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A. Revízia ŠVP pre MŠ, ZŠ, gymnáziá, SOŠ (všeobecnovzdelávacie predmety) a konzervatóriá 

Úloha Zodpovedný riešiteľ 
Riešiteľské 

(spoluriešiteľské) 
oddelenia 

Termín 
ukončenia 

úlohy 

Termín výstupu 
za rok 2012 

Výstup za rok 2012 

Výkonové štandardy ŠVP pre 
MŠ, ZŠ a gymnáziá 

Mgr. Martin Kríž  Úsek pre ŠVP 2012 marec 2012 

Nové výkonové štandardy vzdelávacích 
oblastí a predmetov pre  MŠ, ZŠ 
a gymnáziá nadviazané na ciele 
vzdelávania podporujúce rozvoj 
kľúčových kompetencií žiakov 

Obsahové štandardy ŠVP pre 
MŠ, ZŠ a gymnáziá 

Mgr. Martin Kríž  Úsek pre ŠVP 2012 jún 2012 

Nové obsahové štandardy vzdelávacích 
oblastí a predmetov pre MŠ, ZŠ 
a gymnáziá, rozsahom prispôsobené 
časovej dotácii vzdelávacej oblasti resp. 
predmetu a zohľadňujúce nové dôrazy 
vo vzdelávaní definované výkonovými 
štandardmi 

RUP pre gymnáziá Mgr. Martin Kríž  Úsek pre ŠVP 2012 marec 2012 
Návrh upraveného učebného plánu pre 
gymnáziá so zvýšením autonómie škôl 

ŠVP pre SOŠ Mgr. Martin Kríž Úsek pre ŠVP 2012 apríl 2012 
Úprava štandardov všeobecného 
vzdelávania pre SOŠ 

Podpora implementácie 
úprav ŠVP 

Mgr. Martin Kríž Úsek pre ŠVP 2013 október 2012 
Séria konferencií v regiónoch na podporu 
úspešnej implementácie úprav ŠVP 

Vzorový ŠkVP a metodické 
podporné materiály pre 
učiteľov 

Mgr. Martin Kríž Úsek pre ŠVP 2013 december 2012 
Vytvorenie jedného vzorového ŠkVP pre 
materské školy, základné školy a 
gymnáziá  

Revízia Katalógu cieľových 
požiadaviek 

Mgr. Martin Kríž Úsek pre ŠVP 2013 december 2012 
Katalóg cieľových požiadaviek z cudzích 
jazykov pre bilingválne gymnáziá na 
úrovni C1 

Tvorba ŠVP pre ZUŠ Mgr. Eva Nevedelová 
Oddelenie pre humanitné 
a umelecké vzdelávanie 

2013 december 2012 
Návrh štruktúry dokumentov ŠVP pre 
ZUŠ 

Revízia ŠVP pre 
konzervatóriá 

Mgr. Zuzana Alenová 
Oddelenie pre humanitné 
a umelecké vzdelávanie 

2013 september 2012 

Zosúladené učebné plány pre 
konzervatória so Zákonom 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Preskúmať existujúce ŠVP z 
hľadiska kompetencií a tém 
globálneho vzdelávania a v 
prípade potreby ich doplniť 
do ŠVP 

Mgr. Zuzana Alenová 
Oddelenie pre humanitné 
a umelecké vzdelávanie 

2012 december 2012 
Informácia o zapracovaní cieľov 
globálneho vzdelávania do ŠVP 

  



B. Učebnicová politika 

Úloha Zodpovedný riešiteľ 
Riešiteľské (spoluriešiteľské) 

oddelenia 
Termín ukončenia 

úlohy 
Termín výstupu 

za rok 2012 
Výstup za rok 2012 

Tvorba edičného plánu 
a výberové konania na 
učebnice 

PhDr. Margita 
Miháliková  

dlhodobá Marec 2012 

Vypracovaný edičný plán na 
rok 2012  
Uskutočnené výberové 
konania 

Hodnotenie kvality učebníc 
PhDr. Margita 
Miháliková  

2012 December 2012 

Regionálne semináre pre 
učiteľov 
Manuál na hodnotenie kvality 
učebníc 

Vedenie archívu učebníc 
a registra recenzentov 

PhDr. Margita 
Miháliková  

dlhodobá December 2012 
Aktualizovaný archív učebníc 
a register recenzentov 

  



