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RRA Záhorie spracovala tento materiál podľa dokumentu Operačný program Vzdelávanie 

OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE 

Prioritná os č. 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie č. 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

Špecifické ciele opatrenia 

1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo 

vedomostnej spoločnosti 

2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na 

získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú 

3. Skvalitniť správu a manažment škôl a stimulovať ich k väčšej otvorenosti k potrebám 

miestnych komunít 

4. Zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení 

Rámcové aktivity 

1. Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a 

SŠ (špecifický cieľ 1) 

2. Podpora výchovného a kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ (špecifický cieľ 

1) 

3. Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov (špecifický cieľ 2) 

4. Podpora systému otvorenej školy (špecifický cieľ 3) 

5. Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností 

škôl a školských zariadení (špecifický cieľ 4) 

Definovanie oprávneného územia 

− celé územie SR okrem Bratislavského kraja 
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Oprávnení prijímatelia    

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.1    intenzita pomoci   
   Zdroje 

ESF 
Zdroje 

ŠR 
Vlastné 
zdroje 

 Verejný sektor            

 priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR   85% 15% 0% 
 regionálna a miestna samospráva   85% 10% 5% 

 regionálna a miestna štátna správa   85% 15% 0% 

 štátne základné školy   85% 15% 0% 
 štátne stredné školy   85% 15% 0% 

 verejné vysoké školy   85% 10% 5% 
 štátne vysoké školy   85% 15% 0% 

 štátne špeciálne školy   85% 15% 0% 

 štátne vzdelávacie inštitúcie   85% 15% 0% 

 školské zariadenia   85% 10% 5% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie štátu   85% 15% 0% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí (vrátane 
základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, 
resp. VÚC )   

85% 10% 5% 

 ústredné orgány štátnej správy   85% 15% 0% 
 štátna správa v školstve   85% 15% 0% 

 základné umelecké školy   85% 10% 5% 

 Súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis)            

 profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a 
komory   

80,75% 14,25% 5% 

 účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností   80,75% 14,25% 5% 

 zriaďovatelia cirkevných a súkromných škôl   80,75% 14,25% 5% 

 mimovládne organizácie   80,75% 14,25% 5% 

 inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme 
poradenstva (inštitúcie nevykonávajúce podnikateľskú činnosť)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné základné a stredné školy (vrátane 
špeciálnych)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné školské zariadenia 80,75% 14,25% 5% 
 Schéma pomoci de minimis            

 podnik z verejného sektora 85% 10% 5% 
 podnik zo súkromného sektora 80,75% 14,25% 5% 
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Opatrenie č. 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej 
spoločnosti 

Špecifické ciele opatrenia 

1. Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti 

2. Podporovať princíp kultúry kvality na VŠ 

3. Zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji 

4. Podporiť spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným 

sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni 

Rámcové aktivity 

1. Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie 

študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva 

(špecifický cieľ 1) 

2. Zefektívnenie správy a manažmentu VŠ (špecifický cieľ 2) 

3. Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (špecifický cieľ 3) 

4. Podpora aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri tvorbe nových 

študijných odborov a programov a pri procese výučby (špecifický cieľ 4) 

5. Zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do 

medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií (špecifický cieľ 4) 

Definovanie oprávneného územia 

− celé územie SR okrem Bratislavského kraja 
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Oprávnení prijímatelia 

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.2    intenzita pomoci   
 Verejný sektor   Zdroje 

ESF 
Zdroje 

ŠR 
Vlastné 
zdroje 

 priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR   85% 15% 0% 

 regionálna a miestna samospráva   85% 10% 5% 

 regionálna a miestna štátna správa   85% 15% 0% 

 štátne stredné školy   85% 15% 0% 

 verejné vysoké školy   85% 10% 5% 

 štátne vysoké školy   85% 15% 0% 

 štátne vzdelávacie inštitúcie   85% 15% 0% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie štátu   85% 15% 0% 

rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí (vrátane 
základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obcí, resp. VÚC )   

85% 10% 5% 

 ústredné orgány štátnej správy   85% 15% 0% 

 štátna správa v školstve   85% 15% 0% 

 Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV)   85% 15% 0% 

 inštitúcie podľa zákona č. 172/2005 Z. z.29   85% 15% 0% 

 Súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis)      

 profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a 
komory   

80,75% 14,25% 5% 

 mimovládne organizácie   80,75% 14,25% 5% 

 inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme 
poradenstva (inštitúcie nevykonávajúce podnikateľskú 
činnosť)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné základné a stredné školy (vrátane 
špeciálnych)   

