektora  pôsobiace v systsystééme poradenstva me poradenstva 

•• malmaléé aa strednstrednéé podnikypodniky

•• veveľľkkéé podnikypodniky

•• ssúúkromnkromnéé šškoly koly 

•• ssúúkromnkromnéé vysokvysokéé šškoly koly 

•• ssúúkromnkromnéé vzdelvzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• cirkevncirkevnéé aa ssúúkromnkromnéé šškolskkolskéé zariadenia zariadenia 

•• fyzickfyzickéé alebo pralebo práávnickvnickéé osoby oprosoby opráávnenvnenéé na podnikanie podna podnikanie podľľa a §§ 2 ods. 2 2 ods. 2 
ObchodnObchodnéého zho záákonnkonnííkaka
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OblasOblasťť podpory 4.2podpory 4.2
ZvyZvyššovanie konkurencieschopnosti BSK prostrednovanie konkurencieschopnosti BSK prostrednííctvom rozvoja tercictvom rozvoja terciáárneho a celorneho a celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávaniavania

•• Hlavný cieHlavný cieľľ: : 
– zvyšovať kvalitu a prispôsobovať obsah vysokoškolského vzdelávania, podporovať výskum 

a vývoj a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva 
v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti

•• ŠŠpecifickpecifickéé ciele:ciele:
– prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti 
– podporovať princíp kultúry kvality na vysokých školách 
– zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji 
– podporiť spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným 

sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni 
– zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií celoživotného vzdelávania a posilniť systém kontroly 

kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach
– zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na programoch ďalšieho 

vzdelávania a zvýšiť informovanosť o možnostiach vzdelávania sa počas celého  života
– zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať kvalifikáciu osôb na 

trhu práce v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti 
– podporovať sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom 

uľahčenia ich prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na 
trhu práce

– vytvoriť systém kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho 
a informálneho vzdelávania
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RRáámcovmcovéé aktivityaktivity

•• 4.2.1 Rozvoj inovat4.2.1 Rozvoj inovatíívnych foriem vzdelvnych foriem vzdeláávania, racionalizvania, racionalizáácia acia a skvalitnenie skvalitnenie šštudijných tudijných 
programov Vprogramov VŠŠ vrvráátane podpory karitane podpory kariéérneho poradenstva rneho poradenstva 

•• 4.2.2 Zefekt4.2.2 Zefektíívnenie sprvnenie spráávy a manavy a manažžmentu vysokých mentu vysokých šškôl kôl 

•• 4.2.3 Podpora rozvoja 4.2.3 Podpora rozvoja ľľudských zdrojov vo výskume audských zdrojov vo výskume a vývoji na vysokých vývoji na vysokých šškolkoláách ch 

•• 4.2.4 Podpora rozvoja 4.2.4 Podpora rozvoja ľľudských zdrojov vudských zdrojov v organizorganizááciciáách výskumu ach výskumu a vývoja vývoja 

•• 4.2.5 Podpora akt4.2.5 Podpora aktíívnej spoluprvnej spoluprááce vysokých ce vysokých šškôl a skôl a súúkromnkromnéého sektora pri tvorbe nových ho sektora pri tvorbe nových 
šštudijných odborov atudijných odborov a programov a pri procese výuprogramov a pri procese výuččby by 

•• 4.2.6 Zvý4.2.6 Zvýššenie zapojenia Venie zapojenia VŠŠ a ostatných organiza ostatných organizááciciíí výskumu a vývoja do medzinvýskumu a vývoja do medzináárodnej rodnej 
spoluprspoluprááce a sietce a sietíí vývoja avývoja a inovinovááciciíí

•• 4.2.7 Zvy4.2.7 Zvyššovanie kvality celoovanie kvality celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania vania 

•• 4.2.8 Rozvoj 4.2.8 Rozvoj ľľudských zdrojov vudských zdrojov v ďďalalššom vzdelom vzdeláávanvaníí
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RRáámcovmcovéé aktivityaktivity

•• 4.2.9 Podpora u4.2.9 Podpora uččiacich sa regiiacich sa regióónov anov a vytvvytváárania sietrania sietíí vv celoceložživotnom vzdelivotnom vzdeláávanvaníí

•• 4.2.10 Podpora celo4.2.10 Podpora celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania vvania v jednotlivých sektoroch jednotlivých sektoroch 

•• 4.2.11 Podpora in4.2.11 Podpora inšštituciontitucionáálneho lneho ššpecializapecializaččnnéého a certifikaho a certifikaččnnéého vzdelho vzdeláávania, ako aj vania, ako aj 
celoceložživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania v zdravotnvania v zdravotnííctve ctve 

•• 4.2.12 U4.2.12 Uľľahahččenie prenie príístupu kstupu k celoceložživotnivotnéému vzdelmu vzdeláávaniu vaniu 