C. Špeciálna pedagogika 

Úloha Zodpovedný riešiteľ 
Riešiteľské (spoluriešiteľské) 

oddelenia 
Termín ukončenia 

úlohy 
Termín výstupu 

za rok 2012 
Výstup za rok 2012 

Inovácia vzdelávacích 
programov pre deti a žiakov so 
zdravotným znevýhodnením   

PaedDr. Alena 
Štihová,PhD.  

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2012 december 2012 
12 vzdelávacích programov s 
rámcovými obsahmi 
vzdelávania predmetov 

Tvorba a overovanie predmetu 
posunkový jazyk pre primárne a 
nižšie sekundárne vzdelávanie 
žiakov so sluchovým 
postihnutím 

Mgr. Iris Domancová, 
PhD. 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2012 
 december 
2012 

Obsah vzdelávania predmetu 
posunkový jazyk pre ZŠ pre 
žiakov so sluchovým 
postihnutím, ISCED 1,2 - 
podporný materiál  

Implementácia  alternatívnej 
a augumentatívnej 
komunikácie  do vzdelávania 
žiakov s ťažkým narušením 
komunikačnej schopnosti v  
špeciálnych základných školách  

PaedDr. Alena 
Štihová, PhD. 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2013 
 december 
2012 

Semináre  

Multimediálne DVD 
s problematikou individuálnej 
integrácie zrakovo 
postihnutých detí a žiakov  

PhDr. Ondrej 
Németh, PhD. 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2012   august 2012 DVD 

Tvorba podporných materiálov 
pre implementáciu ŠVP pre 
žiakov s mentálnym 
postihnutím 

PaedDr. Mária 
Tarabová 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2012 
 december 
2012 

Metodický materiál  

Pokračovanie v tvorbe 
dokumentov pre vzdelávanie 
žiakov v reformovaných 
ročníkoch (dobieha reforma 
z roku 2009)                                               

PaedDr. Mária 
Tarabová, PaedDr. 
Katarína Vladová, 
PhD. 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2013  marec 2012 
Rámcové obsahy vzdelávania 
predmetov 

Inovačné vzdelávanie 
terénnych špeciálnych 
pedagógov  

Mgr. Mária Štefková, 
PhD.. PhDr. Ondrej 
Németh, PhD. 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2013 október 2012 začiatok vzdelávania 



Zložky výchovného 
poradenstva a prevencie  

Mgr. Mária Štefková, 
PhD. 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2012 
 december 
2012 

Metodické usmernenie  

Analýza odborných činností 
a personálneho obsadenia CŠPP 

Mgr. Mária Štefková, 
PhD. 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2012 december 2012 správa z výskumu 

Zefektívnenie  
špeciálnopedagogického 
poradenského procesu 
a skvalitnenie vzdelávania 
žiakov so zdravotným 
znevýhodnením 

Mgr. Mária Štefková, 
PhD, PaedDr. Alena 
Štihová,PhD. 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2012 december 2012 Metodické usmernenie 

Aktualizácia a rozšírenie 
učebných a študijných odborov 
pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením v súlade s 
požiadavkami trhu práce . 