80,75% 14,25% 5% 

 Schéma pomoci de minimis      

 podnik z verejného sektora   85% 10% 5% 

 podnik zo súkromného sektora  80,75% 14,25% 5% 
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Prioritná os č. 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských 
zdrojov 

Opatrenie č. 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania 

Špecifické ciele opatrenia 

1. Zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilniť systém 

kontroly kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach 

2. Zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na programoch 

ďalšieho vzdelávania a zvýšiť informovanosť o možnostiach vzdelávania sa počas 

celého života 

3. Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať 

kvalifikáciu osôb na trhu práce v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami 

vedomostnej spoločnosti 

4. Vytvoriť systém kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, 

neformálneho a informálneho vzdelávania 

Skupiny oprávnených aktivít 

1. Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania (špecifický cieľ 1) 

2. Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní (špecifický cieľ 1) 

3. Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní 

(špecifický cieľ 1) 

4. Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch (špecifický cieľ 1) 

5. Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu (špecifický cieľ 2) 

6. Podpora diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania (špecifický 

cieľ 2) 

7. Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 

(špecifický cieľ 3) 

8. Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho 

a informálneho vzdelávania (špecifický cieľ 4) 
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Oprávnení prijímatelia 

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1 intenzita pomoci 

    ESF    ŠR    zdroje   

 Verejný sektor            

 priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR   85% 15% 0% 

 regionálna a miestna samospráva   85% 10% 5% 

 regionálna a miestna štátna správa   85% 15% 0% 

 štátne základné školy   85% 15% 0% 

 štátne stredné školy   85% 15% 0% 

 verejné vysoké školy   85% 10% 5% 

 štátne vysoké školy   85% 15% 0% 

 štátne špeciálne školy   85% 15% 0% 

 štátne vzdelávacie inštitúcie   85% 15% 0% 

 školské zariadenia   85% 10% 5% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie štátu   85% 15% 0% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí (vrátane 
základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obcí, resp. VÚC )   

85% 10% 5% 

 ústredné orgány štátnej správy   85% 15% 0% 

 štátna správa v školstve   85% 15% 0% 

 základné umelecké školy   85% 10% 5% 

 Súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis)      

 profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a 
komory   

80,75% 14,25% 5% 

 účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností   80,75% 14,25% 5% 

 zriaďovatelia cirkevných a súkromných škôl13   80,75% 14,25% 5% 

 mimovládne organizácie   80,75% 14,25% 5% 

 inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme 
poradenstva (inštitúcie nevykonávajúce podnikateľskú 
činnosť)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné základné a stredné školy (vrátane 
špeciálnych)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné školské zariadenia   80,75% 14,25% 5% 
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 Schéma pomoci de minimis            

 podnik z verejného sektora   85% 10% 5% 

 podnik zo súkromného sektora   80,75% 14,25% 5% 

Definovanie oprávneného územia 

− celé územie SR okrem Bratislavského kraja 
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Opatrenie č. 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve 

Špecifické ciele opatrenia 

1. Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu 

zdravotníctva 

2. Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho vzdelávania v 

zdravotníctve 

3. Skupina oprávnených aktivít 

Rámcové aktivity 

1. Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov (špecifický cieľ 

1) 

2. Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti (špecifický cieľ 1) 

3. Školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a 

zariadení (špecifický cieľ 1) 

4. Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov (špecifický cieľ 2) 

5. Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve (špecifický cieľ 2) 

Definovanie oprávneného územia 

− celé územie SR okrem Bratislavského kraja 
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Oprávnení prijímatelia 

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2,2    intenzita pomoci   

 Zdroje 
ESF 

Zdroje 
ŠR 

Vlastné 
zdroje 

 Verejný sektor      

 regionálna a miestna samospráva   85% 10% 5% 
 regionálna a miestna štátna správa   85% 15% 0% 

 verejné vysoké školy   85% 10% 5% 
 štátne vysoké školy   85% 15% 0% 

 štátne vzdelávacie inštitúcie   85% 15% 0% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie štátu   85% 15% 0% 
 rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí   85% 10% 5% 

 ústredné orgány štátnej správy   85% 15% 0% 
 Súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis)      

 mimovládne organizácie   80,75% 14,25% 5% 

 súkromné vzdelávacie inštitúcie   80,75% 14,25% 5% 
 odborné spoločnosti a profesiové združenia v zdravotníctve   80,75% 14,25% 5% 

 stavovské organizácie v zdravotníctve   80,75% 14,25% 5% 

 právnické osoby , ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti   

80,75% 14,25% 5% 
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Prioritná os č. 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími 
potrebami 

