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1 Úvod a kontext
Dokument „Stručná správa o implementácii NP Podpora zvyšovania profesionality výkonu
a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu
a samosprávu – I. (2)“ (ďalej len „Správa - 2“) vydáva riaditeľka IVPR v súlade s čl. 2 ods. 3
písm. a) a b) Štatútu Riadiaceho výboru NP pri príležitosti posledného (štvrtého) zasadnutia
Riadiaceho výboru NP konaného dňa 9.11.2015. V príslušnom článku sa uvádza, že: „V
právomoci RV je:
(a) požadovať od riaditeľky IVPR informácie o implementácii NP PSI-I.,
(b) schvaľovať správu o implementácii NP PSI-I., ktorú predloží riaditeľka IVPR“.
2 Cieľ a zámer dokumentu
Dokument sa vydáva za účelom poskytnutia prehľadnej informácie o vecno-časovom
splnení jednotlivých podaktivít NP, s osobitným zameraním na obdobie jún – november
2015, t.j. obdobie nepokryté prvou implementačnou správou vydanou a schválenou v júni
2015. Aj keď je správa pripravená pred oficiálnym ukončením NP 1, v priebehu novembra
2015, po poslednom zasadnutí RV, už nebude organizovaná žiadna osobitná podaktivita NP
spojená s jeho merateľnými ukazovateľmi.
3 Štruktúra a obsah dokumentu
Dokument sa skladá z troch častí:
a) splnenie jednotlivých podaktivít a výstupov z nich podľa základnej vecno-časovej osnovy
NP v období jún 2015 – polovica novembra 2015,
b) podporné štruktúry a procesy, diseminácia informácií o NP a jeho čiastkových výstupoch,
c) financovanie NP.
a) Plnenie jednotlivých podaktivít NP v súlade s jeho vecno-časovou osnovou
Odpočet plnenia úloh NP v období jún – november 2015 korešponduje so základnou vecnočasovou osnovou NP znázornenou v schéme. Červenou farbou sú znázornené podaktivity
relevantné pre obdobie, ktoré je predmetom Správy -2.
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Vecne sa NP končí v novembri 2015 a administratívne v decembri 2015.

Schéma: Vecno-časová osnova NP Profesionalita
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V súlade s touto osnovou boli v priebehu obdobia jún 2015 – polovica novembra 2015
zrealizované tieto podaktivity:
• Podaktivita 1.2.3/2 – Vyhodnotenie pilotného overovania vzdelávacích programov
Na základe výsledkov pilotného overovania vzdelávacích programov riešiteľské tímy
v priebehu mesiacov júl - august 2015 zapracovávali zmeny navrhnuté v procese
pilotného overovania do pôvodných návrhov, konzultovali zmeny na MPSVR SR
a zorganizovali pripomienkové konanie k revidovaných textom. Ku koncu septembra
2015 odovzdali revidované texty garantke NP. Výsledky boli odovzdané preberacím
protokolom GR SSRP MPSVR SR. Pre uvedený účel sa dňa 23.6.2015 uskutočnilo
informačno-metodické stretnutie všetkých riešiteľských tímov s garantkou NP
a zástupcami/kyňami zadávateľa (SSRP MPSVR SR).
• Podaktivita 1.3.2 – Návrh systému rezortného vzdelávania
Začiatkom júna 2015 bola podpísaná Zmluva o realizácii verejnej zákazky medzi IVPR
a NHF EU v Bratislave na dodanie štúdie zameranej na návrh systému rezortného
vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie spracovanej vo forme štúdie
uskutočniteľnosti k dvom preferovaným modelom rezortného vzdelávania –
centralizovanému a strategicky decentralizovanému. Riešiteľský tím podaktivity
intenzívne a systematicky spolupracoval v garantkou NP, rovnako so zadávateľom –
SSRP MPSVR SR. Boli organizované viaceré stretnutia za účelom priebežnej konzultácie
medzi zadávateľom (MPSVR SR), objednávateľom (IVPR) a realizátorom (NHF EU v BA)

