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1.1.1.1. ČČČČasový harmonogramasový harmonogramasový harmonogramasový harmonogram    

Žiadosti je možné podávať odŽiadosti je možné podávať odŽiadosti je možné podávať odŽiadosti je možné podávať od        12. decembra12. decembra12. decembra12. decembra    2005. Konečný termín pre 2005. Konečný termín pre 2005. Konečný termín pre 2005. Konečný termín pre 
predkladanie žiadostí je  predkladanie žiadostí je  predkladanie žiadostí je  predkladanie žiadostí je  17. február 200617. február 200617. február 200617. február 2006....     Výnimkou je aktivita „ Výnimkou je aktivita „ Výnimkou je aktivita „ Výnimkou je aktivita „Vytvorenie Vytvorenie Vytvorenie Vytvorenie 
národného programu pre učiace sa regióny“, kde konečným termínárodného programu pre učiace sa regióny“, kde konečným termínárodného programu pre učiace sa regióny“, kde konečným termínárodného programu pre učiace sa regióny“, kde konečným termínnnnomomomom na  na  na  na 
predkladanie projektov je predkladanie projektov je predkladanie projektov je predkladanie projektov je 28282828. . . . februárfebruárfebruárfebruár 200 200 200 2006666....    

Registračné miesto/podateľňa MŠ SR označí obálku odtlačkom svojej 
pečiatky s vyznačením dátumu prijatia.  

Akákoľvek žiadosť odoslaná po konečnom termíne na predkladanie 
projektových návrhov bude automaticky zamietnutá.     Rozhodujúci je  Rozhodujúci je  Rozhodujúci je  Rozhodujúci je dátum dátum dátum dátum 
poštovej pečiatkypoštovej pečiatkypoštovej pečiatkypoštovej pečiatky.  

Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí nenávratného finančného 
príspevku jednotlivým žiadateľom bude prijaté približne do 3 mesiacov od 
konečného termínu pre predkladanie žiadostí.  

Rozhodnutie riadiaceho orgánu (t.j. Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR) o poskytnutí, resp. neposkytnutí nenávratného finančného 
príspevku je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.  

  Na poskytnutie nenávratného finančného príspevku neexistuje právny 
nárok. 
 
2.2.2.2. Kde podávať žiadostiKde podávať žiadostiKde podávať žiadostiKde podávať žiadosti    
    

Žiadosť (originál spolu s 3 kópiami) musí byť doručená vvvv zalepenej zalepenej zalepenej zalepenej 
obálkeobálkeobálkeobálke poštou, kuriérom alebo doručená osobne na nasledujúcu adresu, kde ju 
prevezmú pracovníci MŠ SR: 
 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
Sekcia európskej integrácie 
Odbor pre ESF  
Stromová 1 
813 30 Bratislava  
 
  Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke, na ktorej je výrazne 
označené „PROJEKT ESFPROJEKT ESFPROJEKT ESFPROJEKT ESF ––––    NEOTVÁRAŤ“NEOTVÁRAŤ“NEOTVÁRAŤ“NEOTVÁRAŤ“.  

K žiadosti musí byť priložené vyplnené „potvrdenie o registrácii 
žiadosti“ (príloha H výzvy). Uvedené potvrdenie bude žiadateľovi spätne 
zaslané po zaregistrovaní žiadosti do ITMS (Informačný monitorovací 
systém) a pridelení kódu projektu. 

Spisy projektov Spisy projektov Spisy projektov Spisy projektov zaslané elektronickou poštou azaslané elektronickou poštou azaslané elektronickou poštou azaslané elektronickou poštou alebolebolebolebo    faxomfaxomfaxomfaxom n n n nebudú ebudú ebudú ebudú 
akceptované. akceptované. akceptované. akceptované.     
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3.3.3.3. Formálne náležitostFormálne náležitostFormálne náležitostFormálne náležitosti žiadostii žiadostii žiadostii žiadosti    

Žiadosť musí byť predložená na formulári, ktorý tvorí prílohu tejto 
výzvy (Príloha A) a je k dispozícii taktiež na internetovej stránke 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky http://www.minedu.sk.  

ŽiadaŽiadaŽiadaŽiadateľteľteľteľ     musí presne dodržať formát Žiadosti o musí presne dodržať formát Žiadosti o musí presne dodržať formát Žiadosti o musí presne dodržať formát Žiadosti o    poskytnutie poskytnutie poskytnutie poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku a poradie strán.nenávratného finančného príspevku a poradie strán.nenávratného finančného príspevku a poradie strán.nenávratného finančného príspevku a poradie strán.  

Žiadosť v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží vvvv    jednom jednom jednom jednom 
origináli aorigináli aorigináli aorigináli a    vvvv    3333 kópiách kópiách kópiách kópiách. K písomnej žiadosti priloží aj jeden exemplár 
žiadosti (spolu so záväznou osnovou projektu, rozpočtom projektu 
a podrobným popisom projektu) na elektronickom médiu (disketadisketadisketadisketa, CD, CD, CD, CD    
nosičnosičnosičnosič).  Originál aj každá kópiaOriginál aj každá kópiaOriginál aj každá kópiaOriginál aj každá kópia žiadosti spolu so všetkými prílohami musia 
byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzboujednotlivo hrebeňovou väzboujednotlivo hrebeňovou väzboujednotlivo hrebeňovou väzbou1111.  
 
Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu 

žiadateľa. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky výzvy 
a súčasne potvrdzuje správnosť údajov. 
  
Žiadateľ musí predložiť žiadosť aj so všetkými predpísanými 

prílohami v slovenskom jazyku. v slovenskom jazyku. v slovenskom jazyku. v slovenskom jazyku.   
 
VVVV    prípadeprípadeprípadeprípade,,,, ak je v ak je v ak je v ak je v    rámci aktivity určený jeden víťaz vrámci aktivity určený jeden víťaz vrámci aktivity určený jeden víťaz vrámci aktivity určený jeden víťaz v    rámci celej SRrámci celej SRrámci celej SRrámci celej SR,,,,    

predkladá žiadateľ dva zrkadlové projekty, jeden pre Sektorový operačný predkladá žiadateľ dva zrkadlové projekty, jeden pre Sektorový operačný predkladá žiadateľ dva zrkadlové projekty, jeden pre Sektorový operačný predkladá žiadateľ dva zrkadlové projekty, jeden pre Sektorový operačný 
program Ľudské zdroje program Ľudské zdroje program Ľudské zdroje program Ľudské zdroje (SOP ĽZ)(SOP ĽZ)(SOP ĽZ)(SOP ĽZ) a a a a    jeden pre Jednotný programový jeden pre Jednotný programový jeden pre Jednotný programový jeden pre Jednotný programový 
dokument NUTS II dokument NUTS II dokument NUTS II dokument NUTS II –––– Bratislava Cieľ  Bratislava Cieľ  Bratislava Cieľ  Bratislava Cieľ 3 (JPD 3 BA).3 (JPD 3 BA).3 (JPD 3 BA).3 (JPD 3 BA). Každý z Každý z Každý z Každý z    nicnicnicnich musí h musí h musí h musí 
obsahovať 1 originál všetkých požadovaných dokumentov aobsahovať 1 originál všetkých požadovaných dokumentov aobsahovať 1 originál všetkých požadovaných dokumentov aobsahovať 1 originál všetkých požadovaných dokumentov a    3 kópie 3 kópie 3 kópie 3 kópie 
originálu.originálu.originálu.originálu.    

 
VVVV    prípade, ak je vprípade, ak je vprípade, ak je vprípade, ak je v    rámci aktivity určených niekoľko víťazov rámci aktivity určených niekoľko víťazov rámci aktivity určených niekoľko víťazov rámci aktivity určených niekoľko víťazov 

predkladá žiadateľ jeden projekt, buď vpredkladá žiadateľ jeden projekt, buď vpredkladá žiadateľ jeden projekt, buď vpredkladá žiadateľ jeden projekt, buď v    rámci Sektorového operačného rámci Sektorového operačného rámci Sektorového operačného rámci Sektorového operačného 
Ľudské zdroje alebo vĽudské zdroje alebo vĽudské zdroje alebo vĽudské zdroje alebo v    rámci Jednotného progrrámci Jednotného progrrámci Jednotného progrrámci Jednotného programového dokumentu NUTS amového dokumentu NUTS amového dokumentu NUTS amového dokumentu NUTS 
II II II II –––– Bratislava Cieľ  Bratislava Cieľ  Bratislava Cieľ  Bratislava Cieľ 3.3.3.3.    

