
Metodické usmernenie 

k predkladaniu žiadosti o financovanie rozvojového projektu 

„Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021“ 

 

Predkladanie žiadostí 

Žiadosť spolu s prílohami podľa podmienok výzvy predkladá stredná odborná škola, ktorá 
môže popri svojom názve používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy po 
súhlase svojho zriaďovateľa prostredníctvom vyplnenia online formulára na stránke 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) do 15. júna 2021. 
K žiadosti zároveň priloží tri prílohy vo formáte pdf.: Opis projektu, Finančné zabezpečenie 
projektu s dokladom o spoluúčasti a Rozpis rozpočtu. 

 

Pridelenie účelových finančných prostriedkov 

Účelové finančné prostriedky je možné prideliť zriaďovateľovi strednej odbornej školy, ktorá 
môže popri svojom názve používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy 
v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z., ak preukáže, že má 
na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % z výšky finančných prostriedkov 
požadovaných od ministerstva zabezpečených spoluúčasťou zriaďovateľa alebo iných 
fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. požadované finančné prostriedky od 
ministerstva na projekt 5000 €; spoluúčasť najmenej 5% = 250,00 €; celkové náklady 5250,- €). 

 

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 20 % na zakúpenie didaktických prostriedkov s priamou nadväznosťou 
na ciele rozvojového projektu, 

 maximálne 10 % na dohody o vykonaní práce; náklady súvisiace s odvodmi do 
Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní sa hradia zo spoluúčasti alebo z 
vlastných zdrojov zriaďovateľa. 

 

Výber projektov 

Výber projektov odporučených na poskytnutie finančných prostriedkov vykoná výberová 

komisia podľa nasledovných výberových kritérií: 

 podpora nastavenia systému zabezpečovania kvality počiatočného a ďalšieho odborného 
vzdelávania a prípravy 

 účasť zamestnávateľov alebo príslušných stavovských alebo profesijných organizácií na 
realizácii projektu 



 podpora inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré vychádzajú z moderných 
technológií a pracovných postupov a majú vplyv na zvyšovanie kvality 

 udržateľnosť výsledkov rozvojového projektu 

 veľkosť cieľovej skupiny rozvojového projektu 

 zapojenie ďalších subjektov do realizácie rozvojového projektu (základné školy, vysoké 
školy...). 

Výberová komisia môže 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, stredná odborná škola podľa pokynov ministerstva pripraví a predloží podrobný 

rozpočet na využitie finančných prostriedkov v písomnej aj elektronickej forme. 

Predkladané projekty musia obsahovať všetky požadované náležitosti stanovené uvedené 

v žiadosti a v prílohách. V prípade nesplnenia stanovených podmienok bude projekt vyradený 

z posudzovania. 

Ministerstvo môže vyzvať strednú odbornú školu na úpravu formálnych nedostatkov rozpočtu. 

V prípade, že stredná odborná škola nepredloží do 5 dní od vyzvania rozpočet upravený podľa 

pokynov ministerstva, bude predmetná žiadosť vyradená z procesu hodnotenia. 

Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky a výšku 

pridelených finančných prostriedkov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle 

www.minedu.sk najneskôr do 30. júna 2021 po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky 

 

Požiadavky výzvy  

Každá prijatá žiadosť musí splniť požiadavky výzvy, ktorými sú formálne požiadavky (uvedenie 

požadovaných údajov) a deklarovanie zámeru realizovať cieľ výzvy, čo sa realizuje podaním 

žiadosti. 

 

Ďalšie informácie 

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 použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. 

Realizátor je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa 

projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa rozvojového projektu 

odsúhlaseného výberovou komisiou. 

 

Záverečná správa. 

http://www.minedu.sk/


Účelné a primerané využitie finančných prostriedkov budú realizátori preukazovať v rámci 

záverečnej správy stručným popisom. Súčasťou záverečnej správy bude aj analýza 

ekonomického zabezpečenia podľa ekonomickej klasifikácie. 

 

Diseminácia výsledkov projektu 

Realizátor projektu je povinný prezentovať výsledky projektu a využitie účelových finančných 

prostriedkov na vyhodnocovacom seminári. 


