
Záznam z hodnotiaco-metodického stretnutia NP k podaktivite 1.2.3 NP 

Bratislava, 23.6.2015, 15:00-17:00 

 

1/ Prítomní/é:  

Za MPSVR SR: Kristián Kovács 

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 prípravy 
a realizácie pilotného overovania návrhov vzdelávacích programov, 

• poskytnutie koordinátov pre ďalšiu fázu podaktivity 1.2.3, ktorou je vyhodnotenie pilotného 
overovania VP (v období mesiacov júl – august 2015)   

 

2.2 Priebeh rokovania: 

• experti/tky „s odstupom času“ poskytli spätnú väzbu na proces pilotného overovania, informovali 
o dodatočných spontánnych reakciách účastníkov/čok svojich PO skupín na priebeh a výsledky PO. 
Vznikla iniciatíva zozbierať autentické mailové vyjadrenia účastníkov/čok a umiestniť ich na Profi 
webovú podstránku („Spontánne účastnícke reakcie na PO“) 

• garantka NP informovala o obsahu webovej podstránky NP Profi, vyzvala expertov/tky, aby dodali 
ďalšie  zaujímavosti z procesu PO, ktoré sa umiestnia na web 

• garantka NP rekapitulovala aktuálnu fázu podaktivity 1.2.3, zamerala pozornosť na obsah prác 
v období júl – august 2015, operacionalizovala pojem „vyhodnocovanie PO vzdelávacích 
programov“, špecifikovala dotáciu na túto aktivitu, 

• následne predstavila U-T-Z maticu na obdobie júl – august 2015 (viď tabuľka nižšie),  
• konzultovala sa otázka medializácie NP a jeho doterajších výsledkov, v súlade so záväzkami 

v Opise NP. Experti/tky vyjadrili požiadavku, aby forma medializácie zodpovedala pozitívnemu 
zámeru a doterajším výsledkom NP. Dohodlo sa, že garantka NP bude možné formy medializácie 
konzultovať s mediálnym odborom MPSVR SR, 

• ďalšie hodnotiaco-metodické stretnutie sa uskutoční v 2. polovici augusta 2015 ako príprava pre 
poslednú časť podkativity 1.2.3 (Príprava VP na akreditáciu), 

• garantka zdôraznila potrebu dôsledného vykazovania prác v rámci DoPČ a dodržiavania termínov 
s ohľadom na potrebu zosúlaďovania vykazovacích a personalistických prác v letnom období . 

 

 



Tabuľka: U-T-Z manažérska matica  na obdobie júl – august 2015 

Úloha Termín  Zodpovední/é 

Zaslať garantke autentické mailové komunikácie 
účastníkov/čok ako post-reakcie na PO   

Do konca júna 
2015 

VP tímy 

Zaslať garantkej PO zaujímavosti na web Do polovice júla 
2015 

VP tímy 

Vyhodnotenie  celého PO procesu   + odovzdanie 
prehľadovej informácie zadávateľovi 

Koniec júna 2015 garantka NP 

Zaslať VP tímom mailové adresy na členov/nky 
účastníckych skupín pre účely organizácie 
pripomienkového konania 

Do 10. júla 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 

Druhá polovica 
augusta 2015 

Garantka NP + 
personalistka NP 

Konzultácia na mediálnom odbore MPSVR SR 
o možnostiach medializácie NP 

V priebehu 
augusta 2015 

Garantka NP 

 

Zapísala: K. Repková 

BA, 23.6.2015 

 