    
Projekt musí byť predložený vProjekt musí byť predložený vProjekt musí byť predložený vProjekt musí byť predložený v    rámci jedného opatrenia, nie je morámci jedného opatrenia, nie je morámci jedného opatrenia, nie je morámci jedného opatrenia, nie je možné žné žné žné 

financovať 1 projekt zfinancovať 1 projekt zfinancovať 1 projekt zfinancovať 1 projekt z    viacerýchviacerýchviacerýchviacerých opatrení zároveň.  opatrení zároveň.  opatrení zároveň.  opatrení zároveň.     
 

Formulár žiadosti je potrebné vyplniť starostlivo a čo najjasnejšie, 
aby sa umožnilo jeho riadne hodnotenie. Je nutná presnosť a poskytnutie 
dostatku podrobností, aby sa zabezpečilo, že bude žiadosť jasná, hlavne v 
tom, akým spôsobom budú dosiahnuté ciele projektu, aké budú prínosy 
projektu a spôsob, akým projekt prispieva k dosiahnutiu cieľov programu.  
  

Rukou písané žiadosti nebudú prijaté.Rukou písané žiadosti nebudú prijaté.Rukou písané žiadosti nebudú prijaté.Rukou písané žiadosti nebudú prijaté. 
 
                                                 
1 Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať šanóny (zakladače) s euroobalmi. 
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Žiadateľ je povinný predložiť spis projektu, ktorý obsahujeŽiadateľ je povinný predložiť spis projektu, ktorý obsahujeŽiadateľ je povinný predložiť spis projektu, ktorý obsahujeŽiadateľ je povinný predložiť spis projektu, ktorý obsahuje::::    
 
1. žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – príloha 
A výzvy; 

2. projekt, ktorý je žiadateľ povinný vypracovať podľa záväznej osnovy 
projektu (príloha A2 výzvy) a podrobný popis projektu – príloha 
A3 výzvy); 

3. rozpočet projektu vypracovaný podľa formuláru v prílohe K výzvy2; 
4. personálna matica – príloha R výzvy. 
5. jeden exemplár žiadosti (spolu so záväznou osnovou projektu, 
rozpočtom projektu a podrobným popisom projektu) 
na elektronickom médiu (disketa, CD nosič)3; 

6. overená kópia štatútu alebo stanov žiadateľa;  
7. overená kópia zriaďovacej listiny žiadateľa; 
8. potvrdenie príslušného daňového úradu o splnení daňových 
povinností  žiadateľa nie staršie ako tri mesiace; 

9. potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ je/nie je platcom 
DPH pre aktivity navrhnuté v projekte; 

10. potvrdenie o splnení povinností žiadateľa týkajúcich sa úhrady 
poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie 
a príspevku na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako 3 
mesiace; 

11. čestné prehlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti 
neeviduje neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúcich 
z pracovného pomeru, nie je v  konkurze, likvidácii, v súdom určenej 
správe alebo v akomkoľvek inom podobnom konaní, nie staršie ako 3 
mesiace; 

12. overená kópia potvrdenia o pridelení Identifikačného čísla 
organizácie v Štatistickom registri žiadateľa4; 

13. výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie 
starší ako 3 mesiace; 

14. výročná správa žiadateľa za posledný kalendárny rok, resp. 
čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá povinnosť vypracovávať 
výročnú správu; 

15. súvaha, resp. výkaz o majetku a záväzkoch žiadateľa za 
predchádzajúci kalendárny rok; 

16. výkaz ziskov a strát, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch 
žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok; 

17. podpísaný životopis zamestnanca zodpovedného za prípravu 
a realizáciu projektu a expertov zúčastňujúcich sa na projekte5; 

                                                 
2 Všetky 3 hárky príslušného súboru programu EXCEL.  
3 Túto prílohu stačí predložiť len jedenkrát, nie originál a 3 kópie. 
4 IČO prideľuje: právnickým osobám zapísaným do obchodného registra súd;  neinvestičným fondom, 
záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby 
krajský úrad; zahraničným osobám, rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám, nadáciám, 
pozemkovým a iným účelovým spoločenstvám, politickým stranám apolitickým hnutiam, cirkevným 
organizáciám a náboženským spoločnostiam a ostatným právnickým osobám, ktoré sa nezapisujú do 
obchodného registra štatistický úrad; podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia 
okresný úrad; podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia štatistický úrad. 
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18. čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti všetkých uvedených 
údajov;  

19. súhlas dotknutej osoby štatutárneho zástupcu žiadateľa 
a v prípade, že sa na projekte zúčastňuje partner, aj štatutárneho 
zástupcu partnera žiadateľa (príloha I výzvy); 

20. overená kópia štatútu alebo stanov partnera žiadateľa, ak sa 
zúčastňuje na projekte; 

21. overená kópia zriaďovacej listiny partnera žiadateľa, ak sa 
zúčastňuje na projekte; 

22. overená kópia potvrdenia o pridelení Identifikačného čísla 
organizácie v Štatistickom registri partnera žiadateľa; 

23. čestné prehlásenie o partnerstve podpísané štatutárnymi 
zástupcami žiadateľa a partnera (príloha J výzvy). 

 
Požadované prílohy musia byť predložené v origináloch alebo vPožadované prílohy musia byť predložené v origináloch alebo vPožadované prílohy musia byť predložené v origináloch alebo vPožadované prílohy musia byť predložené v origináloch alebo v        

overených kópiách, pričom postačuje overenie vykonané štatutárnym overených kópiách, pričom postačuje overenie vykonané štatutárnym overených kópiách, pričom postačuje overenie vykonané štatutárnym overených kópiách, pričom postačuje overenie vykonané štatutárnym 
zástupcom žiadateľa.zástupcom žiadateľa.zástupcom žiadateľa.zástupcom žiadateľa. Overenie vykonané štatutárnym záOverenie vykonané štatutárnym záOverenie vykonané štatutárnym záOverenie vykonané štatutárnym zástupcom žiadatstupcom žiadatstupcom žiadatstupcom žiadateľa eľa eľa eľa 
nepostačuje pre prílohy č.nepostačuje pre prílohy č.nepostačuje pre prílohy č.nepostačuje pre prílohy č. 8, 9, 10, 12, 13, 22 8, 9, 10, 12, 13, 22 8, 9, 10, 12, 13, 22 8, 9, 10, 12, 13, 22....    V prípade, že sú tieto 
dokumenty v inom jazyku než v slovenskom, je potrebné priložiť k týmto 
dokumentom ich súdne overený preklad do slovenčiny, pričom tento 
preklad sa pri výklade projektového návrhu  bude pokladať za určujúci.  

V prípade, že žiadateľ nie je povinný predložiť resp. vypracovať 
ktorúkoľvek z vyššie požadovaných príloh, predloží čestné prehlásenie pre čestné prehlásenie pre čestné prehlásenie pre čestné prehlásenie pre 
každú prílohu, ktorú nie je povinný vypracovať.každú prílohu, ktorú nie je povinný vypracovať.každú prílohu, ktorú nie je povinný vypracovať.každú prílohu, ktorú nie je povinný vypracovať.    
 
 
4.4.4.4. Hodnotiace kritériáHodnotiace kritériáHodnotiace kritériáHodnotiace kritériá    
    

Zoznam hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom 
pre SOP ĽZ a Monitorovacím výborom pre JPD 3 BA, na základe ktorých 
sa budú posudzovať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku, je uvedený v prílohe B1 a B2 tejto výzvy.  

Mechanizmus hodnotenia a výberu projektov pozostáva 
z nasledovných častí: 

A.) overenie kompletnosti spisu (v prípade nekompletnosti spisu 
výzva na doplnenie chýbajúcich príloh v termíne do 10 dní od 
doručenia listu žiadateľovi; dopĺňať je možné všetky prílohy 
a podporné dokumenty, nie je možné dopĺňať projekt, t.j. žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku); 

B.) vyplnenie hodnotenia na základe časti A tabuľky hodnotiacich 
kritérií zamestnancami MŠ SR; 

C.) predbežná finančná kontrola (overenie oprávnenosti nákladov); 
D.) obsahové a finančné hodnotenie Poradnej a monitorovacej 

pracovnej skupiny pre národné projekty Ministerstva školstva SR 

                                                                                                                                                         
5 Ako expert sa chápu osoby zapojené do projektu, garantujúce jeho odbornú kvalitu. 
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na základe časti B tabuľky hodnotiacich kritérií, ktoré sú 
zverejnené zároveň s výzvou a sú súčasťou doplnkov programov.   

    
    
5.5.5.5. OprávnenOprávnenOprávnenOprávnené nákladyé nákladyé nákladyé náklady    
    

Typy oprávnených nákladov sú definované v Doplnku príslušného 
programu a musia byť v súlade s nariadeniami Komisie č. 1685/2000/ES a 
448/2004/ES a s nariadením Rady č. 1784/1999/ES. Príklady oprávnených 
nákladov sú uvedené v „Praktickej príručke pre tvorbu rozpočtu  projektov 
ESF“ (príloha C výzvy).  