•• 4.2.13 Podpora diverzifik4.2.13 Podpora diverzifikáácie foriem financovania celocie foriem financovania celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania vania 

•• 4.2.14 Rozvoj k4.2.14 Rozvoj kľľúúččových kompetenciových kompetenciíí prostrednprostrednííctvom celoctvom celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávania vania 

•• 4.2.15 Programy zvý4.2.15 Programy zvýššenia individuenia individuáálneho prlneho príístupu kstupu k vzdelvzdeláávaniu pre vaniu pre marginalizovanmarginalizovanéé
skupiny obyvateskupiny obyvateľľstva stva 

•• 4.2.16 Zlep4.2.16 Zlepššenie priechodnosti medzi sektormi formenie priechodnosti medzi sektormi formáálneho, neformlneho, neformáálneho alneho a informinformáálneho lneho 
vzdelvzdeláávania vania 
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CieCieľľovovéé skupinyskupiny

•• zamestnanci (pracujzamestnanci (pracujúúci vci v oblasti vzdeloblasti vzdeláávania a poradenstva)vania a poradenstva)
•• zamestnanci vzamestnanci v oblasti výskumu aoblasti výskumu a vývoja (vrvývoja (vráátane podnikovej sftane podnikovej sfééry a ry a 

SAV) SAV) 
•• pedagogickpedagogickíí aa nepedagogicknepedagogickíí zamestnancizamestnanci
•• vysokovysokošškolskkolskíí uuččiteliaitelia
•• lektorilektori
•• ttúútoritori
•• manamanažžment vysokých ment vysokých šškôlkôl
•• pracovnpracovnííci výskumu a vývojaci výskumu a vývoja
•• doktorandidoktorandi
•• postdoktorandipostdoktorandi
•• llíídri pre oblasdri pre oblasťť prprááce sce s dedeťťmi ami a mlmláádedežžou ou 
•• profesionprofesionáálni aj dobrovolni aj dobrovoľľnníí pracovnpracovnííci sci s mlmláádedežžouou
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CieCieľľovovéé skupinyskupiny

•• žžiaci ziaci záákladných kladných šškôl kôl 
•• žžiaci stredných iaci stredných šškôlkôl
•• šštudenti vysokých tudenti vysokých šškôlkôl
•• senioriseniori
•• zdravotnzdravotníícki pracovncki pracovníícici
•• zdravotnzdravotníícki manacki manažžéériri
•• ininíí pracovnpracovnííci vci v zdravotnzdravotnííctvectve
•• obobččania so zdravotným postihnutania so zdravotným postihnutíímm
•• rodirodiččiaia
•• osoby vychosoby vycháádzajdzajúúce zce z úústavnej starostlivosti (detskstavnej starostlivosti (detskéé domovy, detskdomovy, detskéé

výchovnvýchovnéé úústavy...)stavy...)
•• osoby so osoby so ššpecipeciáálnymi výchovnolnymi výchovno--vzdelvzdeláávacvacíími potrebamimi potrebami
•• asistenti uasistenti uččiteiteľľaa
•• pracovnpracovnííci zariadenci zariadeníí socisociáálnej starostlivostilnej starostlivosti
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PrijPrijíímatelia matelia –– verejný sektor verejný sektor 
•• priamo riadenpriamo riadenéé organizorganizáácie Ministerstva cie Ministerstva šškolstva SR kolstva SR 

•• úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávy vy 

•• regionregionáálna alna a miestna miestna ššttáátna sprtna sprááva a samosprva a samosprááva va 

•• Bratislavský samosprBratislavský samospráávny kraj vny kraj 

•• MMŠŠ, Z, ZŠŠ, S, SŠŠ, verejn, verejnéé a a ššttáátne Vtne VŠŠ, z, záákladnkladnéé umeleckumeleckéé šškoly, koly, ššpecipeciáálne lne šškolykoly

•• úústavy Slovenskej akadstavy Slovenskej akadéémie vied mie vied 

•• ššttáátne vzdeltne vzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• šškolskkolskéé zariadenia a inzariadenia a inšštittitúúcie verejncie verejnéého sektora pôsobiace vho sektora pôsobiace v systsystééme poradenstva me poradenstva 

•• rozporozpoččtovtovéé aa prprííspevkovspevkovéé organizorganizáácie cie ššttáátu, Vtu, VÚÚC, obcC, obcíí

•• ininšštittitúúcie podcie podľľa za záákona kona čč. 172/2005 Z. z. o organiz. 172/2005 Z. z. o organizáácii cii ššttáátnej podpory výskumu a vývoja tnej podpory výskumu a vývoja 

•• ššttáátna sprtna sprááva vva v šškolstve kolstve 

•• ÚÚrad verejnrad verejnéého zdravotnho zdravotnííctva SRctva SR

•• regionregionáálne lne úúrady verejnrady verejnéého zdravotnho zdravotnííctva ctva 

