VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI
O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU GRAFICKÝCH SYSTÉMOV
V ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE NA ROK 2017

1. Vyhlásenie výzvy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje,
ţe v roku 2017 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových
projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave vo výške 40 000 EUR.
Finančné prostriedky sa poskytnú zriaďovateľom stredných odborných škôl na základe
§ 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
2. Prioritné témy výzvy
Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na:
 identifikáciu konkrétnych kompetencií absolventov SOŠ v oblasti grafických
systémov poţadovaných na trhu práce
 vyuţitie identifikovaných kompetencií v oblasti grafických systémov vo vzťahu
k poţiadavkám príslušného regiónu školy
 didaktická efektívnosť podporovaných prostriedkov na rozvoj identifikovaných
kompetencií v oblasti grafických systémov - vyuţitie projektu vo výchove
a vzdelávaní
 posilnenie na školách existujúcich prostriedkov v oblasti grafických systémov –
synergický efekt rozvojového projektu
 multiplikáciu efektu realizovanej investície – tvorbu učebných pomôcok, textov
a metodických listov, príprava pedagogických zamestnancov…

3. Dĺžka trvania rozvojového projektu
Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 1. júla 2017 a všetky aktivity musia byť
ukončené do 15. decembra 2017.
4. Žiadateľ
Ţiadateľom o účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov
grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017 môţe byť zriaďovateľ
strednej odbornej školy1) a zriaďovateľ strednej odbornej školy pre ţiakov so zdravotným
znevýhodnením,2) (ďalej len „ţiadateľ“). Realizátormi predmetných rozvojových projektov sú
stredné odborné školy a stredné odborné školy so zdravotným znevýhodnením (ďalej len
„realizátor“).
1

) § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
) § 2 ods. 1, 2 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

5. Predkladanie žiadosti
Ţiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom
vzdelávaní a príprave na rok 2017 sa podáva prostredníctvom elektronického formulára (ďalej
len „elektronická ţiadosť“), ktorú realizátor vypĺňa na webovom portáli http://vyzvy.iedu.sk/.
Vyplnenú elektronickú ţiadosť (spolu s poţadovanou prílohou – rozpis rozpočtu)
realizátor odošle do 2. júna 2017 do uţívateľského prostredia príslušného okresného úradu
v sídle kraja. V časti ţiadosti „Detaily projektu“ odporúčame text v rozsahu najviac 8 A4
strán bez obrázkov.
Zároveň, do 2. júna 2017 zašle ţiadateľ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja
v listovej podobe nasledovné dokumenty: ţiadosť o financovanie rozvojového projektu, ktorá
bola realizátorovi automaticky zaslaná v PDF formáte po odoslaní elektronickej ţiadosti,
rozpis rozpočtu priloţený k elektronickej ţiadosti a čestné vyhlásenie ţiadateľa, ţe neporušil
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu - zákona č.
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálním zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „listová dokumentácia“). Nepovinné prílohy sa zasielajú len
v elektronickej podobe v maximálnej veľkosti 5 MB. Bez zaslania listovej dokumentácie
v stanovenom termíne nebude príslušná elektronická ţiadosť akceptovaná. Pre podanie
listovej dokumentácie je rozhodujúci dátum podania na pošte alebo v podateľni okresného
úradu v sídle kraja.
Okresné úrady v sídle kraja preveria či elektronická ţiadosť a príslušná listová
dokumentácia spĺňajú nasledovné formálne náleţitosti:
a) identita elektronickej ţiadosti s listovou dokumentáciou (vrátane rozpisu rozpočtu)
b) podpis a pečiatka realizátora a zriaďovateľa na ţiadosti o financovanie rozvojového
projektu v PDF formáte a rozpise rozpočtu a podpis a pečiatka zriaďovateľa
na čestnom vyhlásení o neporušení zákazu nelegálnej práce
c) listová dokumentácia obsahuje všetky poţadované časti – ţiadosť o financovanie
rozvojového projektu v PDF formáte, rozpis rozpočtu a čestné vyhlásenie
o neporušení zákazu nelegálnej práce
Okresné úrady v sídle kraja upozornia ţiadateľov a realizátorov na formálne nedostatky
podľa písm. b) a c) a na moţnosť ich odstránenia v lehote 3 pracovných dní.
Okresné úrady v sídle kraja zašlú do 14. júna 2017 na ministerstvo elektronické ţiadosti
spolu s príslušnou listovou dokumentáciou a zoznamom ţiadostí (podpísaným a opatreným
pečiatkou), ktoré nesplnili formálne náleţitosti poţadované podľa písm. a) aţ c).

