
Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie  prostriedkov 
mechanizmu Plány obnovy a odolnosti (POO) na program 

 „Spolu úspešnejší 2021“ 
 

  

Komponent 
Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho 
vzdelávania 

Reforma 
Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov 
pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl 

Vyhlasovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Úradný názov:  
 
Poštová adresa:  
Mesto/obec:  
PSČ:  
IČO:   
Kontaktná osoba:  
E-mail:  
Telefón:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky 
Stromová 1 
Bratislava 
813 30 
00164381 
Ing. František Priesol 
frantisek.priesol@minedu.sk 
+421 2 59374233 

Dátum vyhlásenia 
výzvy: 

21.09.2021 

Dátum uzavretia 
výzvy: 

11.10.2021 (23:59 hod.) 

Dátum zverejnenia 
úspešných žiadateľov 
na webovej stránke 
vyhlasovateľa: 

14.10.2021 do 23:59 hod. 

Názov výzvy / 
programu 

„Spolu úspešnejší 2021“ 

Výška celkových 
finančných 
prostriedkov určených 
na výzvu: 

1 250 000,-  

Výška finančných 
prostriedkov pre 
jednu strednú školu: 

Na jedného doučujúceho 200,- Eur/skupina (osobné náklady = 
mzdy + odvody) pri splnení podmienky odučenia minimálne 40 
žiakohodín mesačne a minimálne 8 hodín prípravy za mesiac.  
Na koordinátora príspevok za koordináciu programu na škole 
mesačne vo výške  

- 150,- Eur (osobné náklady) za 1 -  5 doučujúcich 
- 200,- Eur (osobné náklady) za 6 a viac doučujúcich. 

mailto:frantisek.priesol@minedu.sk


Cieľ výzvy Cieľom programu doučovania žiakov stredných škôl je zmierniť 
dopady pandémie a zabezpečiť nadobudnutie 
vedomostí, zručností a kompetencií, a tým zvýšiť kvalifikačné 
predpoklady žiakov potrebné pre ich uplatnenie sa na trhu práce, 
v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní. 
Doučovanie žiakov na stredných odborných školách, 
konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu špeciálnych 
stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách je 
zamerané najmä na odborné predmety, praktické vyučovanie a 
praktické zručnosti – zručnosti a schopnosti, ktoré žiaci počas 
pandémie nenadobudli  v plnom rozsahu v dôsledku absencie 
prezenčnej formy vyučovania v učebniach so špeciálnymi 
technickými pomôckami, v odborných učebniach, dielňach, na 
pracoviskách zamestnávateľa, pracoviskách praktického 
vyučovania alebo v tanečných, hudobných, speváckych 
a dramatických telesách. 
Doučovanie žiakov na stredných športových školách je zamerané 
najmä na športovú prípravu  v rámci skupinových športov. 
Doučovanie žiakov na gymnáziách je zamerané najmä na 
všeobecnovzdelávacie predmety a skupinové práce podnecujúce 
tvorivé myslenie, design thinking, skupinové aktivity a prezenčnú 
prípravu na celoštátne kolá súťaží alebo predmetové olympiády 
v špeciálnych učebniach. 
Doučovaním na stredných školách je aj účasť žiakov v záujmovej 
činnosti v oblasti rozvoja talentu v skupinách žiakov školy 
z rôznych ročníkov. 
Odporúčame ako doučujúcich zapojiť aj študentov neučiteľského 
magisterského alebo inžinierskeho štúdia, ktoré obsahovo 
nadväzuje na obsah vzdelávania v strednej škole 

Merateľné 
ukazovatele projektu: 

Počet odučených žiakohodín 
Počet žiakov, ktorý absolvovali program doučovania  
Počet zapojených škôl so žiakmi zo SZP/HN  

Identifikácia 
synergických účinkov 
vo vzťahu 
k relevantným 
výzvam / vyzvaniam 
EŠIF 

Výzva nemá synergické a komplementárne účinky vo vzťahu 
k iným výzvam / vyzvaniam EŠIF a ani k iným nástrojom podpory 
SR a EÚ. 

Oprávnení žiadatelia Stredné školy, špeciálne stredné školy, odborné učilištia, praktické 
školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku stredná škola, 
odborné učilište, praktická škola, zaradené do siete škôl a 
školských zariadení SR (ďalej len „stredná škola“). 

Oprávnené aktivity Stredné odborné školy, konzervatóriá, školy umeleckého 
priemyslu stredné športové školy, špeciálne stredné školy: 
predmety zamerané najmä odborné vedomosti a praktické 
zručnosti, praktické vyučovanie alebo športovú prípravu.  