Príklady typov oprávnených výdavkov/nákladov sú aj prílohou G1 
a G2 výzvy. 
 
 
6.6.6.6. Dĺžka trvania projektuDĺžka trvania projektuDĺžka trvania projektuDĺžka trvania projektu    

 
Dĺžka projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, musí byť minimálne 9 

mesiacov.  Všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 30.11.2008. 
 
 

7.7.7.7.    Geografický rozsahGeografický rozsahGeografický rozsahGeografický rozsah    
    

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov 
patriacich pod Cieľ 1 (SOP ĽZ) a/alebo pod Cieľ 3 (JPD 3 BA). V rámci SOP 
ĽZ ide o regióny: západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, 
Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), stredné 
Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj) 
a východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny 
kraj).  

V rámci JPD 3 BA ide o Bratislavský samosprávny kraj. 
 

 
8.8.8.8.    Ďalšie informácieĎalšie informácieĎalšie informácieĎalšie informácie    
 

Podrobné informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať na 
nasledovnej adrese: 
 
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: 

Ministerstvo školstva SR 
Sekcia európskej integrácie 
Odbor pre ESF 
Stromová 1, 813 30, Bratislava  
Tel.:  00421/2/692 02 261 
Fax: 00421/2/692 02 209 
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Akékoľvek písomné otázky týkajúce sa tejto výzvy môžu byť zaslané 
na elektronickú adresu sei@education.gov.sk  alebo faxom na číslo: +421 
2 692 02 268. VVVV    predmete správy musí byť uvedené „výzvapredmete správy musí byť uvedené „výzvapredmete správy musí byť uvedené „výzvapredmete správy musí byť uvedené „výzva na predkladanie  na predkladanie  na predkladanie  na predkladanie 
projektovprojektovprojektovprojektov““““. Zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí bude 
zverejnený na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk .  

 
Telefonické konzultácie budú poskytované počas trvania výzvy 

v nasledovných časoch: v pracovné dni každý pondelok, stredu a piatok pondelok, stredu a piatok pondelok, stredu a piatok pondelok, stredu a piatok 
vvvv    čase od 9:00 do 15:30 hodčase od 9:00 do 15:30 hodčase od 9:00 do 15:30 hodčase od 9:00 do 15:30 hod a každý utorok autorok autorok autorok a    štvrtok vštvrtok vštvrtok vštvrtok v    čase od 13:30 do čase od 13:30 do čase od 13:30 do čase od 13:30 do 
15:30 hod15:30 hod15:30 hod15:30 hod. Konzultácie budú poskytovať tieto kontaktné osoby: 

SOP ĽZ 
Mgr. Róbert Korec, tel. č.: 02/692 02 225  
PhDr. Martina Šimová, tel. č.: 02/692 02 244  
Mgr. Peter Mravec, tel. č.: 02/692 02 266  
Ing. Ján Hogh, tel. č.: 02/692 02 257  
Ing. Dagmar Sedláková tel. č. 02/692 02 262  
Mgr. Petra Rosinčinová tel. 02/692 02 270  
Ing. Miroslav Hrudkay tel. č.  02/692 02 290 (finančné otázky) 
JPD 3 BA 
Mgr. Martina Pinková, tel. č.: 02/692 02 264  
Ing. Martina Vyjidáková, tel. č.: 02/692 02 271  
Ing. Denisa Madudová, tel. č. 02/692 02 272  
Mgr. Ivan Sklenka tel. č. 02/692 02 267  
Ing. Miroslav Hrudkay tel. č.  02/692 02 290 (finančné otázky) 
 

 
 Ďalšie informácie o možnostiach získania nenávratného finančného 
príspevku z ESF, ako aj plné znenie Sektorového operačného programu 
Ľudské zdroje, Jednotného programového dokumentu NUTS II – 
Bratislava Cieľ 3 a doplnkov programov je možné nájsť na internetovej 
stránke MŠ SR   http://www.minedu.sk . 
 

Výzva vrátane všetkých jej príloh je zverejnená aj na internetovej 
stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
www.employment.gov.sk a na internetových stránkach www.esf.gov.sk 
www.strukturalnefondy.sk . 
 

Všetkým žiadateľom sa odporúča pravidelne sledovať uvedené 
internetové stránky pred konečným termínom predkladania žiadostí, 
nakoľko tu budú zverejňované najčastejšie kladené otázky a odpovede. 
Všetky odpovede zverejnené na webovej stránke alebo poskytnuté 
žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne 
môže v prípade potreby odvolávať. Žiadateľ nebude v hodnotiacom procese 
postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol 
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v písomnej alebo 
elektronickej forme. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou 
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formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať 
za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať.  
 

Inštrukcie k vyplneniu žiadosti môže žiadateľ nájsť aj v „Príručke pre 
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“, ktorá tvorí 
prílohu D tejto výzvy.  

 
9.9.9.9. Mechanizmus poskytovania nenávratného finančného príspevkuMechanizmus poskytovania nenávratného finančného príspevkuMechanizmus poskytovania nenávratného finančného príspevkuMechanizmus poskytovania nenávratného finančného príspevku    
 
Postup MŠ SR pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku: 
 
1.) vypracovanie návrhu výzvy a jej predloženie riadiacemu orgánu, t.j. 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
2.) schválenie výzvy riadiacim orgánom, t.j. Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 
3.) zverejnenie výzvy zo strany Ministerstva školstva SR na internetovej 

stránke www.minedu.sk ako aj na www.employment.gov.sk  
www.esf.gov.sk a www.strukturalnefondy.sk a v celoštátnom denníku 

4.) prijímanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
5.) vykonanie kontroly administratívnej zhody, tzv. kompletnosť spisu (t.j. 

či žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obsahuje 
všetky povinné a požadované prílohy)  

6.) registrácia žiadostí do ITMS (informačný monitorovací systém) 
a pridelenie registračného čísla žiadosti 

7.) oznámenie o pridelení registračného čísla žiadosti, v prípade 
nekompletnosti aj výzva na doplnenie chýbajúcich príloh v termíne do 
10 dní od doručenia listu žiadateľovi; dopĺňať je možné všetky prílohy 
a podporné dokumenty, s výnimkou žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 

8.) vykonanie predbežnej finančnej kontroly a hodnotenia na základe 
časti A tabuľky hodnotiacich kritérií zamestnancami MŠ SR 

9.) obsahové a finančné hodnotenie Poradnej a monitorovacej pracovnej 
skupiny pre národné projekty Ministerstva školstva SR na základe 
časti B tabuľky hodnotiacich kritérií, ktoré sú zverejnené zároveň 
s výzvou a sú súčasťou doplnkov programov 

10.) predloženie záverov hodnotenia Poradnej a monitorovacej pracovnej 
skupiny pre národné projekty Ministerstva školstva SR na schválenie 
ministrovi školstva SR a riadiacemu orgánu, t.j. Ministerstvu práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR 

11.) schválenie resp. neschválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku riadiacim orgánom, t.j. Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR 

12.) uzatváranie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
 

V procese poskytovania nenávratného finančného príspevku z ESF sa 
Ministerstvo školstva SR riadi podľa záväznej a jednotnej definície konfliktu 
záujmov, ktorú vypracoval Odbor boja proti korupcii Úradu vlády SR v zmysle 
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úlohy C.4 uznesenia vlády č. 797/2004 zo dňa 18. augusta 2004. Definícia 
konfliktu záujmov je zverejnená na  
http://www.minedu.sk/EI/ESF/DOCESF/2004/konflikt_zaujmov.htm . 

