
V I T A J T E 
na hodnotiaco-metodickom stretnutí k podaktivite 

1.2.3 NP 
„Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb 

sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I.“ 
(kód ITMS: 27120130721 / 27130230023) 

 

Bratislava, 20.8.2015, 15:00 hod. 
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. č. 5-6, Bratislava 

zasadačka na -1. poschodí 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

www.esf.gov.sk 
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Administratívna časť 

• Pracovno-právne otázky 
• Vykazovanie práce 
• Iné 
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Vykazovanie práce 

• Zmluvný vzťah – Dohoda o vykonaní práce 
• Dojednaný rozsah činnosti: max. 180 hodín  
• Predkladanie pracovných výkazov včas 
• Dôslednosť pri vypracovávaní pracovných výkazov – 

časový rozsah, počet vykázaných hodín, detailný 
popis činnosti 

• Rešpektovať: pokyny k vykazovaniu práce a termíny 
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Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

www.esf.gov.sk 

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 – aktualizácia č. 17 o 
oprávnenosti výdavkov hovorí: 
 
„Podmienkou je Čestné vyhlásenie experta, že za vykázané preukázané 
aktivity/činnosti pre daný projekt, nedostal personálne výdavky a náhrady 
pracovnej cesty aj z iného zdroja právnickej alebo fyzickej osoby. Každá 
zmena skutočností deklarovaných v  Čestnom vyhlásení musí byť bezodkladne 
oznámená poskytovateľovi.“ (str. 93) 
 

http://www.esf.gov.sk/
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...za preukázané aktivity/činnosti 
vykázané v pracovných výkazoch 

pre národný projekt 
„Profesionalita“ ..., som si 

nenárokoval/a, nebudem si 
nárokovať, ani mi nebola 

vyplatená žiadna mzda/odmena 
z iného zdroja právnickej alebo 
fyzickej osoby ako je prijímateľ 
uvedeného národného projektu. 

V prípade náhrad pracovnej 
cesty si tiež nenárokujem 
cestovné náhrady z iného 
zdroja právnickej alebo 

fyzickej osoby ako je prijímateľ 
uvedeného národného projektu. 
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Logistika 

Krátky 
rekap 
NP 
medializáci
a  

Príprava VP 
na 
akreditáciu 

Záverečný 
seminár - 
rámec 

Úlohy a 
termíny 

Iné 
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Dôležitá informácia 
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Národná rámcová stratégia podpory sociálneho 
začlenenia a boja proti chudobe 

 
• Schválená vládou SR 3.6.2015 (uznesenie č. 301/2015) 

• Dostupné na: 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial

=24665  

http://www.esf.gov.sk/
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24665
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24665


Krátky rekap 1: typológia VPs 
Názov VP Typ VP - legislatíva 

EFEKOP ŠVP 

Sociálna kuratela ŠVP 

Individualizované a komunitne organizované SS ŠVP 

Dieťa a rodina v krízových situáciách VP NOČ? 

Špecifiká komunikácie s klientmi/kami s rozličnými druhmi ZP VP NOČ 

Rozhodovacia činnosť VP NOČ 

Terénna sociálna práca VP NOČ 

Poradensko-psychologická práca s dieťaťom, rodinou a inou dospelou 
osobou 

VP NOČ 

Nové trendy v sociálnych službách  PĎV v SS 

Špecifiká starostlivosti v zariadeniach SPOD a SK (2x) Inovačné vzdelávanie PZ 
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Krátky rekap 2 
• Stav ukončovania VO po vyhodnocovaní PO? 
 
• Tlačové správy na webe: 
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=
article&id=345&Itemid=49&lang=sk   

 
• Iné na webe: 
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=356&Itemid=49&lang=sk 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

www.esf.gov.sk 

Národný projekt   Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu 
a samosprávu – I. (kód ITMS: 27120130721 / 27130230023) 

http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=49&lang=sk
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=49&lang=sk
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=49&lang=sk
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=49&lang=sk
http://www.esf.gov.sk/


Riadenie projektu, publicita a informovanosť 

(2) Schéma NP 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
www.esf.gov.sk 

Cieľ projektu - kvalitné služby sociálnej inklúzie 

Cesta - prehlbujúce vzdelávanie ľudí v SI 

1.1 Príprava 
7-8/2014 

1.2 Pilotné vzdelávacie programy 
(VP) 

1.2.1: Analýza 
vzdelávacích 

potrieb  
7-10/2014 

 

1.2.2: 
Vytvorenie VP 

11/14-2/15 

1.2.3: Pilotné 
overovanie, 

vyhodnotenie, príprava 
na akreditáciu 

3-11/2015 

1.3 Systém vzdelávania 

1.3.1: 
Komparatívna 

štúdia 
8/14-1/15 

1.3.2: Návrh 
systému 

vzdelávania 
5-11/2015 
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Posledné zadanie: 1.2.3 (9-11/15) 
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•príprava na pilotné 
overovanie 

•pilotné overovanie 
 

pilotné overovanie VP 
3/2015 - 6/2015 

•vyhodnotenie pilotu 
•zapracovanie výsledkov do 
VP (dotvorenie VP) 

vyhodnotenie  PO VP 
7/2015 - 8/2015 

•kritériá a štandardy pre 
akreditáciu 

•príprava VP na akreditáciu 

príprava na akreditáciu 
9/2015 - 11/2015 

http://www.esf.gov.sk/


Príprava VP na akreditáciu 
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• Čo je dôležité: typ VP + legislatíva 
 

• Čo máme: takmer všetko, ale inak 
usporiadané 
 

• Konzultovať navrhnutú štruktúru pre 
jednotlivé typy VP 

http://www.esf.gov.sk/


Štruktúra VP pripraveného na akreditáciu 
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Vyplnená 
žiadosť 

(Prílohy 2-
4 manuálu) 

Príloha = 
učebný 

text 

VP 
pripravený 

na 
akreditáciu 

http://www.esf.gov.sk/


Záverečný seminár – rámcová koncepcia  
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Panelová diskusia 
 (prečo?, s kým?, ako?) 

„Market place“ 
(čo?) 
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UTZ matica 
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Úloha Termín  Zodpovední/é 
Odovzdanie finálnych podôb VP v pôvodnej štruktúre po 
zapracovaní výsledkov PO 

Najneskôr do 4.9.2015 Expertné tímy 

Spracovávanie (fiktívnych) žiadostí o akreditáciu podľa 
príslušnej tabuľky (vzoru) a odovzdanie garantke NP 

Najneskôr do 30.10.2015 Expertné tímy 

Dopracovanie učebných textov vo forme prílohy k žiadosti 
a odovzdanie garantke NP 

Najneskôr do 30.10.2015 Expertné tímy 

Konzultácie na ministerstvách ohľadom žiadostí Priebežne Expertné tímy 

Predloženie žiadostí aj učebného textu na posledné 
rokovanie Riadiaceho výboru NP 

Koncom okt. /začiatkom 
novembra 2015 

Garantka NP 

Dopracovanie žiadostí na základe pripomienok RV NP Do 20. novembra 2015 Expertné tímy 

Odovzdanie VP pripravených na akreditáciu zadávateľovi NP 
preberacím protokolom 

Do 27. novembra 2015 Garantka NP 

Stretnutie k príprave záverečného odborného seminára  Začiatkom novembra 2015 Expertné tímy 

Aktívna účasť na záverečnom seminári 2. polovica novembra 2015 Profi-komunita 

http://www.esf.gov.sk/


Tesne pred cieľom... 
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