RNDr. Mária 
Tatranská 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku 

2014 august 2012 
priebežné a záverečné 
hodnotenia projektov 

  



D. Komparatívne štúdie a medzinárodná spolupráca 

Úloha Zodpovedný riešiteľ 
Riešiteľské (spoluriešiteľské) 

oddelenia 
Termín ukončenia 

úlohy 
Termín výstupu 

za rok 2012 
Výstup za rok 2012 

Komparatívny prieskum 
učebníc dejepisu pre 20. 
storočie v štátoch V4 - 
pokračovanie 

PhDr. Samuel 
Jovankovič 

Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 

2013 12-12 Priebežná správa 

Analýza situácie v oblasti 
autoevalvácie kvality školy - 
pokračovanie 

PaedDr. Ivana  
Adamcová 

Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 

2012  júl 2012 Záverečná správa 

Kompetencie vo vzdelávacích 
štandardoch so zameraním na 
experimentálnu činnosť žiakov - 
spoupráca vo vzdelávaní 
Bavorsko - Rakúsko - Slovensko 

RNDr. Mária 
Siváková, PhD. 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

2014 
decebmber 
2012 

Priebežná správa 

Porovnávacia analýza - 
štandardy v školskom 
vzdelávaní vybraných krajín 

PhDr. Ľubica Bizíková 
Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 

2012 júl 2012 
Článok do odborného 
časopisu 

Analýza najčítanejších 
odborných časopisov 

RNDr. Anna 
Černeková 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

2012 apríl 2012 Záverečná správa 

Európska sieť na vývoj politík v 
oblasti kľúčových kompetencií v 
školskom vzdelávaní 

PaedDr. Janka 
Blunárová, PhD.,  Ing. 
Magdaléna 
Sabanošová 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností, Odd. 
pre matematické a 
prírodovedné vzdelávanie 

2014 
decebmber 
2012 

Priebežná správa 
Seminár 
 

Medzinárodná spolupráca – 
Európska komisia, Rada Európy 
a UNESCO 

Mgr. Darina De 
Jaegher (počas MD 
D.Ďuranová) 

Oddelenie pre cudzie jazyky 2012 december 2012 
Diseminácia príručky pre 
tvorbu interkultúrnych a 
plurilingválnych kurikul 

Európsky indikátor jazykovej 
kompetencie – medzinárodný 
projekt na úrovni Európskej 
komisie 

Mgr. Darina De 
Jaegher (počas MD 
D.Ďuranová) 

Oddelenie pre cudzie jazyky 2012 december 2012 
Výročná správa k prieskumu 
jazykových kompetencii 

  



E. Podpora vzdelávania detí cudzincov, príslušníkov národnostných menšín s dôrazom na rómsku menšinu a vyučovanie 
SJ na školách s VJM 

Úloha Zodpovedný riešiteľ 
Riešiteľské (spoluriešiteľské) 

oddelenia 
Termín ukončenia 

úlohy 
Termín výstupu 

za rok 2012 
Výstup za rok 2012 

Tvorba učebných textov k 
vzdelávaciemu programu: 
Kurikulum slovenských reálií 
pre deti cudzincov 

PhDr. Samuel 
Jovankovič 

Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 

2013 december 2012 Priebežná správa 

Učebný text s metodikou s 
multikultúrnou tematikou 
"Zoznámme sa - národnostné 
menšiny v SR" 

PhDr. Samuel 
Jovankovič 

Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 

2013 december 2012 Priebežná správa 

Aktualizácia výkonových a 
obsahových štandardov pre 
predmety rómsky jazyk a 
literatúra a rómske reálie - 
pokračovanie 

PhDr. Jozef Facuna 
Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 

2012 december 2012 

Výkonové a obsahové 
štandardy pre predmet 
rómsky jazyk a literatúra 
ISCED 1 - 3 
Výkonové a obsahové 
štandardy pre predmet 
rómske reálie ISCED 1 - 3 

Vypracovanie učebných textov 
v rómskom - slovenskom jazyku 
pre primárne vzdelávanie 

PhDr. Jozef Facuna 
Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 

2012 december 2012 Účebné texty pre ISCED 1 

Kvalitatívny prieskum - príčiny 
úspechu a neúspechu rómskych 
žiakov 

PhDr. Jozef Facuna 
PhDr. Ľubica Bizíková 

Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 

2012 december 2012 
Záverečná správa 
Odporúčania 

Sledovanie úrovne vyučovania 
maďarského jazyka a literatúry 
v ZŠ a SŠ s VJM 

PaedDr. Gyöngyi 
Ledneczká 

Oddelenie pre predprimárne 
a primárne vzdelávanie 

2012 marec 2012 Záverečná správa 

Sledovanie úrovne vyučovania 
slovenského jazyka v 
základných školách - 
pokračovanie 