Opatrenie č. 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 
rómskych komunít 

Špecifické ciele opatrenia 

1. Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich 

prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu 

práce 

2. Ďalej vzdelávať príslušníkov MRK, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do 

spoločnosti  

Skupina oprávnených aktivít 

1. Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl 

(špecifický cieľ 1) 

2. Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov 

vyučovania (špecifický cieľ 1) 

3. Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK (špecifický cieľ 2) 

4. Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti 

integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti (špecifický cieľ 2) 

Definovanie oprávneného územia 

− celé územie SR okrem Bratislavského kraja 
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Oprávnení prijímatelia 

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 3.1 Intenzita pomoci 
 Zdroje 

ESF 
Zdroje 

ŠR 
Vlastné 
zdroje 

Verejný sektor            
 priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR   85% 15% 0% 

 regionálna a miestna samospráva   85% 10% 5% 
 regionálna a miestna štátna správa   85% 15% 0% 

 štátne základné školy   85% 15% 0% 

 štátne stredné školy   85% 15% 0% 
 verejné vysoké školy   85% 10% 5% 

 štátne vysoké školy   85% 15% 0% 
 štátne špeciálne školy   85% 15% 0% 

 štátne vzdelávacie inštitúcie   85% 15% 0% 

 školské zariadenia   85% 10% 5% 
 rozpočtové a príspevkové organizácie štátu   85% 15% 0% 
 rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí 
(vrátane materských, základných a stredných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC )   

85% 15% 0% 

 ústredné orgány štátnej správy   85% 15% 0% 
 Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov 
SAV)   

85% 15% 0% 

 štátna správa v školstve   85% 15% 0% 
 základné umelecké školy   85% 15% 0% 

 verejnoprávne médiá   85% 15% 0% 
 Súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis)        

 profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, 
asociácie a komory   

80,75% 14,25% 5% 

 účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností   80,75% 14,25% 5% 

 zriaďovatelia cirkevných a súkromných škôl   80,75% 14,25% 5% 

 mimovládne organizácie   80,75% 14,25% 5% 

 inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme 
poradenstva (inštitúcie nevykonávajúce podnikateľskú 
činnosť)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné základné a stredné školy (vrátane 
špeciálnych)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné školské zariadenia 80,75% 14,25% 5% 
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 Schéma pomoci de minimis        

 podnik z verejného sektora   85% 10% 5% 

 podnik zo súkromného sektora 80,75% 14,25% 5% 
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1.3.2 Opatrenie č. 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými 
vzdelávacími potrebami 

Špecifické ciele opatrenia: 

1. Podporovať sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu 

zručností potrebných na trhu práce 

2. Ďalej vzdelávať osoby s osobitými vzdelávacími potrebami, ako aj osoby pracujúce v 

oblasti ich integrácie do spoločnosti 

Skupina oprávnených aktivít 

1. Podpora prístupu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami k vzdelávaniu na 

všetkých stupňoch škôl (špecifický cieľ 1) 

2. Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov 

vyučovania (špecifický cieľ 1) 

3. Ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami (špecifický cieľ 2) 

4. Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti 

integrácie občanov s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti 

(špecifický cieľ 2) 

Definovanie oprávneného územia 

− celé územie SR okrem Bratislavského kraja 
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Oprávnení prijímatelia    

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 3.2 intenzita pomoci 

   Zdroje 
ESF 

Zdroje 
ŠR 

Vlastné 
zdroje 

 Verejný sektor      
 priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR   85% 15% 0% 

 regionálna a miestna samospráva   85% 10% 5% 

 regionálna a miestna štátna správa   85% 15% 0% 
 štátne základné školy   85% 15% 0% 

 štátne stredné školy   85% 15% 0% 
 verejné vysoké školy   85% 10% 5% 

 štátne vysoké školy   85% 15% 0% 

 štátne špeciálne školy   85% 15% 0% 
 štátne vzdelávacie inštitúcie   85% 15% 0% 

 školské zariadenia   85% 10% 5% 
 rozpočtové a príspevkové organizácie štátu   85% 15% 0% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí (vrátane 
materských, základných a stredných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC )   

85% 10% 5% 

 ústredné orgány štátnej správy   85% 15% 0% 

 Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov 
SAV)   