 
Pomoc z Európskeho sociálneho fondu sa poskytuje vo forme 

nenávratného finančného príspevku. Pre žiadateľov z verejného sektora sa 
poskytuje nenávratný finančný príspevok formou zálohovej platby, formou 
pribežnej platby (princíp refundácie) alebo ich kombináciou. Žiadosť o 
zálohovú platbu môže žiadateľ predložiť po podpise zmluvy a po začatí 
realizácie projektu spolu s dokladmi overujúcimi začatie realizácie 
projektu. Pre mimovládne organizácie sa pri poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku uplatňuje princíp refundácie. 
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V rámci tejto výzvy je možné predkladať projekty pre nasledovné 
aktivity: 

 
AKČNÝ PLÁN PRE VZDELÁVANIE A ZAMESTNANOSŤ 

 
 
opatrenie 3.1 SOP ĽZ 
opatrenie 2.1 JPD BA Cieľ 3 

1. Iniciovanie rozvojových projektov na vytváranie a poskytovanie vysokoškolských 
študijných programov v cudzích6 jazykoch 

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
vzdelávanie a zamestnanosť 

 úloha č. 3. Posilnenie a zlepšenie vzdelávania v oblasti 
cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl  

cieľ aktivity 

• zvýšiť schopnosť slovenských občanov  
integrovať sa do európskeho trhu práce 

• zvýšenie kvality programov odborného 
vzdelávania a posilnenie kvality zásobovania 
trhu práce vhodne orientovaným odborným 
vzdelávaním a prípravou na rozvoj kľúčových 
kompetencií (SOP ĽZ – opatrenie 3.1) 

• zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie osôb 
vstupujúcich na trh práce tak, aby zodpovedala 
požiadavkám moderného trhu práce, 
prostredníctvom  zvýšenia účasti 
zamestnávateľov a sociálnych partnerov na 
príprave odborných školiacich programov 
a orientáciou vzdelávacieho systému na rozvoj 
kľúčovej kvalifikovanosti, vrátane 
podnikateľských schopností  a ICT zručností 
(JPD BA Cieľ 3 – opatrenie 2.1) 

Popis a odôvodnenie 

Pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských 
vysokých škôl je potrebné okrem iného otvoriť vysoké 
školy študentom zo zahraničia. Základnou podmienkou 
tejto zvýšenej mobility je pripravenosť vysokých škôl 
na uskutočňovanie študijných programov v cudzom 
jazyku. 
V rámci tejto aktivity sa podporia projekty, na 
vytváranie nových bakalárskych a magisterských 
študijných programov v cudzom jazyku, ktoré budú 
následne predložené na posúdenie Akreditačnej 
komisii. Neoddeliteľnou súčasťou týchto projektov je 
aj poskytovanie vysokoškolského štúdia podľa týchto 
študijných programov, nakoľko projektom, ktorých 
študijné programy získajú akreditáciu, sa poskytne aj 
príspevok na ich realizáciu. Vo zvolenom cudzom 
jazyku by sa mala uskutočňovať celá výučba 
zodpovedajúca opisu študijného odboru, v rámci 
ktorého alebo ktorých je študijný program 
akreditovaný. Časť voliteľných predmetov v rámci 
študijného programu môže byť poskytovaná aj v inom 
cudzom jazyku. 

                                                 
6 Pre účely tejto výzvy sa cudzím jazykom myslí jazyk anglický, prípadne nemecký alebo francúzsky. 
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V rámci riešenia projektu sa poskytnú prostriedky 
predovšetkým na vytvorenie nového alebo komplexnú 
jazykovú transformáciu existujúceho študijného 
programu (odporúčané študijné plány, informačné listy 
predmetov, študijná literatúra, jazyková príprava 
pedagógov a ďalšie) a príspevok na pilotné 
uskutočňovanie študijného programu. 
Nutnou podmienkou schválenia projektu je spôsobilosť 
vysokej školy uskutočňovať v danom študijnom odbore 
magisterské štúdium v štátnom jazyku.  
Výzva sa netýka študijných programov, ktorých 
obsahom je výučba cudzieho jazyka (učiteľstvo, cudzí 
jazyk a literatúra, translatológia a pod.) 
Súčasťou predloženého projektu musí byť aj návrh 
marketingovej stratégie na pritiahnutie zahraničných 
študentov pre daný študijný program.  

cieľové skupiny • študenti vysokých škôl 
• vysokoškolskí učitelia 

oprávnení žiadatelia 
• verejné vysoké školy 
• štátne vysoké školy 

oprávnení partneri • verejné vysoké školy 
• štátne vysoké školy 

celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 

150 000 000 SKK 
SOP ĽZ: 110 000 000 SKK  
JPD BA Cieľ 3: 40 000 000 SKK  

maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku  

� na vytvorenie študijného programu 2 000 000,-Sk 
� na poskytovanie študijného programu 1 000 000,-Sk 

 

minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku  

 nie je stanovená 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  Niekoľko víťazov 
 
 
opatrenie 3.1 SOP ĽZ 
opatrenie 2.1 JPD BA Cieľ 3 

2. Iniciovanie rozvojových projektov na modifikáciu vysokoškolských programov pre 
budúcich učiteľov s požiadavkou na ovládanie prace s IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní 

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
vzdelávanie a zamestnanosť 

úloha č. 6. Vypracovanie systému celoživotného 
vzdelávania pedagogických zamestnancov 

cieľ aktivity 

• zlepšiť úroveň i obsah poskytovaného 
vzdelávania na všetkých stupňoch škôl 
a zabezpečiť väčšiu flexibilitu pedagogických 
zamestnancov pri zmenách metód a potrieb vo 
vyučovaní  

• zvýšenie kvality programov odborného 
vzdelávania a posilnenie kvality zásobovania 
trhu práce vhodne orientovaným odborným 
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vzdelávaním a prípravou na rozvoj kľúčových 
kompetencií (SOP ĽZ – opatrenie 3.1) 

• zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie osôb 
vstupujúcich na trh práce tak, aby zodpovedala 
požiadavkám moderného trhu práce, 
prostredníctvom  zvýšenia účasti 
zamestnávateľov a sociálnych partnerov na 
príprave odborných školiacich programov 
a orientáciou vzdelávacieho systému na rozvoj 
kľúčovej kvalifikovanosti, vrátane 
podnikateľských schopností  a ICT zručností 
(JPD BA Cieľ 3 – opatrenie 2.1) 

popis a odôvodnenie 

Na zabezpečenie úloh v oblasti regionálneho školstva 
je nevyhnutné modifikovať a skvalitniť formálnu 
prípravu pedagogických zamestnancov.  
 
V rámci tejto aktivity budú podporené také projekty, 
ktorých výstupom budú modifikované študijné 
programy pre prípravu budúcich učiteľov, do ktorých 
sa začlenia predmety, ktoré  pripravia absolventov  na 
aktívne využívanie IKT a cudzieho jazyka v praxi. 
Absolventi týchto predmetov nadobudnú IKT zručnosti 
požadované pre získanie certifikátu ECDL, čo bude 
jedným z výstupov projektu. Zároveň sa podľa potreby 
preškolia tí vysokoškolskí pedagógovia, ktorí tieto 
predmety budú vyučovať. Tieto predmety musia 
rozsahom predstavovať minimálne 100 hodín 
rozdelených do minimálne 4 semestrov. Pokiaľ ide 
o cudzie jazyky, nové predmety by mali zabezpečiť, 
aby ich absolventi dosiahli úroveň B1 podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie 
jazyky.7 Zmeny by nemali byť charakteru, aby vznikla 
potreba reakreditácie študijného programu. Podporená 
bude aj pilotná implementácia takýchto programov. 
Vzhľadom k všeobecnému charakteru predmetov bude 
podporený na jednej fakulte pripravujúcej pedagógov 
iba jeden projekt. 

cieľové skupiny • študenti vysokých škôl 
• vysokoškolskí učitelia 

oprávnení žiadatelia 

 
• verejné vysoké školy, ktoré majú akreditované 

študijné programy pripravujúce budúcich 
učiteľov 

oprávnení partneri 
• verejné vysoké školy, ktoré majú akreditované 

študijné programy pripravujúce budúcich 
učiteľov 

celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 

90 000 000 SKK 
SOP ĽZ: 70 000 000 SKK  
JPD BA cieľ 3: 20 000 000 SKK  

                                                 
7 Dokument Rady Európy prístupný na adrese http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-
operation/education/Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/1cadre.asp 
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maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku   2 000 000 SKK 

minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku   1 000 000 SKK 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  niekoľko víťazov 
 
 
opatrenie 3.2 SOP ĽZ 
opatrenie 2.1 JPD BA Cieľ 3 

3. Realizácia školení učiteľov so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese  

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
vzdelávanie a zamestnanosť 

úloha č. 4. Podpora využívania informačných a 
komunikačných technológií vo vyučovacom procese 

cieľ aktivity 

• podporiť aktívne využívanie IKT vo 
vyučovacom procese 

• pripraviť učiteľov na inováciu vyučovania 
s podporou informačných a komunikačných 
technológií vo vyučovaní jednotlivých 
predmetov, medzipredmetových projektov 
a medziškolských aktivít  

• zvýšenie počtu a kvality programov 
celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia 
nových foriem vzdelávanie (dištančné 
vzdelávanie, e-learning) (SOP ĽZ – opatrenie 
3.2) 