PaedDr. Anita 
Halászová 

Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 
Odd. pre primárne a 
predprimárne vzdelávanie 
Odd. pre vyučovacie jazyky a 
cieľový jazyk 

dlhodobá december 2012 Metodika 



F. Podpora inovácií a edičná činnosť 

Úloha 
Zodpovedný 

riešiteľ 
Riešiteľské (spoluriešiteľské) 

oddelenia 

Termín 
ukončenia 

úlohy 

Termín výstupu za rok 
2012 

Výstup za rok 2012 

Pokračujúce a nové projekty 
experimentálneho overovania 

PhDr. Ľ.ubica 
Bagalová, PhD. 
RNDr. Mária 
Siváková, PhD. 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 
Odd. pre cudzie jazyky 
Odd. pre špeciálnu pedagogiku 
Odd. pre predprimárne 
a primárne vzdelávanie 

2014 december 2012 Priebežné hodnotenie 

Výskum rozvíjania osobných a 
sociálnych spôsobilostí žiakov v 
kontexte s potrebami ŠVP a ich 
implementovanie do výchovno-
vyučovacieho procesu 

PhDr. Ľubica 
Bagalová, PhD. 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

2013 december 2012 
Metodické odporúčania 
Priebežná správa 

Metodika (katalóg) overených 
inovačných projektov a programov 
ako podpora implementácie ŠVP -  

PhDr. Ľubica 
Bagalová, PhD. 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

2012 december 2012 
Katalóg 
Seminár 

Elektronický pedagogický časopis 
Mgr. Taiana 
Fialová 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

dlhodobá 
kontinuálna 

december 2012 Časopis 

Bádateľská metóda vo výučbe 
prírodných vied 

RNDr. Mária 
Siváková, PhD. 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

2013 december 2012 Priebežná správa 

Bezpečnosť práce s chemickými 
faktormi na ZŠ a SŠ -  

RNDr. Mária 
Siváková, PhD. 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

2012  máj 2012 
Publikácia (spolupráca 
ŠIOV) 

Globalita v školskom vzdelávaní 
PhDr. Ľubica 
Bizíková 

Odd. všeobecnej pedagogiky a 
psychológie 

2012 december 2012 
Odporúčania 
Metodiky 

Zdravie a kvalitný život naprieč 
školským vzdelávaním 

PhDr. Ľubica 
Bizíková Odd. všeobecnej pedagogiky a 

psychológie 
2012 december 2012 

Seminár 
Metodické odporúčania PaedDr. Ivana 

Adamcová 

Metodická podpora pri rozvíjaní 
mediálnej výchovy ZŠ 

PaedDr. Ivana 
Adamcová 

Odd. všeobecnej pedagogiky a 
psychológie 

2013 december 2012 
Odporúčania 
Metodické odporúčania 



G. Projekty ESF 

Úloha Zodpovedný riešiteľ 
Riešiteľské (spoluriešiteľské) 

oddelenia 
Termín ukončenia 

úlohy 
Termín výstupu 

za rok 2012 
Výstup za rok 2012 

Vzdelávanie učiteľov 
základných škôl v oblasti 
cudzích jazykov v súvislosti s 
Koncepciou vyučovania cudzích 
jazykov na základných a 
stredných školách 
(26110130001, 26140130001) 

RNDr. Slávka Blichová 
Mgr. Darina de 
Jaegher 

Úsek pre projekty ESF 2013 december 2012 
V súlade s podrobným 
popisom aktivít schváleného 
projektu  

Ďalšie vzdelávanie učiteľov 
základných škôl a stredných 
škôl v predmete informatika 
(26120130001, 26140230001) 