•• ÚÚrad pre dohrad pre dohľľad nad zdravotnou starostlivosad nad zdravotnou starostlivosťťou ou 

•• NNáárodnrodnéé centrum zdravotncentrum zdravotnííckych informckych informááciciíí

•• ŠŠttáátny tny úústav pre kontrolu liestav pre kontrolu lieččiv iv 
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PrijPrijíímatelia matelia -- ssúúkromný sektorkromný sektor
•• mimovlmimovláádne organizdne organizáácie cie 

•• ssúúkromnkromnéé vysokvysokéé šškoly koly 

•• ssúúkromnkromnéé vzdelvzdeláávacie invacie inšštittitúúcie cie 

•• cirkevncirkevnéé aa ssúúkromnkromnéé šškolskkolskéé zariadenia zariadenia 

•• úúččelovelovéé zariadenia cirkvzariadenia cirkvíí a na náábobožženských spoloenských spoloččnostnostíí

•• profesijnprofesijnéé organizorganizáácie, zamestncie, zamestnáávatevateľľskskéé zvzvääzy, asocizy, asociáácie a komory cie a komory 

•• ininšštittitúúcie scie súúkromnkromnéého sektora  pôsobiace vho sektora  pôsobiace v systsystééme poradenstva me poradenstva 

•• organizorganizáácie výskumu a vývoja v podnikatecie výskumu a vývoja v podnikateľľskom sektore skom sektore 

•• malmaléé aa strednstrednéé podnikypodniky

•• veveľľkkéé podnikypodniky

•• zriazriaďďovatelia cirkevných aovatelia cirkevných a ssúúkromných kromných šškôl kôl 

•• ssúúkromnkromnéé šškoly koly 

•• poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

•• fyzickfyzickéé alebo pralebo práávnickvnickéé osoby oprosoby opráávnenvnenéé na podnikanie podna podnikanie podľľa a §§ 2 ods. 2 2 ods. 2 
ObchodnObchodnéého zho záákonnkonnííkaka
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OblasOblasťť podpory 4.3podpory 4.3

TechnickTechnickáá pomoc pre Ciepomoc pre Cieľľ RegionRegionáálna lna 
konkurencieschopnoskonkurencieschopnosťť a zamestnanosa zamestnanosťť

•• ŠŠpecifický ciepecifický cieľľ
• zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v súlade s nárokmi 

kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za 
realizáciu operačného programu

•• RRáámcovmcovéé aktivityaktivity
• 4.3.1 Príprava, implementácia, monitorovanie a kontrola

• 4.3.2 Evaluácia a štúdie; informovanie a publicita



53

PO 5 TechnickPO 5 Technickáá pomoc pre Ciepomoc pre Cieľľ
KonvergenciaKonvergencia

•• ŠŠpecifický ciepecifický cieľľ
• zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v súlade s nárokmi 

kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za 
realizáciu operačného programu

•• RRáámcovmcovéé aktivityaktivity
• 5.1 Príprava, implementácia, monitorovanie a kontrola
• 5.2 Evaluácia a štúdie; informovanie a publicita
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OprOpráávnenvnenéé úúzemiezemie

•• Konvergencia Konvergencia 
–– ZS (TT, TN, NR)ZS (TT, TN, NR)

–– SS (ZA, BB)SS (ZA, BB)

–– VS (PO, KE)VS (PO, KE)

•• CieCieľľ RegionRegionáálna konkurencieschopnoslna konkurencieschopnosťť a a 

zamestnanoszamestnanosťť
–– BSK (BA)BSK (BA)
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FinanFinanččný plný pláán OPV n OPV –– zdroje Ezdroje EÚÚ

•• CieCieľľ Konvergencia:Konvergencia:
•• CieCieľľ RegionRegionáálna lna 

konkurencieschopnoskonkurencieschopnosťť
aa zamestnanoszamestnanosťť::

•• SPOLU

600600 000000 000000 €€

17 80117 801 578 578 €€

617 801617 801 578 578 €SPOLU €
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OprOpráávnenvnenéé výdavkyvýdavky