• podpora ďalšieho vzdelávania a  školenia 
zamestnancov  štátnej a verejnej správy (JPD 
BA Cieľ 3 – opatrenie 2.1) 

popis a odôvodnenie 

Ovládanie informačných a komunikačných technológií 
a ich aktívne využívanie je jednou z kľúčových 
kompetencií, ktoré sa vyžadujú na trhu práce 
v znalostnej ekonomike. Nielen jednoduché ovládanie 
práce s počítačom, ale začlenenie IKT do samotného 
procesu vzdelávania povedie k osvojeniu si takých 
zručností, ktoré sa využívajú v produkcii produktov 
a služieb s vysokou pridanou hodnotou.  
V tejto aktivite sa podporia dva projekty: v rámci 
prvého sa vypracuje a zrealizuje program ďalšieho 
vzdelávania učiteľov základných a stredných škôl 
v oblasti práce s IKT  ako nadstavba prebiehajúceho 
projektu vzdelávania učiteľov financovaného 
z programu INFOVEK, ktorého cieľom je zabezpečiť 
základné vzdelanie v oblasti integrácie moderných 
technológií do práce učiteľa pre každého učiteľa 
v regionálnom školstve.  
Týmto projektom sa zabezpečí úplná funkčná 
gramotnosť v informačných technológiách pre 40000 
učiteľov potvrdená osvedčením FIT. Táto funkčná 
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gramotnosť pozostáva zo zvládnutia: 
- práce s balíkom kancelárskych aplikácii na úrovni 
pokročilý tak, aby učitelia mohli počítač využívať ako 
pomôcku pri vyučovaní, využívať edukačný softvér pre 
predmet 
- práce s multimédiami a tvorba, spracovanie a 
publikovanie obsahu.  
- práce v prostredí e-learningových aplikácií.   
Druhý projekt zabezpečí ďalšie vzdelávanie 
vysokoškolských učiteľov v oblasti práce s IKT za 
účelom získania ECDL a využívania IKT vo 
vzdelávacom procese na VŠ, pričom jeho súčasťou 
bude aj stála konzultačná služba.    

cieľové skupiny • pedagogickí zamestnanci8 
• vysokoškolskí učitelia 

oprávnení žiadatelia 
 

• priamoriadené organizácie MŠ SR 
• verejné vysoké školy 

oprávnení partneri 
• priamoriadené organizácie MŠ SR 
• verejné vysoké školy 
• stredné  školy 

celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 

70 000 000 SKK 
SOP ĽZ: 60 000 000 SKK  
JPD BA Cieľ 3: 10 000 000 SKK  

maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku  nie je stanovená 

minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku  

nie je stanovená 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  

2 víťazi v celej SR: 1 víťaz pre cieľovú skupinu 
pedagogických zamestnancov  (zrkadlový projekt) a 1 
víťaz  pre cieľovú skupinu vysokoškolskí učitelia 
(zrkadlový projekt) 

 
 
opatrenie 3.1 SOP ĽZ 
opatrenie 2.1 JPD BA Cieľ 3 

4. Vytvorenie  edukačného portálu  

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
vzdelávanie a zamestnanosť 

úloha č. 6. Vypracovanie systému celoživotného 
vzdelávania pedagogických zamestnancov 

cieľ aktivity 

• zvýšenie kvality ponuky na trhu práce 
orientáciou systému vzdelávania na rozvoj 
kľúčových kompetencií, vrátane 
podnikateľských kompetencií a zručností 
v informačno-komunikačných technológiách; 

                                                 
8 V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
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(SOP ĽZ – opatrenie 3.1) 
• uľahčenie prístupu ku vzdelávaniu osôb 

ohrozených sociálnou exklúziou a osôb 
pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia, 
vrátane časti Rómskej komunity (SOP ĽZ – 
opatrenie 3.1) 

• zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie osôb 
vstupujúcich na trh práce tak, aby zodpovedala 
požiadavkám moderného trhu práce, 
prostredníctvom  zvýšenia účasti 
zamestnávateľov a sociálnych partnerov na 
príprave odborných školiacich programov 
a orientáciou vzdelávacieho systému na rozvoj 
kľúčovej kvalifikovanosti, vrátane 
podnikateľských schopností  a ICT zručností. 
(JPD BA Cieľ 3 – opatrenie 2.1)  

popis a odôvodnenie 

V rámci tejto aktivity bude podporený projekt, ktorého 
realizáciou sa vytvorí a bude spravovať internetový 
portál, kde si učitelia, žiaci a rodičia nájdu informačné 
zdroje k všeobecno-vzdelávacím predmetom 9. ročníka 
základnej a všetkých ročníkov strednej školy. Portál by 
mal byť preto rozdelený na tri moduly: učiteľ, žiak 
a rodič.  Súčasťou modulu pre učiteľov budú 
osvedčené didaktické postupy učiteľov na rôzne témy 
v rámci učebných osnov, tzv. best practise.  

cieľové skupiny 

• žiaci základných a stredných škôl (platí pre 
projekty SOP LZ)  

• žiaci stredných škôl (platí pre projekty JPD BA 
Cieľ 3) 

• pedagogickí zamestnanci9 

oprávnení žiadatelia 

 
• priamoriadené organizácie MŠ SR 
• verejné vysoké školy 
• mimovládne organizácie10 

oprávnení partneri 
• priamoriadené organizácie MŠ SR 
• verejné vysoké školy 
• mimovládne organizácie11 

                                                 
9 V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
10 Pre účely tejto výzvy sa pod mimovládnymi organizáciami rozumejú: mimovládne organizácie definované v 
zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákone č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákone č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene občianskeho 
zákonníka, zákone č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 o podmienkach činnosti 
organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964 
Z.z. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb, v zákone č.84/1994 
Z.z. o slovenskom červenom kríži a účelové organizácie cirkvi (zákon č. 308/1991 Zb.). 
11 Pre účely tejto výzvy sa pod mimovládnymi organizáciami rozumejú: mimovládne organizácie definované v 
zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákone č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákone č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene občianskeho 
zákonníka, zákone č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 o podmienkach činnosti 
organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964 
Z.z. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb, v zákone č.84/1994 
Z.z. o slovenskom červenom kríži a účelové organizácie cirkvi (zákon č. 308/1991 Zb.). 
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celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 

30 000 000 SKK 
SOP ĽZ: 25 000 000 SKK  
JPD BA Cieľ 3: 5 000 000 SKK 

maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku  

 nie je stanovená 

minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku  

 nie je stanovená 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  1 víťaz v celej SR  (zrkadlový projekt) 
 
 
opatrenie 3.2 SOP ĽZ 
opatrenie 2.1 JPD BA Cieľ 3 

5. Vypracovanie národného projektu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy 

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
vzdelávanie a zamestnanosť 

úloha č. 6. Vypracovanie systému celoživotného 
vzdelávania pedagogických zamestnancov 

cieľ aktivity 

• zlepšiť manažérske a komunikačné  zručnosti 
pedagogických zamestnancov  s cieľom 
pripraviť ich pre potreby a prezentáciu 
modernej školy 

• zvýšenie počtu a kvality programov 
celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia 
nových foriem vzdelávanie (dištančné 
vzdelávanie, e-learning) (SOP ĽZ – opatrenie 
3.2) 

• podpora ďalšieho vzdelávania a  školenia 
zamestnancov  štátnej a verejnej správy (JPD 
BA Cieľ 3 – opatrenie 2.1) 

popis a odôvodnenie 

Týmto projektom  sa bude podporovať rozvoj 
manažérskych a komunikačných kompetencií pre 
riadiacich pracovníkov a  pre ostatných pedagogických 
zamestnancov základných a stredných škôl. 
V rámci tejto aktivity bude vybraný projekt, ktorý 
zabezpečí ďalšie vzdelávanie riaditeľov a zástupcov 
riaditeľov základných a stredných škôl, ako aj 
kľúčových pedagogických zamestnancov týchto škôl 
určených riaditeľom školy v  oblasti komunikačných 
zručností, legislatívno-ekonomickej a oblasti 
manažmentu a marketingu školy. Projekt by mal 
vyškoliť najmenej 10 000 pedagogických 
zamestnancov. 

cieľové skupiny • pedagogickí zamestnanci12 
 

oprávnení žiadatelia 
 

• priamoriadené organizácie MŠ SR 
                                                 
12 V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
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• verejné vysoké školy 

oprávnení partneri 

• verejné vysoké školy 
• orgány štátnej správy a samosprávy v školstve 
• sociálni partneri 
• priamoriadené organizácie MŠ SR 

celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 

50 000 000 SKK 
SOP ĽZ: 45 000 000 SKK  
JPD BA Cieľ 3: 5 000 000 SKK  

maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku  

 nie je stanovená 

minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku  

 nie je stanovená 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  1 víťaz v celej SR  (zrkadlový projekt) 
 
 
opatrenie 3.2 SOP ĽZ 
opatrenie 2.1 JPD BA Cieľ 3 

6. Vytváranie sietí  učiacich sa regiónov  

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
vzdelávanie a zamestnanosť 

úloha č. 2. Vypracovanie stratégie celoživotného 
vzdelávania a celoživotného poradenstva a ich 
schválenie vládou SR a vytvorenie a implementácia 
národného programu pre učiace sa regióny 

cieľ aktivity 

• zvýšiť participáciu ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva na ďalšom vzdelávaní  