(24.6.2015, 8.7.2015, 10.9.2015). Návrh dokumentu bol v súlade so Zmluvou odovzdaný
objednávateľovi (IVPR) koncom októbra 2015 a pripravený na prezentáciu na
záverečnom zasadnutí RV NP a jeho schválenie. Po tomto kroku bude dokument
odovzdaný preberacím protokolom na SSRP MPSVR SR a uverejnený na webovej stránke
NP.
• Podaktivita 1.2.3/3 – Príprava vzdelávacích programov na akreditáciu
Od septembra do konca októbra 2015 prebiehala posledná časť podaktivity 1.2.3 –
príprava vzdelávacích programov na akreditáciu. Za uvedeným účelom sa uskutočnilo
dňa 20.8.2015 informačno-metodické stretnutie expertných tímov s garantkou NP
a zástupcami/kyňami zadávateľa (SSRP MPSVR SR), na ktorom sa dohodla podoba
žiadostí pre jednotlivé typy vzdelávacích programov a spôsob ich vypĺňania, vrátane
finalizácie podporného učebného textu k vzdelávaciemu programu. V súlade so
spracovaným a schváleným materiálom (manuálom 1.2.3/3) riešiteľské tímy pripravili
žiadosti (vrátane podporného učebného textu) a koncom októbra 2015 odovzdali
garantke NP. Žiadosti pripravené na akreditáciu sa stali rovnako predmetom
schvaľovania na poslednom zasadnutí RV NP dňa 9.11.2015.
• Príprava záverečného seminára NP
Záverečný seminár NP sa organizuje v súlade so záväzkami uvedenými v Opise NP: „...V
záverečnej fáze projektu bude realizovaný odborný seminár, kde budú prezentované
výstupy národného projektu v súlade so zameraním hlavných aktivít (vzdelávacie
programy a komparatívna analýza“ (s. 17 Opisu NP). Prebehne dňa 19.11.2015
v priestoroch IVPR ako expertné stretnutie cca 70 -75 osôb zúčastnených v jednotlivých
podaktivitách NP-I. za účelom rekapitulovať jeho procesy a výstupy ako základu pre NPII. Základná koncepcia záverečného seminára bola konzultovaná predbežne na stretnutí
Profi-komunity dňa 20.8.2015 a podrobne na koordinačnom stretnutí dňa 20.10.2015
organizovanom explicitne na tento účel. Záverečný seminár sa organizuje v spolupráci
s MPSVR SR.
b) Podporné štruktúry a procesy, diseminácia
Kľúčovou podpornou štruktúrou NP je počas celého NP jeho Riadiaci výbor. Okrem toho je
to aparát projektového riadenia, vďaka ktorému doposiaľ všetky procesy prebiehali
v súlade s plánom a požiadavkami na potrebnú dokumentáciu.
Pre účely informovanosti a zdieľanej zodpovednosti všetkých zainteresovaných strán
využíval riešiteľský tím NP aj v tomto období všetky zabehnuté metódy a postupy, osobitne:
 Strategické porady so zadávateľom (vždy pri plánovaní novej podaktivity s cieľom
dohodnúť sa na stratégii jej riešenia a infraštruktúrnej podpore zo strany zadávateľa)
 Strategické a operatívne porady IVPR (priebežné vzájomné informovanie
a zosúlaďovanie vecných a projektovo- riadiacich a ekonomických činností na najbližšie
obdobie)

 Metodické a koordinačné dni a manuály (informovanosť expertov/tiek o najbližších
úlohách, postupoch a termínoch pre kľúčové činnosti NP)
 Webová stránka a sprístupnené dokumenty (na webovom sídle IVPR sú umiestnené
všetky kľúčové dokumenty NP, finalizované výstupy a podporná dokumentácia
rozhodujúcich procesov. Adresa:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=302&It
emid=49&lang=sk
 Diseminačné aktivity
- v júli 2015 vyšla v TASR a SITA správa o NP, s osobitným dôrazom na uplatňovanie
metódy pilotného overovania na základe princípu „O nás s nami“,
- dňa 20.10.2015 sa zúčastnili garantka a projektová manažérka NP zasadnutia Výboru
pre osoby so zdravotným postihnutím RV SR ĽPNMRR, na ktorom informovali o NP,
jeho cieľoch a jednotlivých výstupoch, osobitne z hľadiska budúcich benefitov tejto
cieľovej skupiny).
c) Financovanie NP a jeho čiastkové ukazovatele
V priebehu NP bolo podaných viac žiadostí o zálohovú platbu, rovnako žiadostí o priebežné
(refundačné) platby. K polovici októbra 2015 bolo reálne vyčerpaných okolo 65%
prostriedkov zo schváleného rozpočtu. Rozdiel medzi výškou schváleného rozpočtu
a reálnym čerpaním prostriedkov je relatívny, odzrkadľujúci časové posuny medzi
účtovaním jednotlivých výdavkov a spracovávaním žiadostí o platbu. Predpokladá sa, že do
31.12.2015 bude predstavovať čerpanie cca 85% pôvodne naplánovaných prostriedkov.
Záver a čo ďalej
Jednotlivé činnosti NP-I. vykonávané v rámci jeho podaktivít sa zabezpečujú v súlade
s Opisom NP. Do jeho ukončenia v decembri 2015 sa predpokladá:
- schválenie vzdelávacích programov pripravených na akreditáciu Riadiacim výborom NP
a odovzdanie zadávateľovi (podaktivita 1.2.3),
- schválenie štúdie „Návrh systému rezortného vzdelávania“ Riadiacim výborom NP
a odovzdanie zadávateľovi,
- organizácia záverečného seminára NP,
- príprava monitorovacích správ v mesiaci november 2015 (do 15.12.2015) a december
2015 (do 15.1.2016),
- kompletizácia webovej stránky všetkými sfinalizovanými dokumentmi.
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