Záznam z hodnotiaco-metodického stretnutia NP k podaktivite 1.2.3 NP
Bratislava, 20.8.2015, 15:00-18:00

1/ Prítomní/é:
Za MPSVR SR: Nadežda Šebová, Ildikó Polačeková, Peter Szabo, Viera Minarovychová, Kristián
Kovács, Eva Halušková
Za IVPR: Kvetoslava Repková, Jana Urdzíková, Viera Macáková, Andrea Galovičová, Katarína
Procházková
Za expertné tímy podkativity 1.2.3: podľa prezenčnej listiny
2/ Predmet a priebeh rokovania:
2.1 Predmetom rokovania bolo:
• zhodnotenie priebehu a výsledkov podaktivity 1.2.3 NP v tej jej časti, ktorá sa týkala vyhodnotenia
pilotného overovania návrhov vzdelávacích programov,
• poskytnutie koordinátov pre poslednú fázu podaktivity 1.2.3, ktorou je príprava VP na akreditáciu
(v období september – november 2015) a príprava záverečného semináru NP
2.2 Priebeh rokovania:
• rokovanie bolo rozdelené na administratívnu a odbornú časť,
• projektová manažérka a asistentka projektovej manažérky otvorili a viedli prvú – administratívnu
časť rokovania (pracovno-právne otázky, vykazovanie v poslednej fáze podaktivity 1.2.3),
• garantka NP otvorila a viedla odbornú časť:
- predstavila základnú logistiku odbornej časti,
- upozornila na schválený vládny dokument „Národná rámcová stratégia podpory sociálnej
inklúzie a boja proti chudobe“ a potrebu jeho reflektovania vo VPs,
- zosumarizovala sa definitívna typológia VPs,
- rekapitulovali sa novinky na webovom sídle NP,
- účastníci/čky krátko rekapitulovali stav ukončovacích prác na VPs v rámci vyhodnocovania
procesu PO (v žiadnom VP nie sú prekážky na odovzdanie pôvodnej verzie VP garantke NP) ,
- predstavila manuál k poslednej časti podkativity 1.2.3, postupne sa prešli návrhy na
spracovanie žiadostí o akreditáciu podľa typológie vzdelávacích programov; drobné zmenové
návrhy garantka operatívne zapracuje do textu manuálu
- garantka zosumarizovala spôsob formálnej úpravy učebného textu, ktorý bude prílohou
žiadosti,
• garantka otvorila otázku prípravy záverečného seminára NP v druhej polovici novembra 2015,
predstavila návrh rámcovej koncepcie podujatia. Predbežné závery:
- po objasnení skutočnosti, že na záverečný seminár nie sú k dispozícii osobitné finančné
prostriedky, ktoré by umožnili objednanie miestnosti mimo priestorov IVPR, sa experti/tky,
v spolupráci s konzultantmi/kami MPSVR SR dohodli, že seminár bude najmä záverečným

hodnotiacim stretnutím expertov/tiek zúčastnených v jednotlivých podaktivitách NP so
zástupcami zadávateľa,
- termín záverečného seminára: 24.11.2015 so začiatkom o 9:00 hod. (pravdepodobne
v priestoroch IVPR)
- k organizácii podujatia sa zorganizuje v Profi komunite ešte jedno prípravné stretnutie dňa
20.10.2015,
• Bola dojednaná U-T-Z matica.
Tabuľka: U-T-Z manažérska matica na obdobie september – november 2015

Úloha

Termín

Zodpovední/é

Spracovanie záznamu zo stretnutia, zaslanie
účastníkom/čkam stretnutia

Do 24.8.2015

Garantka NP

úprava manuálu v súlade so závermi
stretnutia, spracovanie jednotnej grafickej
štruktúry pre jednotlivé žiadosti a zaslanie
expertom/tkám

Najneskôr do 26.8.2015

Garantka NP

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
žiadostí

Priebežne

Expertné tímy

Predloženie žiadostí aj učebného textu na
posledné rokovanie Riadiaceho výboru NP

Koncom okt. /začiatkom
novembra 2015

Garantka NP

Dopracovanie
žiadostí
pripomienok RV NP

základe

Do 20. novembra 2015

Expertné tímy

Odovzdanie VP pripravených na akreditáciu
zadávateľovi NP preberacím protokolom

Do 27. novembra 2015

Garantka NP

na

ministerstvách

na

ohľadom

Stretnutie k príprave záverečného odborného
seminára

Začiatkom novembra 2015

Expertné tímy

Aktívna účasť na záverečnom seminári

2. polovica
2015

Profi-komunita

Spracovala: K. Repková
BA, 24.8.2015

novembra

