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Z Á P I S N I C A  č. 4 / 2020 
 

Z ustanovujúceho zasadnutia tematickej komisie Rady partnerstva 
Školstvo, veda, výskum a inovácie – Regionálne školstvo 

zo dňa 9. 12. 2020 o 09:00h 
 
 
Členovia:                 
 RNDr. Dana Jančinová - Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení 
 PaedDr. Marián Cipár, PhD. - Cirkevní zriaďovatelia škôl a ŠZ 
 JUDr. Štefan Gašparovič - Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 
 Mgr. Peter Novisedlák -  Združenie miest a obcí Záhoria 
 Milan Baďanský - Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 
 Mgr. Rudolf Kusý - Regionálne združenie M.Č. Hl. mesta SR Bratislavy 
 Mgr. Jana Zápalová - Bratislavský samosprávny kraj (Odbor školstva, mládeže a športu) 
 Mgr. Ema Tesarčíková -  Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy 
 Mgr. Andrea Macháčová - Združenie základných škôl Slovenska 
 Juraj Lizák - Rada mládeže Slovenska 
 Ing. Andrej Bederka - Republiková únia zamestnávateľov 
 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA - Asociácia zamestnávateľských zväzov 
 Viktor Križo - Centrum inkluzívneho vzdelávania 

Mgr. Marta Černáková - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Patrik Hrbek - Slovenský olympijský a športový výbor 

  
Prítomní: 12  
Ospravedlnení: 3  
 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

 
 

Otvorenie zasadnutia  
Program rokovania komisie  
 
1. Aktuálny stav nastavenia nového programového obdobia 2020 – 2027 
2. Predstavenie nového územného konceptu  
3. Predstavenie Rady partnerstva a jej komôr 
4. Predstavenie tematických komisií a ich hlavných úlohách v Rade partnerstva 
5. Predstavenie sekretariátu Rady partnerstva 
6. Časový harmonogram prác a úlohy tematických komisií 
7. Príprava PHRSR BSK 2021-2027 a programového obdobia EŠIF 2021-2027 
8. Rôzne 
 

 
      

Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvoril p. Pavol Galáš líder za BSK, upresnil technické inštrukcie k online 
rokovaniu, vyzval prítomných aby predstavili seba a subjekt, ktorý v komisii zastupujú 
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Materiál prezentoval/i 
Martin Hakel 
Peter Furik 
Pavol Galáš 
 
Prezentáciu otvoril p. Martin Hakel, odprezentoval v akom štádiu sú rokovania EU, bližšie 
vysvetlil Partnerskú dohodu a jej 5 cieľov, alokáciu investícií pre BSK, postavenie Rady 
partnerstva a jej úlohy. Následne p. Pavol Galáš odprezentoval zloženie Rady partnerstva, 
členov jednotlivých komôr, úlohy a zloženie tematických komisií RP.  
P. Peter Furik predstavil sekretariát Rady partnerstva a jeho úlohy a možnosť pomoci pri 
nastavení, príprave a implementácii projektov. 
P. Pavol Galáš pokračoval s prezentáciou harmonogramu prác, prípravou PHRSR 2021 
a programového obdobia EŠIF 2021 – 2027, konceptom „SMART“ škôl BSK, odprezentoval 
prehľad projektového zásobníka pre oblasť regionálneho školstva, mládeže a športu a upresnil 
úlohy tematickej komisie na najbližšie obdobie. 
 
Úlohy tematickej komisie: 
 

1. Doplnenie projektového zásobníka 
2. Práca s aktuálnymi projektami – aktualizácia projektov 
3. Vstupy pre cizelovanie pozície BSK pri vyjednávaní oblasti podpory v rámci PC 4 

Sociálnejšia Európa 
 
 
Diskusia: 
P. Hrbek poďakoval za prezentáciu. 
 
P. Tesarčíková vyjadrila záujem o zaradenie centier voľného času a základných umeleckých škôl 
do programu podpory. 
 
P. Križo – otázka - či bude zabezpečená synergia na národnej a regionálnej úrovni v súvislosti 
s inklúznym vzdelávaním a digitalizáciou a ďalšími oblasťami v školstve. – odpoveď - p. Hakel 
uviedol, že momentálne je na to priestor a vyjadril  potrebu spolupráce pri vydefinovaní si priorít 
a pripravenosti projektov. 
Taktiež vyjadril obavy v súvislosti so spolufinancovaním a byrokraciou pri príprave projektov 
a snahu o podporu v tejto oblasti. P. Hakel uviedol, že v spolupráci so sekretariátom RP vyvinú 
maximálnu podporu žiadateľom, avšak plne  zodpovedný je žiadateľ/prijímateľ. Podotkol potrebu 
dobrého nasmerovania financií s v súvislosti s percentom spolufinancovania žiadateľov. 
Nakoniec p. Križo vyjadril podporu synergickým projektom a spolupráci partnerov na projektoch. 
 
P. Kusý požiadal o zaslanie prezentácie elektronicky. 
 
S ďalšími otázkami sa už členovia nehlásili. P. Hakel poďakoval za účasť i otázky, zopakoval 
najbližšie úlohy komisie a ukončil rokovanie. 
 
  
 


