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• Rozvojové projekty MŠVVaŠ

– Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými 

potrebami na STU v Bratislave (2013 – 2015)
– Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér 

na STU v Bratislave (2015 – 2017)
• Medzinárodný projekt programu Erasmus+, KA2 - Strategické 

partnerstvá v oblasti VŠ vzdelávania 

– UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students with Special
Needs (2015 - 2018)

• Národný projekt 

– Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora 
transformačných tímov (2018 - 2023)
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• Rozvojové projekty MŠVVaŠ: 
– Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so 

špecifickými potrebami na STU v Bratislave (2013 –
2015)

• metodický – výstupy (audity prístupnosti STU,                
2 publikácie) sú použiteľné pre všetky VŠ na 
Slovensku

– Eliminácia architektonických, informačných a 
orientačných bariér na STU v Bratislave (2015 – 2017)

• investičný – slúžil na odstránenie základných bariér 
na STU (rektorát, fakulty a ŠD J. Hronca) a na 
zriadenie Poradenského centra STU

• prijímateľom projektov bola STU

• zodpovedný riešiteľ projektov: Lea Rollová
• spolupracovali: Z. Čerešňová, , M. Samová, D. Končeková, 

P. Korček, M. Andráš, B. Puškár, D. Kočlík
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• Rozvojové projekty MŠVVaŠ: 
– Príprava projektov:
• projekty sa podávali cez Portál VŠ – formuláre 

KEGA (výzva a deadline cez prázdniny !)
• výhodou je financovanie zo štátneho rozpočtu –

menej náročná administrácia projektu ako pri 
Eurofondoch

– Odporúčania: 
• dôsledná príprava projektu a rozpočtu – aby sa 

dal projekt zrealizovať v stanovenom termíne 
a z nastaveného rozpočtu
• správne nastaviť merateľné ukazovatele

projektu, aby sa dali naplniť
• vopred uvažovať o možných rizikách projektu
• ak sa jedná o väčší investičný projekt  - rozdeliť 

na fázy
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• Rozvojové projekty MŠVVaŠ: 
– Ak sa jedná o investičný projekt:

• počítať s dlhšou prípravou a schvaľovaním PD 

(vopred pripraviť)

• dať si záležať na príprave výkazu výmer 

a príprave opisu projektu verejného 
obstarávania na dodávateľa stavebných prác –
uľahčí to neskôr vyjednávanie so stavebnou 

firmou

– Negatívum dotácie
• je potrebné čerpať dotáciu  v stanovenej lehote 

- ak nastanú komplikácie s dodávateľom (napr. 

spor, súd)  - vrátiť dotáciu späť do štátneho 

rozpočtu - kompromisy (nekvalitná práca/prvky)
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• Medzinárodný projekt programu Erasmus+, KA2
UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students
with Special Needs (09/2015 – 06/2018) 

• Koordinátor: Slovenská technická univerzita, FA STU
– Z. Čerešňová (zodpovedná riešiteľka) 

• Partneri projektu:
– Masarykova univerzita v Brne - Centrum podpory pre študentov so ŠP 

Teiresiás
– AP3SP - Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými

potřebami
– Department of Architecture, University of Chieti-Pescara (Taliansko)

• Spolupráca: 
– Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
– Univerzita Komenského v Bratislave - Centrum podpory študentov so ŠP
– Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
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• Medzinárodný projekt programu Erasmus+, KA2
UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students
with Special Needs (09/2015 – 06/2018) 

• Prihláška: 
– oslovenie partnerov (európske VŠ) – min. 3 partneri z 3 krajín EÚ !
– v anglickom jazyku cca 60 strán (príprava cca 2-3 mesiace) – do Národnej 

agentúry 
• Aktivity:

– Nadnárodné projektové stretnutia (v krajinách partnerov projektu) ....cca 2 
stretnutia ročne

– Intelektuálne výstupy (rôzne typy – publikácie, on-line nástroje...)
– Vzdelávacie aktivity (workshopy, prednášky...)
– Multiplikačné podujatie (konferencia) – pre účastníkov mimo partnerstva 

projektu (negatívum – nepočítajú sa účastníci projektu, napr. STU !!!)
– Mimoriadne náklady (služby: preklady, tlmočenie, tlač...) – musia byť 

presne zadefinované (nesmú to byť služby napr. STU) ...25% spolufinan.
– Podpora na špeciálne potreby (pre účastníkov so ŠP)

Projekty tímu CEDA (Centre of Design for All)



• Medzinárodný projekt programu Erasmus+, KA2
UNIALL - Accessibility of Higher Education for
Students with Special Needs (09/2015 – 06/2018) 
Intelektuálne výstupy:
– výstup 01 - hodnotenie bezbariérovej prístupnosti VŠ v 

partnerských krajinách (SR - 53 budov a 47 webstránok)
– výstup 02 - metódy psychometrického testovania porúch 

učenia u vysokoškolských študentov,
– výstup 03 - spoločný rámec pre národné akčné plány 

prístupnosti vysokoškolského prostredia,
– výstup 04 - nástroje na zlepšenie podporných služieb                

(on-line posunkový slovník, virtuálny sprievodca),
– výstup 05 - prípadové štúdie inkluzívneho VŠ prostredia 

v Európe,
– výstup 06 - publikácia - inkluzívne VŠ vzdelávanie (angl.)
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• Medzinárodný projekt programu Erasmus+, KA2
UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students
with Special Needs (09/2015 – 06/2018) 

• Negatíva: 
– zmluvné vzťahy – neboli k dispozícii vzory partnerských dohôd, museli sa 

vytvárať a navzájom pripomienkovať dohody (v angličtine !), čo predĺžilo 
začiatok plánovaných aktivít 