• zabezpečiť efektívne prepojenie celoživotného 
vzdelávania s potrebami miestneho 
a regionálneho trhu práce aktívnym zapojením 
všetkých stupňov škôl, vzdelávacích inštitúcií, 
zamestnávateľov, samosprávy, profesijných 
združení a komôr do implementácie stratégie 
celoživotného vzdelávania 

• zvýšenie počtu a kvality programov 
celoživotného vzdelávania (SOP ĽZ – opatrenie 
3.2) 

• zvýšiť kvalifikačný potenciál zamestnaných 
ľudí zvýšením počtu a kvality programov 
ďalšieho vzdelávania a  rekvalifikácie 
s dôrazom na programy pre potreby 
novovzniknutých stredných a  malých podnikov 
a podnikov prechádzajúcich reštrukturalizáciou 
(JPD BA Cieľ 3 – opatrenie 2.1) 

popis a odôvodnenie 

Jednou z ciest na splnenie cieľov úlohy je realizácia 
princípu učiacich sa regiónov v rámci celoživotného 
vzdelávania. Kľúčovým je podpora projektov formou  
partnerstva, v rámci ktorého regionálne siete 
zainteresovaných inštitúcií vytvárajú na mieru šité 
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služby a projekty poskytovania celoživotného 
vzdelávania a celoživotného poradenstva.  
V rámci tejto aktivity sa podporia projekty, ktoré by 
mali vytvoriť  regionálne siete, ktoré  prispejú 
k trvalému uspokojovaniu vzdelávacích potrieb 
jednotlivcov tak, že po dôkladnej analýze vývoja trhu 
práce v regióne (ktorá bude súčasťou predloženého 
projektu) budú vytvárať a poskytovať na mieru šité 
vzdelávacie aktivity so zapojením všetkých miestnych 
a regionálnych inštitúcií v oblastiach celoživotného 
vzdelávania a celoživotného poradenstva. Pre najbližšie 
tri roky sa odhaduje počet takýchto sietí na 8 až 16, 
keďže musia pokrývať územie minimálne 5 okresov 
a maximálne jedného samosprávneho kraja13 bez 
možnosti prekrývania sa. Tieto siete – učiace sa 
regióny môžu byť buď pod koordináciou jedného 
z oprávnených žiadateľov, alebo  môžu mať formu 
mimovládnej organizácie - združenia právnických 
osôb.  Okrem toho by mohli zavádzať nové nástroje 
celoživotného vzdelávania (centrá učenia sa, tzv. „self-
learning centres14“) a celoživotného poradenstva  
(integrované poradenské centrá tzv. „learning 
shops15“), ktoré umožnia orientáciu učiaceho sa 
jednotlivca v sieti vzdelávacích inštitúcií a 
vytvoria podmienky pre identifikovanie jeho možnej 
kariérnej dráhy.   

cieľové skupiny 

• pedagogickí zamestnanci16 
• vysokoškolskí učitelia  
• lektori ďalšieho vzdelávania 
• absolventi17 
• školskí inšpektori 
• zamestnanci priamoriadených organizácií MŠ 

SR 
• osoby s nedostatočnou kvalifikáciou18 
• osoby usilujúce o zmenu zamestnania 
• zamestnanci 
• manažéri 

                                                 
13 Neplatí pre mestá zriadené osobitným zákonom 
14 self-learning centres – zariadenia pre učiacich sa, ktorým sa poskytne priestor a podmienky (multimediálne 
zariadenie, e-learningové prostredie, CD médiá) vhodné pre samostatné formálne, neformálne a informálne 
vzdelávanie s prípadnou asistenciou kouča 
15 learning shops – informačné a poradenské centrá celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva 
v regiónoch, v ktorých poradcovia a tútori poskytujú komplexné informácie o vzdelávacích aktivitách (formálne, 
neformálne, informálne vzdelávanie) vhodných pre klienta na základe jeho doterajšieho kariérneho profilu 
vzhľadom k predpokladanému hospodárskemu vývoju v danom regióne 
16 V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
17 V súlade so zákonom č.5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 
definuje absolventa nasledovne:„Absolvent školy je občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú 
prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne 
platené zamestnanie“. 
18 Pod týmto pojmom sa chápu osoby, ktoré nemajú ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné 

vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie. 
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oprávnení žiadatelia 

 
• priamoriadené organizácie MŠ SR 
• verejné vysoké školy 
• mimovládne organizácie19 
• samosprávne kraje a miestna samospráva 

oprávnení partneri 

• priamoriadené organizácie MŠ SR 
• verejné vysoké školy 
• stredné školy 
• sociálni partneri 
• profesijné asociácie a komory 

celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 

100 000 000 SKK 
SOP ĽZ: 85 000 000 SKK  
JPD BA Cieľ 3: 15 000 000 SKK 

maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku   12 500 000 SKK 

minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku   6 250 000 SKK 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  8 – 16 učiacich sa regiónov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Pre účely tejto výzvy sa pod mimovládnymi organizáciami rozumejú: mimovládne organizácie definované v 
zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákone č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákone č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene občianskeho 
zákonníka, zákone č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 o podmienkach činnosti 
organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964 
Z.z. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb, v zákone č.84/1994 
Z.z. o slovenskom červenom kríži a účelové organizácie cirkvi (zákon č. 308/1991 Zb.). 
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AKČNÝ PLÁN PRE VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE 
 
opatrenie 3.1 SOP ĽZ 
opatrenie 2.2 JPD BA Cieľ 3 

7. Vytvorenie systému podpory doktorandov  

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
výskum, vývoj a inovácie úloha č. 5. Systém podpory doktorandov  

cieľ aktivity 

• efektívna podpora doktorandov  tvoriacich 
perspektívne jadro najkvalitnejších ľudských 
zdrojov v oblasti výskumu a vývoja  
v Slovenskej republike 

• zvýšenie kvality programov odborného 
vzdelávania a posilnenie kvality zásobovania 
trhu práce vhodne orientovaným odborným 
vzdelávaním a prípravou na rozvoj kľúčových 
kompetencií (SOP ĽZ – opatrenie 3.1) 

• posilnenie inštitucionálnej kapacity inštitúcií 
výskumu a vývoja a zlepšenie, vrátane 
zlepšenia ich kvality (JPD BA Cieľ 3 – 
opatrenie 2.2) 

popis a odôvodnenie 

V rámci tejto aktivity budú podporené projekty 
zacielené na doktorandské štúdium za účelom rozvoja 
a zvyšovania kvality ľudských zdrojov – študentov 
vysokých škôl a vysokoškolských učiteľov – v oblasti 
výskumu a vývoja.  Pri riešení  výskumných úloh 
doktorandmi bude možné zvyšovať aj ich ohodnotenie 
a tým stimulovať vedecko-výskumnú základňu na 
univerzitách. Podporené budú aj projekty s cieľom 
rozvoja  kľúčových kompetencií doktorandov (napr. 
jazykových, manažérskych).  

cieľové skupiny 

SOP ĽZ – opatrenie 3.1 
• študenti vysokých škôl 
• vysokoškolskí učitelia 
JPD BA Cieľ 3 – opatrenie 2.2 
• výskumní a vývojoví pracovníci 
• študenti vysokých škôl, vrátane doktorandov 
• vysokoškolskí učitelia  

oprávnení žiadatelia 

      SOP ĽZ – opatrenie 3.1 
• verejné vysoké školy 
• štátne vysoké školy 
JPD BA Cieľ 3 – opatrenie 2.2 
• verejné vysoké školy 
• štátne vysoké školy 
• SAV  
 

oprávnení partneri 

      SOP ĽZ – opatrenie 3.1 
• verejné vysoké školy 
• štátne vysoké školy 
JPD BA Cieľ 3 – opatrenie 2.2 
• verejné vysoké školy 
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• SAV  
• inštitúcie výskumu a vývoja neziskového 

sektora  
• priamoriadené organizácie MŠ SR  

celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 

170 000 000  SKK 
SOP ĽZ: 160 000 000 SKK  
JPD BA Cieľ 3: 10 000 000 SKK 

maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku  

 Nie je stanovená 

minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku  

 Nie je stanovená 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  niekoľko víťazov 
 
 
 
podopatrenie 3.3.A SOP ĽZ 
opatrenie 2.1 JPD BA Cieľ 3 

8. Program popularizácie povolaní a zamestnaní v oblasti výskumu a vývoja 

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
výskum, vývoj a inovácie úloha č. 9  Program popularizácie vedy v spoločnosti 

cieľ aktivity 

• podpora a zvýšenie záujmu mladých ľudí 
o vedu a vedeckú kariéru 

• rozšírenie činností týkajúcich sa kariérneho 
poradenstva na všetkých stupňoch škôl (SOP 
ĽZ – podopatrenie 3.3.A) 

