
Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu 

„Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste 

k excelentnosti na rok 2021“ 
Cieľ výzvy Príprava podmienok na transformáciu vybratých centier odborného 

vzdelávania a prípravy na centrá excelentnosti odborného 

vzdelávania a prípravy, ktoré budú poskytovať vyššiu úroveň kvality 

v rámci poskytovaných aktivít, okruhu spolupracujúcich subjektov 

na národnej ako i regionálnej úrovni a zároveň aj špecializáciu na 

konkrétny segment hospodárstva. 

Podpora vypracovania systému zabezpečovania kvality 

počiatočného aj ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy podľa 

potrieb trhu práce v rámci spolupráce školy a zamestnávateľov 

v súlade s európskymi metódami zabezpečovania kvality a 

Odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení 

európskeho referenčného rámca zabezpečovania kvality 

odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET), v úzkej spolupráci so 

zamestnávateľmi, základnými školami pri profesijnej orientácii 

žiakov a polytechnickej výchove a spolupráce s technickými 

vysokými školami. 

Oprávnení žiadatelia Žiadateľom o účelové finančné prostriedky na realizáciu 

rozvojového projektu „Podpora centier odborného vzdelávania 

a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021“ (ďalej len 

„rozvojový projekt“) môže byť zriaďovateľ strednej odbornej školy. 

Realizátormi predmetných rozvojových projektov sú stredné 

odborné školy, ktoré môžu popri svojom názve používať aj 

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. (ďalej len „realizátor“). 

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. 

Výberové kritériá  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...) 

Celková výška finančných 
prostriedkov určených 
na zverejnenú výzvu 

30 000 € 

Maximálna výška finančných 
prostriedkov pre jednu 
strednú odbornú školu 

5 000 € 

Konečný termín zaslania 
žiadosti 

15. 06. 2021 do 23:59  

Forma predloženia žiadosti Žiadosť sa predkladá prostredníctvom vyplnenia online formulára 

na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. (ďalej 

len „ministerstvo“)  

Ministerstvo následne zabezpečí informovanosť okresných úradov 

v sídle kraja.  

Vyhodnotenie žiadostí 
a zverejnenie výsledkov 

Vyhodnotenie uskutoční výberová komisia podľa výberových 

kritérií, ktorých plnenie preukáže realizátor v predloženom 

rozvojovom projekte. Ministerstvo zverejní zoznam škôl, ktorým 

boli pridelené finančné prostriedky najneskôr do 30. 06. 2021. 

Použitie finančných 
prostriedkov 

Rozvojový projekt „Podpora centier odborného vzdelávania 
a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021“ je určený na: 

 vypracovanie systému zabezpečovania kvality počiatočného aj 

ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu 

práce v nadväznosti na:  

 realizáciu praktického vyučovania v pracovných podmienkach,  

 validáciu a uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania v úzkej 

spolupráci so zamestnávateľmi, 

 spoluprácu so základnou školou pri profesijnej orientácii žiakov 

a polytechnickej výchove a spoluprácu s vysokou školou 

Neoprávnené výdavky  Finančné prostriedky nie je možné použiť na:  

 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  

 

Postup Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa 

poskytujú samosprávnym krajom prostredníctvom ministerstva a 

ostatným žiadateľom prostredníctvom príslušného okresného 

úradu v sídle kraja, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o 



rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj 

zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.  

Dĺžka trvania projektu Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr 1. júla 2021 

a všetky aktivity musia byť ukončené do 15. decembra 2021. 

Vyhodnotenie projektu po 
jeho uskutočnení 

Realizátor projektu je povinný prezentovať výsledky projektu a 

využitie účelových finančných prostriedkov na vyhodnocovacom 

seminári do konca januára 2022. 

Zúčtovanie po 
uskutočnení projektu 

Nevyužité finančné prostriedky zašle škola v termíne                                       

do 17. 12. 2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu              

v sídle kraja (podľa pokynov na vyúčtovanie). 

 
 
V Bratislave        mája 2021 
 
 
 
 
 
 

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

Slovenskej republiky 