Gymnáziá: predmety zamerané najmä na všeobecnovzdelávacie 
predmety.  
Všetky stredné školy: vzdelávacie oblasti podporujúce skupinové 
práce podnecujúce tvorivé myslenie, design thinking, skupinové 
aktivity a prezenčnú prípravu na predmetové olympiády 
v špeciálnych učebniach. 
Praktické školy, odborné učilištia: vyučovacie predmety podľa 
rámcového učebného plánu, s dôrazom na profilujúce predmety. 

Výberové kritériá Výberové kritéria na školy, ktoré sa budú uchádzať o zaradenie 
do programu Spolu úspešnejší 2021 sú nasledovné: 

 škola so žiakmi ohrozenými školským neúspechom (žiaci 
s nízkou motiváciou k vzdelávaniu, zo znevýhodneného 
prostredia, s nedôslednou školskou prípravou, 
opakovaná a dlhodobá neúspešnosť v prospechu, bez 
adekvátnej rodičovskej podpory, s problematickým 
správaním)  

 počet žiakov školy ohrozených školským neúspechom, 

 predloženie plánu realizácie vzdelávania a koordinácie 
vyučovania a doučovania – kritérium: kvalita 
vypracovaného plánu, 

 predloženie plánu motivácie žiakov a ich zákonných 
zástupcov, 

 splnenie podmienky na kvalifikovanosť doučujúceho, 

 fokusovanie na hlavné aktivity doučovania pre 
konkrétny typ strednej školy – kritérium: splnenie 
požiadavky vytvorenia plánovaných skupín (počet 
žiakov) a odučenia požadovaných žiakohodín, 

Najväčšiu váhu pri posudzovaní projektov má počet žiakov, ktorí 
sú v hmotnej núdzi a/alebo SZP, následne v zostupnom poradí 
počet žiakov ohrozených školským neúspechom, kvalita 
vypracovania plánu realizácie vzdelávania a koordinácie 
vyučovania a doučovania na škole, kvalifikovanosť doučujúceho, 
výber hlavných aktivít doučovania - korelácia medzi potrebami 
žiakov a aktivitami programu Spolu úspešnejší 2021, splnenie 
požadovaného počtu žiakov a odučenia  požadovaného počtu 
žiakohodín. 
Pri výbere bude zohľadnená aj kvalita vypracovaného plánu 
motivácie a rôznorodosť spôsobov informovania žiakov 
a zákonných zástupcov  o programe Spolu úspešnejší 2021, 

Osobitné podmienky 
poskytnutia 
finančných 
prostriedkov 
mechanizmu 

Žiadateľ musí spĺňať tiež nasledovné podmienky (v zmysle Plánu 
obnovy a odolnosti a príslušnej EÚ a národnej legislatívy), ktoré 
preukáže čestným prehlásením: 

 Dodržiavanie horizontálnej zásady doplnkovosti 
financovania. 

 Súlad s horizontálnym princípom „podpora rovnosti 
mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“. 



 Podmienku, aby žiadateľ ani jeho štatutárny orgán 
neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.  

 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme 
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako 
vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a 
nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046). 

Bližšie informácie sú v manuáli a vzor čestného prehlásenia je 
zverejnený na webstránke vyhlasovateľa pri výzve. 
Žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov 
(napr.: plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky 
na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy 
zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania 
nasledovne: 

 použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next 
Generation EU (súčasť príloh výzvy) 

 uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná 
z Plánu obnovy a odolnosti SR 

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete v sprievodných 
materiáloch k výzve. 

Termín realizácie 
programu a obdobie 
oprávnenosti 
výdavkov 

15. október 2021 – 31. december 2021 

Doučovaní žiaci Doučovanie je určené pre žiakov všetkých ročníkov denného 
štúdia všetkých stredných škôl, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi. 

Plán realizácie 
vzdelávania a 
koordinácie 
vyučovania 
a doučovania 

Škola si určí koordinátora programu – kmeňového zamestnanca 
školy. Úlohou koordinátora bude navrhnúť a v žiadosti popísať 
model koordinácie medzi vyučujúcimi a doučujúcimi, aby 
spoločnou prácou vznikla synergia vo vzdelávaní pri zvyšovaní 
kvalifikačných predpokladov žiakov stredných škôl, najmä žiakov 
ohrozených školským neúspechom alebo žiakov, ktorí boli 
izolovaní od skupiny žiakov, ktorá ho podnecovala v rozvoji talentu 
a osobitných schopností žiaka, vedúcich k úspešnej reprezentácii 
žiaka v celoslovenských a vyšších súťažiach.  
V samotnej žiadosti o financovanie koordinátor podrobne popíše 
celú realizáciu na svojej škole, mechanizmus odovzdávania si 
informácií o potrebách a pokroku vo vzdelávaní jednotlivých 
žiakov.  

