VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI
O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU PODPORA BUDOVANIA
REGIONÁLNYCH CENTIER VZDELÁVANIA V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH
OKRESOCH NA ROK 2019
1. Vyhlásenie výzvy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) oznamuje, že v roku 2019 bude prideľovať účelové finančné prostriedky
na financovanie rozvojových projektov „Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania
v najmenej rozvinutých okresoch“ vo výške 30 000 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 (ďalej len zákon
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení).
2. Zámer a cieľ výzvy
Regionálnymi centrami vzdelávania sa na účely tejto výzvy rozumejú
stredné odborné školy a stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
v najmenej rozvinutých okresoch podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej
rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov“), ktoré poskytujú odborné
vzdelávanie a prípravu vo vybraných študijných a učebných odboroch a akreditované
programy ďalšieho vzdelávania, ktoré promptne reagujú na aktuálnu potrebu trhu práce
v danom regióne. Regionálne centrum vzdelávania s vyššie uvedenými charakteristickými
znakmi predstavuje cieľovú kategóriu, ku ktorej má smerovať aktivita zriaďovateľa školy a
podpora ministerstva v intenciách akčných plánov podľa § 4 zákona o podpore najmenej
rozvinutých okresov.
Regionálnymi centrami vzdelávania sa rozumejú aj centrá odborného vzdelávania
a prípravy (COVP) podľa § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 209/2018 Z. z. v najmenej
rozvinutých okresoch.
Zámerom výzvy je rozvoj ľudských zdrojov v najmenej rozvinutých okresoch podporou
budovania regionálnych centier vzdelávania v súlade s cieľmi spomínaných akčných plánov.
Cieľom výzvy je podpora budovania regionálnych centier vzdelávania, ktorá sa týka
podpory pri zabezpečovaní
-

odborného vzdelávania a prípravy modernými technologickými zariadeniami,
ktoré sú nad rámec základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálnotechnického a priestorového zabezpečenia,

-

odborného vzdelávania a prípravy modernými didaktickými prostriedkami,

-

vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy
prostredníctvom odborníkov z praxe a na základe aktuálnych požiadaviek
zamestnávateľov; najmä podporou vzdelávania vo firemnom prostredí, v oblasti
moderných výrobných technológií a pracovných postupov.

3. Dĺžka trvania rozvojového projektu
Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 1. júla 2019 a všetky aktivity musia byť
ukončené do 30. novembra 2019.
4. Žiadateľ
Žiadateľom o účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Podpora
budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019“
(ďalej len „rozvojový projekt“) môže byť zriaďovateľ strednej odbornej školy1) a zriaďovateľ
strednej odbornej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením2) (ďalej len „žiadateľ“).
Realizátormi predmetných rozvojových projektov sú stredné odborné školy a stredné odborné
školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v okresoch, ktoré majú ku dňu vyhlásenia
tejto výzvy schválené akčné plány podľa § 4 ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých
okresov (ďalej len „realizátor“).
5. Predkladanie žiadosti
O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa je možné uchádzať
formou žiadosti o financovanie rozvojového projektu prostredníctvom príslušného okresného
úradu v sídle kraja.
Vzor Žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora budovania regionálnych centier
vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019“ (ďalej len žiadosť) spolu
s formulárom prílohy k žiadosti (rozpočet - finančná tabuľka) je v súlade s § 4d ods. 3 zákona
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov k dispozícii záujemcom na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk
v ponuke regionálne školstvo - v časti rozvojové projekty v regionálnom školstve - výzvy
na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2019 - Výzva
na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora budovania regionálnych
centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019“.
Vyplnenú žiadosť (1 originál + elektronická verzia na CD) spolu s dvoma (2) prílohami,
ktoré tvorí rozpis rozpočtu - finančná tabuľka a čestné vyhlásenie žiadateľa, že 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 nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) zašle žiadateľ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 31. mája
2019 s označením na obálke „Projekty podpory budovania regionálnych centier vzdelávania
v najmenej rozvinutých okresoch“.
Odporúčaný rozsah žiadosti spolu s charakteristikou projektu a s analýzou finančného
zabezpečenia projektu je najviac 8 strán textu bez obrázkov (nepoužívajte hrebeňovú väzbu,
prikladajte len nutné obrazové prílohy). Pri predložení žiadosti je rozhodujúci dátum prijatia
na prezenčnej pečiatke v podateľni príslušného okresného úradu v sídle kraja.
V príslušnom kalendárnom roku predkladá žiadateľ len jednu žiadosť vo vzťahu k príslušnej
škole.

