Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky
na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.
Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

1. Základný cieľ
Cieľom je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách formou
nákupu (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol,
profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky,
digestor, a pod.).

2. Okruh oprávnených žiadateľov
Oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ:
a) verejnej základnej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky („ďalej len siete škôl a školských
zariadení“),
b) verejnej základnej školy s materskou školou, ktorej súčasťou je školská jedáleň
zaradená do siete škôl a školských zariadení,
c) verejnej strednej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl
a školských zariadení,
d) verejnej spojenej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl
a školských zariadení.
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom
sídle ministerstva (www.minedu.sk).
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 03. 11. 2020
(rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti).

3. Výberové kritériá a ich váha
Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotácie na kapitálové výdavky na zlepšenie vybavenia
školských jedální podľa týchto kritérií:
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Kritérium

Váha v bodoch

Pomer počtu stravníkov k počtu detí, žiakov a zamestnancov v školskom
40 bodov
roku 2020/2021, ktorí sa stravujú v školskej jedálni
Štruktúra existujúceho a požadovaného vybavenia školskej jedálne

60 bodov

Dotáciu nemožno použiť na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) dary, občerstvenie, pohonné hmoty,
d) na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
e) na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania; odmeny; poistné
a príspevok do poisťovní.
Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak
a) nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) v predchádzajúcich troch rokoch porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),
c) má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d) nespĺňa podmienky oprávneného žiadateľa v zmysle bodu 2.

4. Výška dotácie určenej na zverejnenú výzvu je
750 000 € na kapitálové výdavky.

5. Výška dotácie pridelenej na jeden projekt
Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na jeden projekt je 5 000 €
na kapitálové výdavky. Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na jeden projekt
je 1 701 € na kapitálové výdavky. Výberová komisia má právo výšku požadovanej dotácie
upraviť vzhľadom na objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel. Požadovanú
finančnú čiastku uvedie žiadateľ v celých eurách (nie v centoch).
V prípade, že žiadateľ potrebuje na realizáciu zámeru dotácie viac finančných prostriedkov,
môže tak urobiť prostredníctvom spolufinancovania.

6. Predkladanie žiadostí a časový harmonogram vyhodnocovania žiadosti
Žiadateľ:
1. vyplní formulár „Žiadosť“. Žiadosť vytlačí, podpíše a spolu s prílohami č. 1 a 2 doručí
najneskôr do 03.11.2020 na adresu:
2

Ministerstvo školstva
vedy, výskumu a športu SR
sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
Stromová 1
813 30 Bratislava
s označením na obálke: „Vybavenie jedálne – výzva na rok 2020“.
Prílohu č. 2 je možné zaslať dodatočne, najneskôr do 30. 11. 2020.
2. a súčasne žiadosť vyplnenú v štruktúre podľa vzoru zašle
aj elektronicky, vo formáte PDF, na adresu: jedalne@minedu.sk.

(bez

príloh)

Komisia nebude posudzovať žiadosti
- doručené po stanovenom termíne,
- doručené pred zverejnením oznámenia,
- neobsahujúce všetky povinné údaje uvedené vo vzore žiadosti zverejnenej
na webovom sídle ministerstva,
- neúplné žiadosti alebo žiadosti obsahujúce formálne nedostatky.
Žiadateľ, ktorý plánuje zlepšiť vybavenie školských jedální vo viacerých školách, zašle žiadosť
samostatne za každú školskú jedáleň.
Výber žiadateľov, ktorým bude poskytnutá dotácia ministerstvom, vykoná komisia na výber,
posúdenie a hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných
a stredných školách na rok 2020 (ďalej len „komisia“).
Komisiu vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej
len „minister“). Podrobnosti o úlohách, členstve a zložení komisie, zasadnutiach komisie
a hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácie upravuje štatút komisie.
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému
je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
Poznámka: Kontaktné osoby a e-mail na konzultácie vo veci predkladania žiadostí:
Mgr. Miroslava Hauser, DiS., +421 2 59 374 276 (otázky na rozpočet a financie)
Mgr. Petra Jankovská, +421 2 59 374 238 (ostatné otázky)
e-mail: jedalne@minedu.sk

7. Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí
Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt vykoná komisia.
Na základe návrhu komisie o poskytnutí dotácie na projekt ministerstvo schváli žiadateľovi
rozpočet.
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Štruktúru výdavkov uvedených v schválenom rozpočte je možné presúvať medzi jednotlivými
položkami do výšky maximálne 20 % celého rozpočtu.
V prípade, ak ministerstvo rozhodne o inej výške dotácie na projekt, ako bola požadovaná
v žiadosti, žiadateľ podľa pokynov ministerstva prepracuje a predloží upravenú žiadosť
na využitie dotácie v písomnej aj v elektronickej forme.

8. Podmienky na použitie a zúčtovanie dotácie
Dotáciu je potrebné vyčerpať najneskôr do 28. 02. 2021. Termín zúčtovania poskytnutej
dotácie na kapitálové výdavky je do 31. 03. 2021.
Podmienkou pre prijatie poskytnutej dotácie je číslo bankového účtu (vo formáte IBAN)
prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu.
Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadostiach zverejní na svojom webovom sídle údaje
podľa § 6c ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení.
Porušenie podmienok použitia poskytnutej dotácie a vykonanie kontroly použitia dotácie
na projekt priamo na mieste bude realizované v súlade s platnou legislatívou.
V Bratislave, dňa 20. 10. 2020

Mgr. Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
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