Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Názov projektu:
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Nositeľom projektu elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva je MŠVVŠ SR, ktoré je ústredným
orgánom štátnej správy pre školstvo, vedu, výskum a šport. Partnerom projektu bude Metodicko-pedagogické
centrum, ktoré je priamo riadenou organizáciou ministerstva a bude zodpovedné za organizačno-personálne
zabezpečenie logistickej časti projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.
Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od používania PC a notebookov k masívnejšiemu využívaniu
tabletových zariadení vo všetkých oblastiach životných situácií. V oblasti rozvoja najmodernejších technológií na
podporu výučby sa tento trend prejavuje smerovaním k využívaniu digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO), t.j.
kvalitne spracovaného multimediálneho obsahu, poskytovaného prostredníctvom moderných zariadení a periférií
ako sú dotykové tablety a interaktívne tabule, ktoré zapájajú širšie spektrum senzorických funkcií jednotlivca.
Atraktívna forma výučby využitím nástrojov a pomôcok DVO poskytuje možnosti efektívnejšej výučby (názornosť,
prepojenosť praktického života s teoretickými poznatkami, a pod.).
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Na konci realizácie projektu bude vytvorený informačný systém Elektronické služby vzdelávacieho systému
regionálneho školstva (ESVSRŠ), ktorý zabezpečí elektronickú podporu procesov zameraných na tvorbu a
sprístupňovanie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Uvedený systém bude tvoriť bázu pre vypracovanie
učebného plánu prípravy na vyučovanie, pre sprístupňovanie digitálneho učiva ako aj pre elektronickú podporu pre
samotné vyučovanie a domácu prípravu žiakov.
Do vzdelávacieho procesu vstúpia digitálne triedy, ktoré budú predstavovať ucelené riešenie s procesnou podporou
zavádzania prvkov digitálnej výučby do všetkých fáz vzdelávacieho procesu - prípravy na hodinu, samotného
vyučovania a následnej domácej prípravy. Poskytnuté koncové zariadenia a softvérová podpora budú tvoriť jeden
ucelený funkčný celok, využívajúci funkcionalitu centrálne prevádzkovaného informačného systému ESVSRŠ.
Poskytovaný vzdelávací obsah bude na mieru prispôsobený moderným koncovým zariadeniam s dotykovým
ovládaním pre zabezpečenie plynulého prechodu od tradičných foriem výučby k výučbe s využitím digitálnych
prvkov.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude trvať 24 mesiacov (5 hlavných aktivít, 2 podporné aktivity).
Hlavné aktivity:
Aktivita 1. Analýza a dizajn IS (detailná analýza potrieb žiadateľa v zmysle definovaných služieb a detailný návrh
technologického riešenia systémov)
Aktivita 2. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (dodávka hardvérového vybavenia a potrebného SW)
Aktivita 3. Implementácia IS (vývoj riešenia navrhnutých modulov a ich aplikačného programového vybavenia
v zmysle schválenej špecifikácie softv. požiadaviek a návrhu riešenia)
Aktivita 4. Testovanie IS (testovanie modulov, ktoré budú následne nasadené do prevádzkového prostredia)
Aktivita 5. Nasadenie IS (nasadenie eGov služieb)
Podporné aktivity:
Aktivita 6. Riadenie projektu
Aktivita 7. Publicita a informovanosť
Hlavné aktivity budú zastrešené projektovým tímom v spolupráci s dodávateľom riešenia IS, HW a licencií.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
D1) Predkladaný projekt plne podporuje elektronizáciu služieb žiadateľa cez naplnenie cieľa opatrenia 1.1

„Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni“ a zásadnú zmenu kvality
poskytovaných služieb prostredníctvom ich elektronizácie a sprístupňovania cez komunikačné nástroje.
Zdôvodnenie vhodnosti:
- zrýchlenie, zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti, kvality a dostupnosti služieb
- zníženie výdavkov poskytovateľa služieb na vybavovanie agendy
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- časová i finančná úspora používateľov služieb
- skvalitnenie zabezpečenia ochrany dokumentov a údajov v IS
D2) MŠVVŠ SR sa zasadzuje o presadzovanie digitalizácie a elektronizácie do svojich procesov. Realizácia
projektu bude zabezpečovaná skúseným projektovým tímom v spolupráci s dodávateľmi. Žiadateľ zostavil kvalitný
projektový tím zložený z interných a externých odborníkov, ktorí disponujú dostatočnými odbornými a
administratívnymi kapacitami na úspešnú implementáciu projektu.
Vytvorený informačný systém ESVSRŠ bude slúžiť potrebám pedagogických pracovníkov, odbornej verejnosti,
žiakom a ich rodičom.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude žiadateľ zabezpečovať udržiavanie výsledkov projektu z finančného a
prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Riešenie problémov používateľov, odstraňovanie
prevádzkových problémov a chýb bude zabezpečené na základe zmluvy s dodávateľom. IS žiadateľa bude
spravovaný a prevádzkovaný žiadateľom, výdavky naňho budú kryté z rozpočtu žiadateľa.
Žiadateľ zabezpečí elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie, monitorovania
rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu, v rámci ktorých budú vytvorené opatrenia na znižovanie
rizík počas trvania celého projektu, ako aj po jeho ukončení. Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú
udržateľnosť projektu. Finančná návratnosť investície sa predpokladá v 8. roku, v súlade s požiadavkami OPIS.
Projekt potrebuje NFP. Projekt svojim zameraním má pozitívny vplyv na životné prostredie.
V oblasti rozvoja školskej pripravenosti poskytne implementovaný IS prístup k jednotnej metodike a nástrojom
prípravy a posudzovania školskej spôsobilosti pre pracovníkov materských a základných škôl, externým
odborníkom a rodičom.
Výška schválenej pomoci:
45 932 803,30 €
Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
VK 11.11.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Ivan Zemko (zastupoval Norberta Molnára), Kornélia Čajková
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

