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Otázky 
1. Elektronická žiadosť- dá sa priebežne ukladať alebo je potrebné vypísať a odoslať ju naraz? 

2. Merateľné ukazovatele – ak ide o debarierizáciu napr. vonkajších priestorov, telocvične atď, 

teda nie priamo učební, ako bude vypočítaný merateľný ukazovateľ (kapacity tried v nových alebo 

modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach)? 

3. Ktoré aktivity sú myslené ako hlavné aktivity projektu architektonickej prístupnosti 

a bezbariérovosti v kombinácií s informačnou prístupnosťou a bezbariérovosťou? Alebo sú tým 

myslené konkrétne Opatrenia? 

4. Podľa počtu žiakov naša škola nezodpovedá Výzve. Rozdiel je minimálny (261 žiakov) a v škole je 

žiak vozíčkar. Ako má škola z akých finančných prostriedkov zabezpečiť bezbariérové podmienky pre 

jeho ďalšie vzdelávanie v najbližších 4 rokoch štúdia? 

5. V rámci formulára rozpočtu žiadosti (príl. č. 1 Rozpočet projektu)  je potrebné vypísať jednotlivé 

položky stavby z rozpočtu samotnej projektovej dokumentácie (podľa výkazu výmer) alebo postačuje 

uviesť položku „stavebné práce“ ako sumár za celú projektovú dokumentáciu? 

Je možné predložiť žiadosť bez stavebného povolenia, resp. vyjadrenia stavebného úradu k ohláseniu 

stavby. T.j. proces stavebného konania ešte nebude v čase podania žiadosti ukončený? 

6. V súvislosti s merateľným ukazovateľom Podporované podniky – predmetom projektu bude 

debarierizácia priestorov našej školy, pričom žiadateľom v Žiadosti o PPM bude náš zriaďovateľ – 

spoločnosť s.r.o. Pri výpočte hodnoty Merateľný ukazovateľ – Podporované podniky máme chápať 

ako podnik našu školu, alebo žiadateľa – spoločnosť s ručením obmedzením? 

7. Je oprávneným výdavkom  v rámci  tejto výzvy aj posuvná brána s elektronickým ovládaním? 

8. Súkromná spojená škola, Biela Voda ako celok nie je v zozname  oprávnených žiadateľov, iba jej 

organizačné zložky - Súkromná stredná odborná škola a Súkromné stredné odborné učilište. Chceme 

sa spýtať koho máme uviesť ako žiadateľa vo formulári  žiadosti - Súkromnú spojenú školu, Biela 

Voda  alebo konkrétne organizačnú zložku našej školy? 

9. Sme Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, ktorá sídli v dvoch budovách, v každej 

budove je nad 350 stredoškolákov. Je možné získať financie pre každú budovu zvlášť? Spolu máme 

cca 750 stredoškolákov. 

10. DPH je alebo nie je oprávnený výdavok? Kto zaplatí DPH? 

11. V časti 1 žiadosti – Identifikácia strednej školy, môžeme uviesť údaje za celú našu školu, ktorá 

je spojená z 2 organizačných zložiek? Spojená škola ako celok totiž nie je uvedená v indikatívnom 

zozname potenciálnych žiadateľov – tam sú uvedené iba jej obe organizačné zložky samostatne. Tzn. 

EDUID spojenej školy nebude sedieť s EDUID zložiek uvedených v príl. č. 5 žiadosti o PPM. 

12. Môže byť riaditeľ školy projektovým manažérom? Rieši sa to rozšírením pracovnej zmluvy? 

13. Spoločným merateľným ukazovateľom je: Podporovaný podnik - je možné školu považovať za 

podnik? 

14. Maximálna výška na školu je 130 000. My sme na činnosť, na ktorú by sme žiadosť chceli 

podať odhadli (pomocou projektanta) približne 15 000. Tých 130 000 je strop, ktorý získa každá škola 
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ale získanie toho príspevku závisí od typu debarierizácie? Je možné že škola môže na základe projektu 

získať aj menej? 