85% 15% 0% 

 štátna správa v školstve   85% 15% 0% 

 základné umelecké školy   85% 10% 5% 
 verejnoprávne médiá   85% 15% 0% 
 Súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis)      

 profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, 
asociácie a komory   

80,75% 14,25% 5% 

 účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností   80,75% 14,25% 5% 
 zriaďovatelia cirkevných a súkromných škôl   80,75% 14,25% 5% 

 mimovládne organizácie   80,75% 14,25% 5% 

 inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme 
poradenstva (inštitúcie nevykonávajúce podnikateľskú 
činnosť)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné základné a stredné školy (vrátane 
špeciálnych)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné školské zariadenia  80,75% 14,25% 5% 
 Súkromný sektor (schéma pomoci de minimis)      
 podnik z verejného sektora 85% 10% 5% 

 podnik zo súkromného sektora  80,75% 14,25% 5% 
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Prioritná os č. 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj 

Opatrenie č. 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj 

Špecifické ciele opatrenia 

1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo 

vedomostnej spoločnosti 

2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na 

získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú 

3. Zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení 

Skupiny oprávnených aktivít 

1. Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ 

(špecifický cieľ 1) 

2. Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov (špecifický cieľ 2) 

3. Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a 

školských zariadení (špecifický cieľ 3) 

Definovanie oprávneného územia 

− Bratislavský samosprávny kraj 
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Oprávnení prijímatelia 

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 4.1 intenzita pomoci 

 Zdroje 
ESF 

Zdroje 
ŠR 

Vlastné 
zdroje 

 Verejný sektor      
 priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR   85% 15% 0% 

 regionálna a miestna samospráva   85% 10% 5% 

 regionálna a miestna štátna správa   85% 15% 0% 
 štátne základné školy   85% 15% 0% 

 štátne stredné školy   85% 15% 0% 
 verejné vysoké školy   85% 10% 5% 

 štátne vysoké školy   85% 15% 0% 

 štátne špeciálne školy   85% 15% 0% 
 štátne vzdelávacie inštitúcie   85% 15% 0% 

 školské zariadenia   85% 10% 5% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie štátu   85% 15% 0% 
 rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí 
(vrátane materských, základných a stredných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC )   

85% 10% 5% 

 ústredné orgány štátnej správy   85% 15% 0% 

 štátna správa v školstve   85% 15% 0% 

 základné umelecké školy   85% 10% 5% 
 Súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis)      

 profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, 
asociácie a komory   

80,75% 14,25% 5% 

 účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností   80,75% 14,25% 5% 

 zriaďovatelia cirkevných a súkromných škôl  80,75% 14,25% 5% 
 mimovládne organizácie   80,75% 14,25% 5% 

 inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme  
poradenstva  a (inštitúcie nevykonávajúce podnikateľskú 
činnosť)  

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné základné a stredné školy (vrátane   
špeciálnych)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné školské zariadenia  80,75% 14,25% 5% 
 Schéma pomoci de minimis      

 podnik z verejného sektora  85% 10% 5% 

 podnik zo súkromného sektora  80,75% 14,25% 5% 
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Opatrenie č. 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja 
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania 

Špecifické ciele opatrenia 

1. Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti 

2. Zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji 

3. Podporiť spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným 

sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni 

4. Zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania, vrátane vytvorenia 

systém kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a 

informálneho vzdelávania a zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

participujúceho na programoch ďalšieho vzdelávania 

Skupina oprávnených aktivít 

1. Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie 

študijných programov VŠ vrátane podpory aktívnej spolupráce VŠ a 

súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri 

procese výučby, ako aj zefektívnenie správy a manažmentu VŠ (špecifické ciele 

1, 3) 

2. Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (špecifický cieľ 2) 

3. Zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do 

medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií (špecifický cieľ 3) 

4. Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania vrátane podpory diverzifikácie foriem 

financovania ďalšieho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií 

prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a zlepšenia priechodnosti medzi 

sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania (špecifický cieľ 

4) 

Definovanie oprávneného územia 

− Bratislavský samosprávny kraj 
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Oprávnení prijímatelia 

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 4.2 intenzita pomoci 

 Zdroje 
ESF 

Zdroje SR Vlastné 
zdroje 

 Verejný sektor          

 priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR   85% 15% 0% 

 regionálna a miestna samospráva   85% 10% 5% 

 regionálna a miestna štátna správa   85% 15% 0% 
 štátne základné školy   85% 15% 0% 