Forma predloženia 
žiadosti (spôsob 
a miesto podania) 

Žiadosť sa predkladá výhradne prostredníctvom online formulára 
zverejnenom na web stránke vyhlasovateľa (www.minedu.sk) 
v časti AKTUÁLNE TÉMY, výzva PROGRAM DOUČOVANIE v termíne 
do 11. 10. 2021, 23:59 hod. 

http://www.minedu.sk/


Vyhodnotenie žiadostí 
a zverejnenie 
výsledkov 

Vyhodnotenie žiadostí  sa uskutoční do 14. októbra 2021. Zoznam 
žiadateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, sa zverejní 
na webstránke vyhlasovateľa (www.minedu.sk) v časti Aktuálne 
témy 14. 10. 2021, 23:59 hod. 
 

Oprávnené výdavky 
(účel použitia 
finančných 
prostriedkov) 

Finančné prostriedky sú určené výhradne na odmeny doučujúcim 
vrátane odvodov do poistných fondov a koordinátorom programu 
formou: 

- odmeny k platu kmeňovým zamestnancom školy , 
- dohody o vykonaní práce ostatným doučujúcim. 

Finančné prostriedky budú poskytnuté v súlade s § 4af zákona 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
prostredníctvom príspevku na špecifiká. 
 

Štátna pomoc Nakoľko ide o opatrenia, ktoré sa týkajú inštitúcií primárneho a 
sekundárneho vzdelávania, ktoré sú súčasťou systému verejného 
vzdelávania a sú financované hlavne štátom, tieto inštitúcie 
nemožno považovať za subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku 
činnosť, na ktorú sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci. 
V prípade žiadateľov, ktorými sú súkromné školy, vykonávateľ, t.j. 
ministerstvo školstva, vykoná test štátnej pomoci. 
 

Neoprávnené výdavky Finančné prostriedky nie je možné použiť na: 
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,  
b) refundáciu výdavkov, ktoré neboli realizované v termíne 

od 15. 10. 2021 do 31. 12. 2021,  
c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov 

a prijatých pôžičiek,  
d) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom určeným 

týmto programom,  
e) výdavky spojené s pohostením, občerstvením a darmi,  
f) pohonné hmoty,  
g) kapitálové výdavky, 
h) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,  
i) položky, ktoré nespadajú do kategórií definovaných v tejto 

výzve,  
j) nákup počítačov, notebookov, dataprojektorov, 

interaktívnych tabúľ a podobných zariadení. 
 

Informácie pre 
žiadateľa: 

Vyhlasovateľ zverejní zoznam úspešných žiadateľov na 
webstránke vyhlasovateľa do 14. 10. 2021, 23:59 hod. Úspešným 
žiadateľom, budú finančné prostriedky z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR zaslané v priebehu októbra 2021.  
Škola realizuje doučovanie s počtom skupín a počtom 
doučujúcich, ktorých uvedie v žiadosti počas celého obdobia 
doučovania, t.j. od 15. 10. 2021 do 31. 12. 2021.   

http://www.minedu.sk/


Škola vykazuje doučovanie v jednoduchej triednej knihe (vzor v 
prílohe), v ktorej sa zaznamenáva menoslov doučujúcich sa žiakov, 
realizované hodiny a ich stručnú náplň. V triednej knihe doučujúci 
zaznačuje aj dátum a počet hodín, ktoré venuje príprave na 
doučovanie. 
Okresné úrady v sídle kraja zabezpečia kontrolu podporených škôl 
na základe podkladov z MŠVVaŠ SR. 
 

Vyhodnotenie 
programu „Spolu 
úspešnejší 2021“ po 
jeho uskutočnení 

Žiadateľ vyhodnotí projekt najneskôr do 31. 1. 2022 spôsobom, 
ktorý bude zverejnený na web stránke vyhlasovateľa. 

Zúčtovanie po 
uskutočnení 
programu 

Nevyužité finančné prostriedky zašle škola zriaďovateľovi a  ten 
ich vráti okresnému úradu v sídle kraja (podľa pokynov na 
vyúčtovanie) najneskôr však do 8. 12. 2021. 
 

Prílohy výzvy: Čestné vyhlásenie 
Logo plánu obnovy a odolnosti 
Logo Next Generation EU 
 

 

V Bratislave  21. septembra 2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Gröhling v. r.  

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 