• podpora rozvoja štruktúr a funkcií kariérneho 
poradenstva na všetkých stupňoch škôl (SOP 
ĽZ – podopatrenie 3.3.A) 

• zvýšiť kvalitu kariérneho poradenstva 
zabezpečovaného vzdelávacími inštitúciami a   
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, 
integrovaním systémov kariérneho poradenstva 
so systémami predvídania zmien v 
kvalifikačných potrebách (JPD BA Cieľ 3 – 
opatrenie 2.1) 

popis a odôvodnenie 

Perspektíva rozvoja vedy spočíva v prirodzenom 
záujme spoločnosti o výsledky vedy a výskumu, ako 
aj v postavení vedy a výskumu v spoločnosti, ktoré jej 
prináleží. Je potrebné prebudiť záujem mladých ľudí 
o vedu a výskum už na úrovni základných a stredných 
škôl a tak zvýšiť záujem študentov vysokých škôl o 
vedeckú kariéru.  
Podporené budú projekty zamerané na zvýšenie 
dostupnosti, kvality a rozsahu informácií za účelom 
zatraktívnenia povolaní a zamestnaní v oblasti 
výskumu a vývoja (štúdium technických a prírodných 
predmetov, záujem o vedeckú kariéru a vedecké 
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bádanie).    

cieľové skupiny 

• žiaci základných škôl (platí iba pre SOP ĽZ) 
• študenti stredných a vysokých škôl 
• učitelia oprávnení poskytovať poradenské 

služby 
• zamestnanci pedagogicko-psychologických 

poradní 

oprávnení žiadatelia 

• Ministerstvo školstva SR  
• priamoriadené organizácie Ministerstva 

školstva SR 
• orgány štátnej správy v školstve  
• orgány a subjekty regionálnej a miestnej štátnej 

správy a samosprávy  
• základné a stredné školy  
• vysoké školy  
• štátne inštitúcie pôsobiace v systéme 

poradenstva  
• pedagogicko-psychologické poradne 
• mimovládne organizácie20 
• profesijné organizácie, asociácie a komory  

oprávnení partneri 

• Ministerstvo školstva SR  
• priamoriadené organizácie Ministerstva 

školstva SR 
• orgány štátnej správy v školstve  
• orgány a subjekty regionálnej a miestnej štátnej 

správy a samosprávy  
• základné a stredné školy  
• vysoké školy  
• štátne inštitúcie pôsobiace v systéme 

poradenstva  
• pedagogicko-psychologické poradne 
• mimovládne organizácie 
• profesijné organizácie, asociácie a komory  
• školské zariadenia, ktoré vykonávajú 

mimoškolskú činnosť a prácu s mládežou 
obdobne ako školy 

celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 

50 000 000 SKK 
SOP ĽZ: 42 000 000 SKK  
JPD BA Cieľ 3: 8 000 000 SKK  

maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku   8 000 000 SKK 

                                                 
20 Pre účely tejto výzvy sa pod mimovládnymi organizáciami rozumejú: mimovládne organizácie definované v 
zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákone č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákone č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene občianskeho 
zákonníka, zákone č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 o podmienkach činnosti 
organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964 
Z.z. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb, v zákone č.84/1994 
Z.z. o slovenskom červenom kríži a účelové organizácie cirkvi (zákon č. 308/1991 Zb.). 
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minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku  

 nie je stanovená 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  niekoľko víťazov 
 
 

opatrenie 2.2 JPD BA Cieľ 3 

9. Program podpory technologických inkubátorov zameraných na inovatívne firmy 

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
výskum, vývoj a inovácie 

úloha č. 13 Podpora technologických inkubátorov 
zameraných na inovatívne firmy a čiastočne  
úloha č. 7.      Podpora národných centier excelentnosti   

cieľ aktivity 

Podporiť technologické inkubátory pri verejných 
vysokých školách zamerané na inovatívne firmy a 
podporiť výskum medzinárodnej kvality 
a s adekvátnym prepojením na podnikateľskú sféru. 
Zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov a celkovú úspešnosť 
procesu rozvoja nových firiem realizujúcich prenos 
výsledkov výskumu do praxe najmä formou podpory 
vzdelávacích, poradenských, konzultačných 
a koordinačných aktivít zabezpečovaných 
technologickými inkubátormi a vedecko-
technologickými parkami pri verejných vysokých 
školách.  
 
Aktivita napĺňa globálny cieľ podpory rozvoja 
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom 
rozvoja ľudských zdrojov (JPD BA Cieľ 3) 
 
Tým sa napĺňajú aj nasledovné operačné ciele 
opatrenia 2.2 (JPD BA Cieľ 3):   

• podporovať transfer nových technológií a 
vysoko-odborných expertíz (podporou vzniku a 
rozvíjania malých inovatívnych firiem) 

• posilnenie inštitucionálnej kapacity verejných 
inštitúcií výskumu a vývoja tak, aby boli 
efektívnym článkom v inovačnom reťazci 

popis a odôvodnenie 

Podporené budú projekty zamerané na programy 
technologických inkubátorov a vedecko-
technologických parkov pri verejných vysokých 
školách orientované najmä na rozvíjanie 
podnikateľských zručností a kľúčových kompetencií 
nositeľov vedeckých, technických a inovatívnych 
riešení pri ich snahe o ich uplatnenie na trhu.  
 
Projekty napĺňajú aj tieto oprávnené aktivity (opatrenia 
2.2 uvádzané v doplnku JPD3): 
 

• programy na podporu výskumu a prenosu 
nových technológii a špičkovej odbornosti 
medzi inštitúciami  výskumu a podnikateľskej 



 24 

sféry 
• budovanie výskumno-vývojových a inovačných 

sietí v rámci SR 
• vzdelávanie a podpora špecificky orientovaných 

postgraduálnych študentov s cieľom zabezpečiť 
konkurencieschopnosť a zlepšenie 
podnikateľského prostredia 

 
Odôvodnenie:  
Jednou s kľúčových disparít Slovenska je aj 
nedostatočná dynamika vzniku a rozvoja malých 
inovatívnych firiem využívajúcich výsledky výskumu 
v praxi. Univerzitné technologické inkubátory 
a vedecko-technologické parky, vznikajúce 
v posledných rokoch aj na Slovensku, začínajú 
poskytovať podporu takýmto firmám. Napomáhajú 
k využívaniu výsledkov výskumu, zvyšovaniu pridanej 
hodnoty výroby a služieb a celkovému rastu  
konkurencieschopnosti regiónu a krajiny. Nemalú 
úlohu hrajú vo vytváraní pracovných miest pre 
vysokokvalifikovaných pracovníkov, čo napomáha 
znižovať únik mozgov do zahraničia. Finančné 
zabezpečenie podporných aktivít inkubátorov je 
napriek spoločenskej potrebe nedostatočné.  
 
Zabezpečovanie vzdelávacích, poradenských, 
konzultačných a koordinačných aktivít 
technologickými inkubátormi a vedecko-
technologickými parkami patrí ku kľúčovým oblastiam 
podpory začínajúcich firiem, ktorých nositelia 
pochádzajú z akademického – (vysokoškolského 
a výskumného) prostredia. Preto je potrebné tieto 
aktivity finančne podporiť. 

cieľové skupiny 

• študenti a absolventi vysokých škôl 
• učitelia na vysokých školách  
• výskumní a vývojoví pracovníci 
• doktorandi 
• zamestnanci, stredný a vyšší manažment firiem 

umiestnených v inkubátoroch a výskumných 
pracovísk 

• zakladatelia inovatívnych firiem 

oprávnení žiadatelia 

• verejné vysoké školy  
• technologické inkubátory vysokých škôl  
• vedecko-technologické parky pri vysokých 

školách 
 

oprávnení partneri 

• verejné vysoké školy  
• technologické inkubátory vysokých škôl  
• vedecko-technologické parky pri vysokých 

školách 
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celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 32 000 000 SKK 

maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku   8 000 000 SKK 
minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku  

 nie je stanovená 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  Niekoľko víťazov 
 
 
opatrenie 2.2 JPD BA Cieľ 3 

10. Program podpory výskumno-vývojových sietí 

číslo úlohy v Akčnom pláne pre 
výskum, vývoj a inovácie úloha č. 7.      Podpora národných centier excelentnosti   

cieľ aktivity 

Cieľom je podporiť vytváranie sietí medzi 
pracoviskami výskumu a vývoja s excelentnými 
výstupmi navzájom, ako aj ich interakciu 
s podnikateľskou sférou za účelom zvyšovania ich 
kvality. Súčasne je cieľom podporiť aj medzinárodnú 
integráciu excelentných pracovísk výskumu a vývoja 
a podporiť realizáciu vzdelávacích, poradenských, 
konzultačných a koordinačných aktivít za účasti 
medzinárodných expertov – dôležité sú také oblasti, 
ako ochrana duševného vlastníctva, manažment 
projektov výskumu a vývoja a interné riadenie 
výskumu a vývoja slovenských inštitúcií, základné 
zásady dosahovania spin-off efektov a pod.  
 