 štátne stredné školy   85% 15% 0% 

 verejné vysoké školy   85% 10% 5% 
 štátne vysoké školy   85% 15% 0% 

 štátne špeciálne školy   85% 15% 0% 

 štátne vzdelávacie inštitúcie   85% 15% 0% 
 školské zariadenia   85% 10% 5% 

 Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov 
SAV)   

85% 15% 0% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie štátu   85% 15% 0% 

 rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí 
(vrátane materských, základných a stredných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC )  

85% 10% 5% 

 ústredné orgány štátnej správy   85% 15% 0% 

 štátna správa v školstve   85% 15% 0% 
 základné umelecké školy   85% 10% 5% 

 inštitúcie podľa zákona č. 172/2005 Z. z.119   85% 15% 0% 
 verejnoprávne médiá   85% 15% 0% 
 Súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis)    

 profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, 
asociácie a komory   

80,75% 14,25% 5% 

 účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností   80,75% 14,25% 5% 
 zriaďovatelia cirkevných a súkromných škôl  80,75% 14,25% 5% 

 mimovládne organizácie   80,75% 14,25% 5% 

 inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme 
poradenstva   

80,75% 14,25% 5% 

Súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis)    

 cirkevné a súkromné základné a stredné školy (vrátane 
špeciálnych)   

80,75% 14,25% 5% 

 cirkevné a súkromné školské zariadenia  80,75% 14,25% 5% 

 organizácie výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore   80,75% 14,25% 5% 
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Opatrenie č. 4.3 Technická pomoc pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť 

Cieľ opatrenia 

− „zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a 

administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu 

Skupiny oprávnených aktivít 

Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy: 

1. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola 

− personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a 

horizontálnych priorít, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane 

vzdelávania personálu, 

− potrebné materiálno-technické zabezpečenie súvisiace s riadením a kontrolou 

pomoci zo ŠF, 

− zabezpečenie služieb (dokumentov, software a pod.) súvisiacich s prípravou, 

riadením a kontrolou ŠF na úrovni programov, projektov a horizontálnych priorít. 

2. Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia 

− vytváranie sietí kontaktných miest a informačných a komunikačných kanálov; 

− príprava a implementácia komunikačného plánu; 

− zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na 

pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu 

skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a 

vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre 

monitorovanie a vyhodnocovanie absorbčnej kapacity a pod.; 

− zabezpečenie jednotlivých hodnotení realizácie operačných programov v 

súlade s požiadavkami na hodnotenie podľa č. 47 nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 vrátane predbežného hodnotenia v procese prípravy NSRR a OP; 

− spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na životné 

prostredie, regionálnych analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP. 
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Definovanie oprávneného územia 

− Bratislavský samosprávny kraj 

Oprávnení prijímatelia 

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 4.3 Intenzita pomoci 
 Zdroje 

ESF 
Zdroje 

ŠR 
Vlastné 
zdroje 

Verejný sektor      

 Ministerstvo školstva SR ako RO   85% 15% 0% 

 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ ako SORO   

85% 15% 0% 
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Prioritná os č. 5 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia 

Cieľ prioritnej osi 5 

−  zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade s 

nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu 

operačného programu 

Skupiny oprávnených aktivít 

Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy:  

1. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola 

− personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a 

horizontálnych priorít, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane 

vzdelávania personálu, 

− potrebné materiálno-technické zabezpečenie súvisiace s riadením a kontrolou 

pomoci zo ŠF,  

− zabezpečenie služieb (dokumentov, software a pod.) súvisiacich s prípravou, 

riadením a kontrolou ŠF na úrovni programov, projektov a horizontálnych priorít. 

2. Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia 

− vytváranie sietí kontaktných miest a informačných a komunikačných kanálov; 

− príprava a implementácia komunikačného plánu; 

− zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc 

− žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie 

príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave 

a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie a vyhodnocovanie 

absorpčnej kapacity a pod.; 

− zabezpečenie jednotlivých hodnotení realizácie operačných programov v súlade s 

požiadavkami na hodnotenie podľa č. 47 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vrátane 

predbežného hodnotenia v procese prípravy NSRR a OP; 

− spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na životné 

prostredie, regionálnych analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP. 
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Definovanie oprávneného územia 

− celé územie SR okrem Bratislavského kraja 

Oprávnení prijímatelia  

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 5 Intenzita pomoci 
 Zdroje 

ESF 
Zdroje 

ŠR 
Vlastné 
zdroje 

Verejný sektor      

 Ministerstvo školstva SR ako RO   85% 15% 0% 

 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ ako SORO   

85% 15% 0% 

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO 85% 15% 0% 

 