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.
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Okresný úrad v sídle kraja preverí úplnosť žiadosti. Úplné žiadosti predloží ministerstvu
v lehote do 7. júna 2019 za zriaďovateľov stredných odborných škôl vo svojej územnej
pôsobnosti a schválené projekty zo stredných odborných škôl vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti.
6. Pridelenie účelových finančných prostriedkov
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov prideľovaných ministerstvom
pre jeden rozvojový projekt je 4 000 EUR.
Výberová komisia má právo výšku požadovaných 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
požadovaná v žiadosti, žiadateľ podľa pokynov ministerstva pripraví a predloží podrobný
rozpočet na využitie finančných prostriedkov v písomnej aj elektronickej forme.
Ministerstvo môže vyzvať žiadateľa o úpravu formálnych nedostatkov rozpočtu.
V prípade, že žiadateľ nepredloží do 5 dní od vyzvania rozpočet upravený podľa pokynov
ministerstva, bude predmetná žiadosť vyradená z procesu hodnotenia.
Účelové finančné prostriedky je možné prideliť zriaďovateľovi strednej odbornej školy3)
a zriaďovateľovi strednej odbornej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením4),
ak preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 40 % z výšky
finančných prostriedkov požadovaných od ministerstva zabezpečených spoluúčasťou
žiadateľa alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. požadované finančné
prostriedky od ministerstva na projekt 4000 €; spoluúčasť najmenej 40% = 1600,- €; celkové
náklady 5600,- €).
Účelové finančné prostriedky nebudú poskytnuté:
 na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
 na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
 na úhradu mzdových nákladov (okrem dohôd o vykonaní práce),
 na úhradu kapitálových výdavkov,
 na zakúpenie materiálno technického vybavenia a didaktických prostriedkov
bez priamej nadväznosti na ciele rozvojového projektu.
Z účelových finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu projektu
je možné čerpať:
 maximálne 10 % na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné
a pod.),
 maximálne 5 % na dohody o vykonaní práce; náklady súvisiace s odvodmi
do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní sa hradia zo spoluúčasti
alebo z vlastných zdrojov zriaďovateľa.

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.
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7. Výber projektov
Výber rozvojových projektov odporučených na pridelenie účelových finančných
prostriedkov vykoná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva ministerka
školstva, vedy, výskumu a športu SR z radov zástupcov ministerstva, Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska a zástupcov subjektov
koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce5.
Využitie rozvojového projektu podľa § 4d ods. 5 písm. a) a b) zákona o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bude posudzované spôsobom
ustanoveným čl. 6 Štatútu Komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na vyhodnotenie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora budovania
regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch“ podľa základných
kritérií, ktorých splnenie preukáže žiadateľ v predloženom projekte. Uvedenými kritériami sú:
 podpora získavania zručností v rámci odborného vzdelávania a prípravy požadovaných
zamestnávateľmi v príslušnom regióne,
 podpora inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré vychádzajú z moderných
technológií a pracovných postupov,
 participácia zamestnávateľov resp. príslušných stavovských organizácií alebo
príslušných profesijných organizácií na realizácií projektu6,
 veľkosť cieľovej skupiny rozvojového projektu,
 udržateľnosť výsledkov rozvojového projektu,
 podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy,
 synergia s inými podpornými mechanizmami vo vzťahu k príslušnej strednej odbornej
škole (napr. prostriedky EŠIF, akčný plán a ročné priority podľa zákona o najmenej
rozvinutých okresoch7).
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 ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
8. Ďalšie informácie
Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu žiadateľom, ktorými sú
samosprávne kraje poskytne ministerstvo, ostatným žiadateľom sa finančné prostriedky
5

) § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona 209/2018 Z. z.
6
) príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia podľa § 5 vyhlášky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy
a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
7
) § 4 a § 4a zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

4

na realizáciu rozvojového projektu poskytnú prostredníctvom príslušného okresného úradu
v sídle kraja.
Podľa zákona č.
niektorých zákonov a
a o zmene a doplnení
v sídle kraja povinný
s ich rozpisom.

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je okresný úrad
skontrolovať vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade

Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie
cieľa projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloženého rozpisu
rozpočtu rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou.
Každá škola, ktorej boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu rozvojového
projektu sa zúčastní hodnotiaceho seminára, kde bude prezentovať výsledky svojho projektu.

V Bratislave 26. apríla 2019

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., v. r.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
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