6. Pridelenie účelových finančných prostriedkov
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov pre jeden rozvojový projekt je
2 000 EUR.
Výberová komisia má právo výšku poţadovaných finančných prostriedkov upraviť
vzhľadom na objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel. V prípade,
ak ministerstvo rozhodne o inej výške finančných prostriedkov na rozvojový projekt ako bola
2

poţadovaná v ţiadosti, ţiadateľ podľa pokynov ministerstva pripraví a predloţí podrobný
rozpočet na vyuţitie finančných prostriedkov v písomnej aj elektronickej forme.
Účelové finančné prostriedky je moţné prideliť zriaďovateľovi strednej odbornej školy3)
a zriaďovateľovi strednej odbornej školy pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením,4),
ak preukáţe ţe má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % z celkových
nákladov na realizáciu rozvojového projektu z iných zdrojov.5)
Účelové finančné prostriedky nemoţno pouţiť:
 na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
 na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 ţiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
 na úhradu mzdových nákladov,
 na úhradu kapitálových výdavkov,
 na zakúpenie hardvéru (notebook, PC zostava...) bez priamej nadväznosti
na minimálne poţiadavky nasadeného softvéru.
Z účelových finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu projektu
v oblasti grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave je moţné čerpať:
 maximálne 10 % na reţijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné
a pod.),
 maximálne 20 % na zakúpenie hardvéru (upgrade PC zostavy, tlačiareň,
dataprojektor a pod.),
 maximálne 5 % na dohody o vykonaní práce pre koordinátorov rozvojového
projektu. Náklady súvisiace s odvodmi do Sociálnej poisťovne a zdravotných
poisťovní sa hradia zo spoluúčasti alebo z vlastných zdrojov zriaďovateľa.

7. Výber projektov
Výber rozvojových projektov odporučených na pridelenie účelových finančných
prostriedkov vykoná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR z radov zamestnancov ministerstva, Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, Zdruţenia pre rozvoj
stredoškolského odborného vzdelávania a zástupcu subjektu koordinácie odborného
vzdelávania a prípravy.6)
Projekty budú posudzované spôsobom ustanoveným čl. 7 Štatútu pre výber, hodnotenie
a finančnú podporu projektov grafických systémov podľa základných kritérií pre výber
projektov, ktorými sú:

3

) § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
) § 2 ods. 1, 2 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.
5
) § 4d ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov.
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 identifikácia konkrétnych kompetencií absolventov SOŠ v oblasti grafických systémov
poţadovaných na trhu práce
 vyuţitie identifikovaných kompetencií v oblasti grafických systémov vo vzťahu
k poţiadavkám príslušného regiónu školy
 didaktická efektívnosť podporovaných prostriedkov na rozvoj identifikovaných
kompetencií v oblasti grafických systémov – vyuţitie projektu vo výchove
a vzdelávaní
 posilnenie na školách existujúcich prostriedkov v oblasti grafických systémov –
synergický efekt rozvojového projektu
 multiplikácia efektu realizovanej investície – tvorba učebných pomôcok, textov
a metodických listov, príprava pedagogických zamestnancov…
Predkladané projekty musia obsahovať všetky podmienky stanovené v tejto Výzve.
V prípade nesplnenia stanovených podmienok bude projekt vyradený z posudzovania.
Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky a výšku
finančných prostriedkov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle www.minedu.sk,
najneskôr do 30 dní od schválenia ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
8. Ďalšie informácie
Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu ţiadateľom, ktorými sú
samosprávne kraje poskytne ministerstvo, ostaným ţiadateľom sa finančné prostriedky
na realizáciu rozvojového projektu poskytnú prostredníctvom príslušného okresného úradu
v sídle kraja.
Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je okresný úrad
v sídle kraja povinný skontrolovať vyúčtovanie pouţitia finančných prostriedkov v súlade
s ich rozpisom.
Ţiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky pouţiť výlučne len na zabezpečenie
cieľa projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloţeného rozpisu
rozpočtu rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou.
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Kaţdá škola, ktorej boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu rozvojového
projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave sa zúčastní hodnotiaceho
seminára, kde bude prezentovať výsledky svojho projektu.

V Bratislave 26. apríla 2017

prof. Ing. Peter Plavčan CSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
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