
VÝZVA 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku zamestnávateľom zapojeným do systému duálneho 
vzdelávania 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej len „inštitút“), P.O. Box 63, Bellova 54/a, 837 63 
Bratislava v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“),  

VYZÝVA 
oprávnených žiadateľov v súlade s §21a zákona k predkladaniu žiadostí o poskytnutie príspevku na 
zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku  2019/2020. 

Žiadosti o poskytnutie príspevku vrátane všetkých požadovaných príloh je možné podať najneskôr do 
31. marca 20201. 

Žiadosti o poskytnutie príspevku podané po tomto termíne nebudú inštitútom akceptované. 

Upozorňujeme žiadateľov o príspevok, že Schéma štátnej pomoci č. SA 53526 bola pre školský rok 
2019/2020 zrušená. Žiadosť o príspevok je preto obsahom aj rozsahom zjednodušená a príspevok 
nebude poskytovaný v režime štátnej pomoci. 

Žiadosť o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorého 
vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami: 

▪     osobne do podateľne inštitútu na adrese: 
Štátny inštitút odborného vzdelávania  
Stromová 9 

      831 01 Bratislava   
      alebo 
▪     poštou na adrese: 

Štátny inštitút odborného vzdelávania  
Úsek podporných činností  
Odbor priamych platieb  
Bellova 54/A  
837 63 Bratislava 

 

Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne inštitútu nesmie byť neskorší ako dátum 
stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. 

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší 
ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.  

Žiadateľom o  poskytnutie príspevku je samotný príjemca, ktorý predloží inštitútu žiadosť, vrátane 
príloh. 

Povinné prílohy k žiadosti sú v prílohe č. 1 tejto výzvy.  

																																																													
1	Ustanovenie	§21a,	bod	4	zákona	



Žiadateľ predkladá žiadosť na formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle inštitútu a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Vyhlásenie žiadateľa je prílohou tejto výzvy. 

Príslušné informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a inštitútu: 

www.minedu.sk , www.siov.sk a  http://www.rzsdv.sk/wordpress    

 

 

V Bratislave, dňa 6.2.2020  

 

 

                                                              Michal Němec 
                                                                  riaditeľ ŠIOV 
 

 

Prílohy:  

1. Žiadosť o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho 
vzdelávania 

2. Vyhlásenie  
	