RNDr. Slávka Blichová Úsek pre projekty ESF 2012 

Podľa 
zúčtovania ŽoP 
v spolupráci s 
RO 

Finančné ukončenie projektu 

Projekt vzdelávania v 21. 
storočí 

RNDr. Slávka Blichová Úsek pre projekty ESF 2012 
V závislosti od 
procesov RO 

Príprava výzvy, spracovanie 
projektu, začiatok realizácie 

  



H. Iné úlohy (budú realizované v prípade získania zdrojov mimo kontrahovaný rozpočet ŠPÚ - účelovo viazané finančné 
prostriedky, granty a pod.): 

Úloha Zodpovedný riešiteľ 
Riešiteľské (spoluriešiteľské) 

oddelenia 
Termín ukončenia 

úlohy 
Termín výstupu 

za rok 2012 
Výstup za rok 2012 

Medzinárodná spolupráca s 
Národným inštitútom pre 
vzdelávanie Slovinskej 
republiky -Študijná návšteva 

PhDr. Alena Štihoá, 
PhD. 

Odd. pre špeciálnu 
pedagogiku  

dlhodobá 
september 
2012 

Organizácia, realizácia a 
správa z pracovnej návštevy 
hostí zo Slovinska 

Inovatívne metódy a postupy 
rozvíjania čitateľskej 
gramotnosti – pokračovanie  

PhDr. Ľubica 
Bagalová, PhD. 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

2013 december 2012 
Metodika  
Seminár 

Príklady inovácií a dobrej praxe 
v školských triedach 

PhDr. Ľubica 
Bagalová, PhD. 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

dlhodobá december 2012 Časopis 

Miestne a regionálne iniciatívy 
na znižovanie národnostných 
nerovností a podporu sociálnej 
inklúzie 

PaedDr. Janka 
Blunárová, PhD. 

Odd. všeobecnej pedagogiky 
a psychológie 

2014 december 2012 
Vypracovanie projektu, v 
prípade schválenia priebežná 
správa 

Plán výchovy k ľudským právam 
v rezorte školstva 2005-2014 
Ciele a obsah multikultúrnej 
výchovy a vzdelávania pre ŠVP 
ISCED2 a ISCED3A 

PhDr. Zdenka 
Janasová 

Oddelenie pre humanitné a 
umelecké vzdelávanie 

dlhodobá december 2012 Metodické odporúčania 

Inovačné vzdelávanie  „Metóda 
CLIL vo vyučovaní všeobecno-
vzdelávacích predmetov v 
základnej škole  

Ing. Beata Menzlová Oddelenie pre cudzie jazyky 2016 december 2012 Hodnotiaca správa 

Metodika rozvíjania hrubej 
motoriky detí predškolského 
veku 

PaedDr. Katarína 
Guziová, PhD. 

Oddelenie pre predprimárne 
a primárne vzdelávanie 

2012 december 2012 Publikácia  

Súťaž "Prečo mám rád 
slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko" 

Mgr. Magdaléna 
Sedláčková 

Oddelenie pre humanitné a 
umelecké vzdelávanie 

dlhodobá júl 2012 Hodnotiaca správa 



Súťaž "Poznaj slovenskú reč pre 
základné a stredné školy s 
vyučovacím jazykom 
maďarským" 

PaedDr. Anita 
Halászová 

Oddelenie pre predprimárne 
a primárne vzdelávanie 

dlhodobá 
šk. rok 
2011/2012 

Hodnotiaca správa 

Súťaž "Pekná maďarská reč - 
Szép magyar beszéd"  

 PaedDr.Gyöngyi 
Ledneczká   

Oddelenie pre predprimárne 
a primárne vzdelávanie 

dlhodobá december 2012 Zborník zo súťaže 

Pedagogické čítanie 
PhDr. Ľubica 
Bagalová, PhD. 

Odd. pre rozvoj vedecko-
výskumných činností 

dlhodobá december 2012 Hodnotiaca správa 

 


