
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, 23.6.2015, 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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Krátky PO rekap + PO na webe 

• ... 
 
• http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=356&Itemid
=49&lang=sk 
 

• Dodajte zaujímavosti 
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Riadenie projektu, publicita a informovanosť 

(1) Krátka rekapitulácia 
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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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Nové zadanie: 1.2.3 (7-8/15) 

• príprava na pilotné 
overovanie 

• pilotné overovanie 
 

pilotné overovanie VP 
3/2015 - 6/2015 

• vyhodnotenie pilotu 
• zapracovanie 

výsledkov do VP 
(dotvorenie VP) 

vyhodnocovanie 
pilotu 

7/2015 - 8/2015 
• kritériá a štandardy 

pre akreditáciu 
• príprava VP na 

akreditáciu 

príprava na akreditáciu 
9/2015 - 11/2015 

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.esf.gov.sk/


Dotácia 7-8/2015 
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3-6/15 7-8/15 
3-8/2015 

Maximálne 
220h 

DoPČ                          DoVP  

DoPČ 

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


Vyhodnocovanie PO – operacionalizácia a 
postup 

A1: konzultácia na MPSVR 
SR 

A2: Rekapitulácia 
PO návrhov 

Zapracovanie 
PO návrhov 

Pripomienkové 
konanie v účastníckej 

skupine 

Vyhodnotenie + definitívna 
verzia 
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Odporúčanie 
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• Pozor na relevantnú legislatívu! (viď manuál) 
 

• Sústrediť sa na „hmotu“ (kvalitný učebný text) 
 

• Štruktúra – dotiahne sa aj v poslednej fáze (9-
polovica 11/2015) 

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


Ú-T-Z 
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Úloha Termín  Zodpovední/é 
Zaslať garantkej PO zaujímavosti na web Koniec júna 2015 VP tímy 

Vyhodnotenie  celého PO procesu   + 
odovzdanie prehľadovej informácie 
zadávateľovi 

Koniec júna 2015 garantka NP 

(Konzultácia na MPSVR SR) + Dopracovanie VP 
podľa výsledkov PO a zaslanie PO účastníckym 
skupinám 

Júl – začiatok augusta 2015 VP tímy 

Pripomienkovanie revidovaných VP Do 25. augusta 2015 PO účastnícke 
skupiny 

Záverečná edícia/revízia  VP + (Konzultácia na 
MPSVR SR)  + odovzdanie garantke NP 

Do konca augusta 2015 VP tímy 

Metodický deň k príprave koordinátov na 
záverečnú časť 1.2.3 (príprava VP na 
akreditáciu) + pracovno-právne otázky 

Koniec augusta 2015 Garantka NP + 
personalistka NP 

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


Iné - dôležité 
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•  medializácia NP Profi – „Ako vymyslieť 
príbeh“? 

• ... 
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