Najčastejšie kladené otázky
Modernejšia škola - dotačný projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Aké sú potrebné prílohy potrebné ku žiadosti ?
Príloha
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (možno použiť
zverejnený vzor uvedený na stránke: https://www.minedu.sk/oznamenie-o-moznosti-predkladaniaziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-nainovativne-pristupy-priestorovych-rieseni-a-vyucby-v-zakladnych-a-strednych-skolach/ v sekcii súbory
na stiahnutie.
Príloha
Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil 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 zákona
č. 125/2006 Z. z.). Prílohu je možné zaslať dodatočne, najneskôr do 13.06.2021.

Kto je oprávnený žiadať o dotáciu?
V súlade s § 6c ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov dotáciu možno poskytnúť zriaďovateľom škôl.

Môže o dotáciu žiadať aj škola, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja ?
V prípade záujmu o dotáciu poskytne odpoveď okresný úrad v sídle kraja.

Kto vypĺňa žiadosť ?
Žiadosť vypĺňa zriaďovateľ spolu s riaditeľom školy prostredníctvom EDU ID školy.

Je možné použiť dotáciu aj na modernizáciu počítačovej učebne, a to na zakúpenie
nových počítačov resp. IKT?
Nie, na tento účel dotácia určená nie je.

Je Bratislavský samosprávny kraj v rovnocennom postavení v bodovaní regionálneho
kritéria oproti ostatným krajom?
Bratislavský samosprávny kraj je v rovnakom postavení ako ostatné kraje, keďže cieľom pilotnej výzvy je
rovnocenne pokryť celé Slovensko.

Kto podáva čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
a že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia - zriaďovateľ alebo škola?
Čestné vyhlásenie podáva zriaďovateľ, nakoľko je žiadateľom o dotáciu.

Kto žiada a podáva potvrdenie z inšpektorátu práce o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní- zriaďovateľ alebo škola?
Potvrdenie podáva zriaďovateľ, nakoľko je žiadateľom o dotáciu.

Môžu školy potvrdenie z inšpektorátu práce dodatočne dodať do 13.6.2021 ako je vo
výzve alebo do 31.5.2021 ako je v najčastejších otázkach?
Potvrdenie z inšpektorátu práce stačí dodať do 13.6.2021.

Na webovej stránke ministerstva je inšpiratívny návod k dotácii, kde sú uvedené aj
celkové hodnoty jednotlivých položiek, napr. školské lavice - maximálne 100 eur/ks.
Znamená to, že ceny sú informatívne alebo môžu školy túto sumu prekročiť?
Žiadateľom odporúčame inšpiratívne ceny dodržať.

Môžu o dotáciu žiadať aj podradené školy alebo len kmeňová resp. nadradená škola ?
Na jednu školu je možné podať iba jednu žiadosť resp. nadriadená škola môže podať žiadosť za seba ako
kmeňovú školu, a teda nie je možné, aby podradené školy alebo elokované pracoviská vyplňovali žiadosť,
nakoľko žiadosť môže posielať len kmeňová resp. nadradená škola.

Je možné financovať výstavbu a zariadenie „outdoorovej“ učebne v školskom areáli
resp. drevený altánok pre žiakov?
Nie, na stavebné práce a vonkajšie priestory výzva určená nie je.

Formulár na projekt sa má vyplniť len v rozmedzí, tak ako je nastavený pri otvorení
dokumentu na jednu A4, alebo sa môže formulár zväčšovať podľa potreby napísaného
textu školou, napr. aj na 2-3x A4 resp. je možné zmeniť jeho formát?
Projekt je možné ľubovoľne rozšíriť.

Je možné použiť financie z projektu na stavebné práce pre vybudovanie modernejšej
triedy, alebo len na vybavenie?
Dotáciu je možné použiť len na vnútorné vybavenie, nie na stavebné práce.

Môže byť dokumentácia s fotografiami, ako to má vyzerať stiahnutá z internetu alebo
je potrebné urobiť vizualizáciu toho, čo si škola vybrala?
Áno, fotodokumentáciu je možné použiť z ľubovoľných zdrojov.

Vyberie si škola sama dodávateľa týchto prvkov, alebo existuje nejaký centrálny
dodávateľ, kde sa bude nakupovať?
Škola si sama vyberá aj obstaráva svojich dodávateľov.

Je potrebné žiadosť o projekt posielať aj poštou?
Nie, žiadosť spolu s prílohou zasielate vyplnením formulára na stránke ministerstva a jeho odoslaním
(tlačidlo odoslať dolu pod formulárom). Ministerstvo následne zabezpečí informovanosť okresných
úradov v sídle kraja.

Je v rámci tohto dotačného projektu možné žiadať kapitálové alebo o bežné výdavky?
V rámci dotačného projektu je možné žiadať o kapitálové aj bežné výdavky.

Pri vypĺňaní žiadosti sa vyskytli problémy, kam sa môžem obrátiť?
Kontaktujte nás prosím mailom na adresu: modernejsia@minedu.sk. Alebo telefonicky na telefónne
číslo +421 911 417 174 .

Ako vytvorím projekt ku čerpaniu dotácie?
Projekt vytvorím jednoducho v dvoch krokoch. Na stránke: https://www.minedu.sk/oznamenie-omoznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportuslovenskej-republiky-na-inovativne-pristupy-priestorovych-rieseni-a-vyucby-v-zakladnych-a-strednychskolach/ si na konci stránky otvorím si prílohu: Projekt - tlačivo ku výzve Modernejšia škola, uvediem
názov školy, uvediem stručný zámer projektu, zdokumentujem aktuálny stav priestoru
fotodokumentáciou a priložím fotodokumentáciu požadovaného stavu (renovovaného priestoru)
v budúcnosti. Na inšpiráciu môžem použiť všetky dostupné zdroje t.j. fotky z internetu a iné. Následne
tlačivo uložím do formátu PDF a zašlem na adresu : modernejsiaskola@minedu.sk .

