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Z Á P I S N I C A  č. 12 / 2021 
 

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

zo dňa 27.01.2021 o 12:30h 
 
 
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 
 
Za BSK: Zápalová, Gogová (Odbor školstva) Galáš, Krnčok, Kollárová, Hakel (OSURaRP) , 
Glasová, Patoprstá, Furik (OIOP) 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

 
Otvorenie zasadnutia  
Program rokovania komisie  
 
1. Stratégie, PHRSR, IÚS – ujasnenie pojmov a rozdielov 
2. Proces aktualizácie projektových zámerov a zásobníkov – stav, výsledky, problémy 
3. Nové projektové zámery v zásobníku 
4. Harmonogram ďalších krokov 
5. Časté otázky a odpovede 
6. Rôzne 
 

      
Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvoril P. Galáš z Inštitútu regionálnej politiky, predstavia seba a prítomných. 
Na začiatok upresnia technické inštrukcie k online rokovaniu.  
 
Materiál prezentovali: 
Pavol Galáš 
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Prezentáciu otvoril P. Galáš, v rámci prezentácie bližšie predstavil regionálne strategické 
dokumenty, Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2019 
-2022, Koncept SMART školy a Koncepciu rozvoja športu a mládeže v BSK. Ďalej vysvetlil vzťah 
PHRSR a IÚS – PHRSR je strednodobý strategický dokument, ktorý navrhuje smerovanie 
rozvoja kraja, pričom IÚS predstavuje implementačný nástroj PHRSR, ktorý zadefinuje konkrétne 
oblasti a projekty vo vzťahu k ich realizácii z externých zdrojov.  
Následne zhrnul základné termíny a míľniky v rámci prebiehajúcej komunikácie s členmi 
tematickej komisie ohľadne aktualizácie projektových zámerov. Návratnosť zo samospráv pri 
aktualizácií je k 27.1.2021 len 48%, ostáva teda množstvo neaktualizovaných projektov. Prebehla 
však už separátne komunikácia so zástupcami ZMO v RP a TK k zvýšeniu návratnosti 
a vyplnenosti aktualizovaných zásobníkov. Súkromní zriaďovatelia a tretí sektor zaslali 
odpovede, avšak stále niektoré relevantné dáta chýbajú. Zo strany cirkevných zriaďovateľov je 
malá miera odpovedí a aktualizácie zásobníkov, avšak komunikácia stále prebieha. Hlavné 
mesto SR BA doplnilo 14 nových projektov, po dohode budú doplnené ešte ďalšie z oblasti 
mestskej športovej infraštruktúry.  
Následne M. Krnčok predstavil príklady správneho a nesprávneho vyplnenia projektových 
zásobníkov a zhodnotil stupeň vyplnenia zásobníkov za jednotlivých členov komisie vrátane 
nových projektových zámerov.  
P. Galáš predstavil harmonogram a ďalší postup prác, pričom ďalšie zasadnutie tematických 
komisií bude v priebehu marca. Na základe priebežného stavu aktualizácie bude február využitý 
na individuálne stretnutia a konzultácie k aktualizácii projektových zásobníkov a zámerov.  
 
Najčastejšie otázky: 

1. Konflikt záujmu: komisie sú poradný orgán, nič neschvaľujú, teda nedochádza ku 
konfliktom záujmov. Rada partnerstva bude schvaľovať projekty v balíku, teda hlasovať 
budú všetci (podľa vzoru monitorovacieho výboru).  

2. Môže pristúpiť nový člen do komisie? – ak sa jedná o novú organizáciu resp. subjekt, je to 
na posúdení či konkrétny subjekt prinesie obsah a prínos v rámci cieľov komisie, 
posudzuje líder tematickej komisie. 

3. Aké sú podmienky / kritériá výberu projektu –aktuálne sa pripravujú zásobníky, teda 
monitoruje sa potreba územia. Budú navrhnuté sekretariátom Rady partnerstva, 
v spolupráci s členmi tematických komisií 

4. Bude možné projekty predkladať aj v budúcnosti? – IÚS je živým dokumentom, teda je 
možné priebežne doplniť projekty, avšak je potrebné to robiť po ucelených etapách, 
s ohľadom na harmonogram implementácie a alokácie 

5. Kedy je možné rátať s financovaním? – predčasná otázka, ale oprávnenosť termínová je 
už od začiatku PO, bude to však definovať operačný program. V priebehu 
nadchádzajúcich mesiacov budeme vedieť viac informácií z národnej úrovne o aktuálnom 
harmonograme a termínoch pre sfinalizovanie Partnerskej dohody a OP.  

6. Nie je schválený OP a teda jasné rámce podpory – úlohy tematickej komisie a RP to 
neovplyvňuje, keďže úlohou komisie je zadefinovať potreby územia a pripraviť zásobník 
projektov, nielen pre OPS, ale aj iné zdroje a možnosti financovania 

 
Diskusia: 
- p. Kusý – potrebuje podklady - súhrnnú tabuľku, následne osloví starostov MČ aby potrebné 
údaje doplnili, aj keď niektoré (napr. termíny realizácie/pripravenosti) je náročné určiť, ak sú 
projekty len v štádiu zámeru. ZMO už majú podklady k stavu projektových zásobníkov 
 
- p. Cipár – prisľúbil doplnenie údajov, aktuálna situácia s COVID-19 komplikuje komunikáciu 
a získavanie podkladov a tiež upozornil, že niektoré údaje je zložité doplniť v štádiu zámeru. 
Z pohľadu cirkevných zriaďovateľov je veľa menších subjektov, ktoré majú projekty. 
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- p. Križo – Je potrebné si v rámci komisie odkomunikovať zodpovednosť za projektové zámery 
súkromných partnerov a neziskových organizácii a tiež to, akým spôsobom dostať do zásobníka 
organizácie resp. subjekty ktoré nie sú členom komisie. Nastaviť si kontakty aby nedošlo 
k duplicitnému osloveniu aktérov a zároveň aby sa na niektorých nezabudlo. Zároveň upozorňuje 
na potrebu synergie v projektoch.  
 
- p. Kusý – je nejaká požiadavka na mestské časti na konkrétne projekty ktoré ešte chýbajú?  
 
P. Galáš poďakoval členom komisie za účasť i otázky a ukončil rokovanie. 