V súčasnosti v Európskej únii vznikajú výskumno-
vývojové platformy v rôznych oblastiach, ktorých 
cieľom je združovať inštitúcie výskumu a vývoja 
a priemysel v konkrétnych oblastiach. Slovenská 
republika má zatiaľ v uvedených európskych 
technologických platformách nedostatočné zastúpenie 
– cieľom aktivity je stimulovať a podporiť účasť 
pracovísk výskumu a vývoja na vysokých školách, 
SAV a zástupcov podnikateľskej sféry v takýchto 
medzinárodných inovačných sieťach. 
  
Aktivita napĺňa globálny cieľ podpory rozvoja 
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom 
rozvoja ľudských zdrojov (JPD BA Cieľ 3) 
 
Tým sa napĺňajú aj nasledovné operačné ciele (JPD BA 
Cieľ 3):   

• Stimulácia integrácie výskumno-vývojových 
inštitúcií a podnikov, ktoré uplatňujú špičkové 
poznatky, do medzinárodných sietí pre 
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inovácie; 
• Posilnenie inštitucionálnej kapacity verejných 

inštitúcií výskumu a vývoja tak, aby boli 
efektívnym článkom v inovačnom reťazci; 

• zvýšiť kvalitu vyššieho vzdelávania 
prostredníctvom podpory inštitúcií vyššieho 
vzdelávania ako loci výskumno-vývojových  a 
inovačných sietí; 

 

popis a odôvodnenie 

V rámci tejto aktivity budú podporené projekty 
zamerané na vytváranie sietí excelentných pracovísk 
výskumu a vývoja s dôrazom na  vysoké školy, aktivity 
smerujúce k integrácií sietí pracovísk výskumu 
a vývoja do medzinárodných inovačných sietí 
a združení, vrátane vzdelávacích, poradenských, 
konzultačných a koordinačných aktivít za účasti 
medzinárodných expertov. 
 
Projekty napĺňajú aj tieto oprávnené aktivity (opatrenia 
2.2 uvádzané v doplnku JPD3): 
 

• budovanie výskumno-vývojových a inovačných 
sietí v rámci SR 

• začleňovanie inštitúcií výskumu a vývoja do 
medzinárodných výskumno-vývojových a 
inovačných sietí 

• zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu 
rozšírením zamerania centier excelentnosti  

 
Odôvodnenie:  
Jedným z problémov slovenského výskumu a vývoja je 
jeho veľká fragmentácia a nekoordinovanosť pracovísk 
výskumu a vývoja. V súčasnosti nie je možné 
dosahovať špičkové výsledky v tejto oblasti bez toho, 
aby neexistovala tzv. kritická masa ľudských 
a materiálnych zdrojov. V Bratislavskom regióne 
existuje pomerne veľké množstvo malých výskumno-
vývojových kolektívov, ktoré pôsobia prakticky v tej 
istej tematickej oblasti, avšak navzájom spolu 
nekooperujú.  
 
Zabezpečovanie vzdelávacích, poradenských, 
konzultačných a koordinačných aktivít medzi 
pracoviskami výskumu a vývoja s excelentnými 
výstupmi a súčasne stimulácia ich integrovania sa do 
medzinárodných výskumno-vývojových a inovačných 
sietí by mala patriť ku kľúčovým oblastiam 
smerujúcich k rastu výskumno-vývojového potenciálu 
Slovenska – v kontexte tohto opatrenia 
v Bratislavskom regióne ktorých nositelia pochádzajú 
z akademického – (vysokoškolského a výskumného) 
prostredia.  
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cieľové skupiny 

• študenti a absolventi vysokých škôl 
• učitelia na vysokých školách  
• výskumní a vývojoví pracovníci 
• doktorandi 
• zamestnanci, stredný a vyšší manažment firiem 

umiestnených v inkubátoroch a výskumných 
pracoviskách 

• zakladatelia inovatívnych firiem 

oprávnení žiadatelia 

• verejné vysoké školy  
• SAV 
• inštitúcie výskumu a vývoja neziskového 

sektora 

oprávnení partneri 
Viď oprávnení žiadatelia  

celková čiastka vyčlenená pre aktivitu v 
rámci výzvy 30 000 000 SKK 

maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku   nie je stanovená 
minimálna. výška nenávratného 
finančného príspevku  

 nie je stanovená 

dĺžka trvania projektu 
všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 
30.11.2008 

počet úspešných žiadateľov  niekoľko víťazov 
 
 
Poznámka: Uvedené rozdelenie finančných čiastok medzi projekty SOP ĽZ a JPD BA 3 
je len indikatívne; bude determinované počtom a kvalitou predložených projektov. 
Snaží sa indikovať realistickú absorpčnú kapacitu.  
 

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa Spolufinancovanie zo strany žiadateľa Spolufinancovanie zo strany žiadateľa Spolufinancovanie zo strany žiadateľa     
    

V prípade žiadateľa z verejného sektora sa musí žiadateľ vlastnými 
zdrojmi na oprávnených nákladoch projektu podieľať minimálne 5%5%5%5%. 
Zvyšných maximálne 95%95%95%95% oprávnených nákladoch projektu sa hradí z ESF 
a zo zdrojov štátneho rozpočtu SR.  
 

Vlastnými zdrojmi sa na oprávnených nákladoch projektu nemusia 
podieľať subjekty štátnej správy a subjekty nimi zriadené (ministerstvá, 
orgány štátnej správy v školstve a ich rozpočtové a príspevkové 
organizácie) a mimovládne organizácie, t.j. dostanú nenávratný finančný 
príspevok vo výške 100%100%100%100%.  
 

Podrobnejšie informácie sú v Príručke pre tvorbu rozpočtu pre 
projekty ESF (príloha C výzvy). 
 

Žiadateľ musí byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie 
projektu, nemôže vystupovať ako sprostredkovateľ.  
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Musí mať stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby sa zaistila 
kontinuita organizácie počas realizácie projektu.  

Žiadateľ musí mať preukázateľné skúsenosti a musí dokázať svoju 
schopnosť riadenia projektu zodpovedajúcu veľkosti projektu, na ktorý 
nenávratný finančný príspevok žiada.  
 
PartnerstvoPartnerstvoPartnerstvoPartnerstvo    

 
Žiadateľ môže mať pri realizácii partnera. Partnerom môže byť len 

organizácia registrovaná a sídliaca na území Slovenskej republiky.  
 

NákladyNákladyNákladyNáklady, ktoré vzniknú partnerom zúčastňujúcim sa na tvorbe 
a realizácii projektu, nie sú oprávnenýminie sú oprávnenýminie sú oprávnenýminie sú oprávnenými nákladmi projektu nákladmi projektu nákladmi projektu nákladmi projektu. Zároveň 
partneri nesmú mať zisk z realizácie projektu. 

Aj v prípade uplatnenia princípu partnerstva je nevyhnutné 
obstarávanie všetkých tovarov a služieb v projekte realizovať v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní č. 523/2003 o verejnom obstarávaní.  
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Zoznam prílohZoznam prílohZoznam prílohZoznam príloh    

 
A1 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  
A2 Záväzná osnova projektu 
A3 Podrobný popis projektu 
B1 Hodnotiace kritériá SOP ĽZ 
B2      Hodnotiace kritériá JPD 3 BA 
C Praktická príručka pri tvorbe rozpočtu pre projekty ESF 
D Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku  
E  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
F Externý manuál publicity 
G1 Oprávnené výdavky SOP ĽZ 
G2      Oprávnené výdavky JPD 3 BA 
H Potvrdenie o registrácii žiadosti 
I         Súhlas dotknutej osoby 
J Čestné prehlásenie o partnerstve 
K  Formulár rozpočtu 
L1 Sektorový operačný program Ľudské zdroje 
L2     Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 
M1    Doplnok programu k SOP ĽZ 
M2    Doplnok programu k JPD 3 BA 
N Štatút poradnej a monitorovacej pracovnej skupiny pre národné 

projekty MŠ SR 
O Rokovací poriadok poradnej a monitorovacej pracovnej skupiny pre 

národné projekty MŠ SR 
P1 Zoznam monitorovacích ukazovateľov na úrovni projektov SOP ĽZ 
P2     Zoznam monitorovacích ukazovateľov na úrovni projektov JPD 3 BA 
R       Personálna matica 
 
 
 