•• riadiaci, administratriadiaci, administratíívny avny a odborný personodborný personááll
•• prenprenáájom (napr. administratjom (napr. administratíívnych priestorov, kancelvnych priestorov, kanceláárskeho vybavenia, rskeho vybavenia, 

strojov, prstrojov, príístrojov astrojov a zariadenzariadeníí))
•• prevpreváádzkovdzkovéé výdavky, výdavky, šškoliaci materikoliaci materiáál a pomôcky l a pomôcky 
•• odpisy dlhodobodpisy dlhodobéého hmotnho hmotnéého aho a nehmotnnehmotnéého majetku ho majetku 
•• nnáákup zariadenia/vybavenia potrebnkup zariadenia/vybavenia potrebnéého kho k realizrealizáácii projektucii projektu
•• cestovncestovnéé nnááhrady hrady 
•• finanfinanččný prný prííspevok pre frekventantov, spevok pre frekventantov, šštipenditipendiáá
•• poradenskporadenskéé a konzultaa konzultaččnnéé sluslužžbyby
•• ššttúúdie, expertdie, expertíízy, posudky szy, posudky súúvisiace svisiace s implementimplementááciou projektuciou projektu
•• poplatky spoplatky súúvisiace so zavedenvisiace so zavedeníím systm systéému manamu manažžéérstva kvalityrstva kvality
•• výdavky svýdavky súúvisiace s akreditvisiace s akreditááciou programu, certifikciou programu, certifikááciouciou
•• poplatok za vykonanie skpoplatok za vykonanie skúšúšky, zky, zíískanie certifikskanie certifikáátutu
•• tvorba tvorba wwwwww strstráánok, inzercia vnok, inzercia v novinnovináách, propagch, propagáácia projektu, publicita cia projektu, publicita 

projektuprojektu
•• vydavatevydavateľľskskáá ččinnosinnosťť (pr(prííprava, výroba, tlaprava, výroba, tlačč, distrib, distribúúcia)cia)
•• monitoring (monitorovacia sprmonitoring (monitorovacia sprááva, hodnotenie projektu...) va, hodnotenie projektu...) 
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KrKríížžovovéé financovaniefinancovanie

•• ČČl. 34 (2) nariadenia Rady (ES) l. 34 (2) nariadenia Rady (ES) čč. 1083/2006. 1083/2006
•• financovanie akcifinancovanie akciíí patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z ERDF patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z ERDF 

komplementkomplementáárnym spôsobom a s obmedzenrnym spôsobom a s obmedzeníím na 10 % prostriedkov na kam na 10 % prostriedkov na kažžddúú
prioritnprioritnúú osos

•• nnáákup zariadenia/vybavenia = kapitkup zariadenia/vybavenia = kapitáálovlovéé výdavky (neoprvýdavky (neopráávnenvnenéé financovafinancovaťť z z 
ESF)ESF)

•• V rV ráámci OPVmci OPV
•• nnáákup výpokup výpoččtovej technikytovej techniky

•• audio/video technikaaudio/video technika

•• nnáábytokbytok

•• zariadenia pre potreby odbornej praxe na zariadenia pre potreby odbornej praxe na šškolkoláách (stroje a zariadenia)ch (stroje a zariadenia)

•• pomôcky pre osoby s OVP (zdravotnpomôcky pre osoby s OVP (zdravotnéé pomôcky)pomôcky)
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NeoprNeopráávnenvnenéé výdavkyvýdavky

•• výdavky vynalovýdavky vynaložženenéé v sv súúvislosti so spracovanvislosti so spracovaníím m 
projektovprojektov

•• obobččerstvenieerstvenie
•• nnáákup kolkovkup kolkov
•• bankovbankovéé poplatkypoplatky
•• debetndebetnéé úúrokyroky
•• bankovbankovéé zzáárukyruky
•• výdavky partneravýdavky partnera
•• vratnvratnáá dadaňň zz pridanej hodnotypridanej hodnoty
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NNáávrh OP Vzdelvrh OP Vzdeláávanie vanie 

•• verzia z 5. marca 2007 oficiverzia z 5. marca 2007 oficiáálne odoslanlne odoslanáá EKEK
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=386http://www.minedu.sk/index.php?rootId=386
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Kontakty Kontakty 

•• Ministerstvo Ministerstvo šškolstva SRkolstva SR
Sekcia eurSekcia euróópskych zpskych zááleležžitostitostíí

Odbor pre OperaOdbor pre Operaččný program Vzdelný program Vzdeláávanievanie

StromovStromováá 1, 813 30 Bratislava1, 813 30 Bratislava

•• AgentAgentúúra Mra MŠŠ SR pre SR pre 
šštrukturtrukturáálne fondy Elne fondy EÚÚ
HanulovaHanulova 5/b, 841 01 Bratislava5/b, 841 01 Bratislava

•• Tel.: Tel.: 02/692 52 26102/692 52 261

•• Fax: Fax: 02/692 52 20902/692 52 209

•• Tel.: Tel.: 02/692 52 29602/692 52 296

•• EE--mail: mail: info@asfeu.skinfo@asfeu.sk
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ĎĎAKUJEM ZA POZORNOSAKUJEM ZA POZORNOSŤŤ

Mgr. Mgr. RRóóbertbert KorecKorec

TelefTelefóónn: : 02/02/ 692692 5522 225225

EE--mail: mail: robert.korec@minedu.skrobert.korec@minedu.sk