– krátený rozpočet – STU ako koordinátor projektu (rozpočet na výstupy 
znížený o viac ako 50%) – množstvo práce zadarmo

– príliš veľa výstupov (v žiadosti radšej nastaviť menší počet výstupov, ktoré 
vedia partneri zvládnuť bez nutnosti zapojenia externých organizácií) 

– kontrolovať všetky dokumenty a výstupy za partnerov (vrátane 
pracovných výkazov a zmlúv) – počet riešiteľov projektu: cca 40
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• Medzinárodný projekt programu Erasmus+, KA2
UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students
with Special Needs (09/2015 – 06/2018) 

• Pozitíva: 
– Zapojenie viacerých európskych univerzít (nielen partnerských univerzít 

projektu UNIALL) – prípadové štúdie, konferencia...
– Realizácia rôznorodých aktivít (vrátane publikovania) – zapojenie 

študentov do výskumu 
– Výmena skúseností (osobné kontakty, návštevy univerzít, prieskumy...)
– Vytvorenie spoločného európskeho rámca v oblasti prístupnosti VŠ 

prostredia
– Platforma pre novú spoluprácu v ďalších projektoch
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• Národný projekt: Deinštitucionalizácia zariadení 
sociálnych služieb – podpora transformačných 
tímov  (11/2018 – 10/2023)

Stručné informácie o projekte:
• Partnerský projekt z Operačného programu Ľudské zdroje
• Prijímateľ projektu: Implementačná agentúra MPSVR + 3 partneri

• Zodpovedný riešiteľ za CEDA  – Lea Rollová

• Manažér implementácie aktivít za CEDA – Zuzana Čerešňová

• Do projektu sú zapojené zariadenia sociálnych služieb z celého 
Slovenska, za 5 rokov spolu 96 zariadení

• Vzdelávacie aktivity (akreditované kurzy), hodnotenie a 
konzultácie projektových zámerov a transformačných plánov

• Projekt nadväzuje na predošlý projekt DI z rokov 2013 - 2015
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• Národný projekt: Deinštitucionalizácia zariadení 
sociálnych služieb – podpora transformačných tímov

Pozitíva projektu pre fakultu:
• FA STU nemusí projekt spolufinancovať – 5% spolufinancovanie dotuje  

MPSVR zo štátneho rozpočtu

• propagácia fakulty prostredníctvom vzdelávacích a diseminačných aktivít

• šírenie výsledkov výskumu CEDA o univerzálnom navrhovaní v rámci celého 
Slovenska - každoročné akreditované vzdelávacie kurzy a odborné 

poradenstvo pri tvorbe transformačných plánov a investičných projektov –

konzultácie s mnohými architektmi a projektantmi počas tvorby PD

• väčšia voľnosť pri nakladaní s financiami kvôli paušálnemu financovaniu vo 

výške 40 % z personálnych výdavkov 

• veľký projekt, do ktorého možno zapojiť viac zamestnancov FA
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• Národný projekt: Deinštitucionalizácia zariadení 
sociálnych služieb – podpora transformačných tímov

Negatíva projektu: 
• veľmi dlhý proces schvaľovania projektu – projekt sa pripravoval od roku 

2015 a schválený bol až v roku 2018
• dôvody dlhého schvaľovania projektu – po prvý raz sa použili paušálne 

výdavky, a preto sa nastavenie rozpočtu muselo komunikovať medzi 
ministerstvami a EÚ, vyskytol sa problém s čerpaním štátnej pomoci de 
minimis – STU nemohla čerpať de minimis (stanovený limit / strop na 3 roky), 
a preto sa musel rozpočet viackrát prepracovať a schvaľovať

• náročná príprava partnerskej zmluvy medzi IA MPSVR a partnermi
• náročné vykazovanie personálnych výdavkov a štátnej pomoci de minimis
• stovky hodín práce na príprave projektu bez mzdy a bez záruky získania 

projektu
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• Národný projekt: Deinštitucionalizácia zariadení 
sociálnych služieb – podpora transformačných tímov

Odporúčania: 
• je potrebné veľmi dôsledne pripraviť projekt, nastavenie aktivít 

a financovanie je po schválení projektu takmer nemožné zmeniť alebo 
doplniť

• všetky vzdelávacie aktivity cez Eurofondy musia byť financované zo štátnej 
pomoci de minimis
– platí strop vo výške 200 000 Eur počas trojročného obdobia a toto zlé 

nastavenie stropu limituje veľké organizácie ako STU (napríklad FA 
čerpala de minimis z grantov MK SR, alebo Centrum vzdelávania STU na 
svoje vzdelávacie programy...)

– na MPSVR to vyriešili tak, že prijímateľmi pomoci de minimis nebudú 
partneri projektu (teda STU), ale zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa 
na vzdelávaniach zúčastnia – tento model možno použiť aj v budúcnosti
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• Národný projekt: Deinštitucionalizácia zariadení 
sociálnych služieb – podpora transformačných tímov

Odporúčania: 
• dôsledne preskúmať zmluvu, ktorú koordinátor (IA) ponúka, aby sa 

nestalo, že celú zodpovednosť za naplnenie cieľov projektu prenesie 
na partnerov projektu – vždy treba trvať na spoluzodpovednosti 
a jasne stanoviť, ktorý partner je za čo zodpovedný

• ak sa jedná o projekt vo verejnom záujme alebo o projekt, ktorý patrí 
medzi priority vlády, treba žiadať o výnimku zo spolufinancovania
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Veľmi pekne ďakujem za pozornosť

Zuzana Čerešňová
ceresnova@fa.stuba.sk