15. Prosím vysvetlite: "Spoločným merateľným ukazovateľom je: Podporovaný podnik" 

16. Ak má zriaďovateľ viac škôl a má splnené podmienky a sú to 4 školy je možné žiadať za každú 

samostatne alebo spoločne? 

17. Akým spôsobom (dokumentom) požadujte mať zo strany prijímateľa zabezpečené krytie 

prípadných neoprávnených výdavkov, ak nie je povinné uznesenie zastupiteľstva kraja? 

18. Čo presne sa považuje za vznik výdavku? Je to napr. dátum objednávky, faktúry alebo úhrady? 

 

Odpovede 

1. Elektronická žiadosť- dá sa priebežne ukladať alebo je potrebné vypísať a odoslať 

ju naraz? 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Elektronická ŽoPPM obsahuje funkciu priebežného ukladania s názvom SAVE. naspäť na obsah 

2. Merateľné ukazovatele – ak ide o debarierizáciu napr. vonkajších priestorov, 

telocvične atď, teda nie priamo učební, ako bude vypočítaný merateľný 

ukazovateľ (kapacity tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach 

starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach)? 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh tieto priestory nespadajú pod zmienený ukazovateľ 

a preto nebudú zarátané. naspäť na obsah 

3. Ktoré aktivity sú myslené ako hlavné aktivity projektu architektonickej 

prístupnosti a bezbariérovosti v kombinácií s informačnou prístupnosťou 

a bezbariérovosťou? Alebo sú tým myslené konkrétne Opatrenia? 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh je žiadateľ povinný zvoliť si jednu z aktivít uvedených 

v podmienke výzvy č. 4 - Podmienka oprávnenosti projektu. Ďalej by mal žiadateľ postupovať podľa 

prílohy č. 4_Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení, nie je však povinnosťou splniť všetky 

opatrenia, výber konkrétnych kategórií a opatrení je na žiadateľovi. naspäť na obsah 

4. Podľa počtu žiakov naša škola nezodpovedá Výzve. Rozdiel je minimálny (261 

žiakov) a v škole je žiak vozíčkar. Ako má škola z akých finančných prostriedkov 

zabezpečiť bezbariérové podmienky pre jeho ďalšie vzdelávanie v najbližších 4 

rokoch štúdia? 
Ing. Zuzana Volfová, SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice 
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V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a samotného Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti ide 

o debarierizáciu väčších stredných škôl, kde bola hranica stanovená na školy s 275 a viac žiakmi. 

Odporúčame preskúmať iné možnosti financovania, vrátane iných výziev. Debarierizácia školských 

budov by mala byť podporovaná napríklad aj v rámci nového programového obdobia 2021 – 2027. 
naspäť na obsah 

5. V rámci formulára rozpočtu žiadosti (príl. č. 1 Rozpočet projektu)  je potrebné 

vypísať jednotlivé položky stavby z rozpočtu samotnej projektovej 

dokumentácie (podľa výkazu výmer) alebo postačuje uviesť položku „stavebné 

práce“ ako sumár za celú projektovú dokumentáciu? 

Je možné predložiť žiadosť bez stavebného povolenia, resp. vyjadrenia 

stavebného úradu k ohláseniu stavby. T.j. proces stavebného konania ešte 

nebude v čase podania žiadosti ukončený? 
Lucia Bernoláková, SSŠ EDUCO Slanická osada, Námestovo 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh prosím postupujte podľa pokynov uvedených v prílohe 

ŽoPPM č. 1 Rozpočet projektu časť Upozornenia. Zároveň je potrebné priložiť k Rozpočtu samotný výkaz 

výmer ako prílohu vo formáte .xlsx. Ak ešte žiadateľ nedisponuje stavebnou dokumentáciou, nemusí 

prikladať výkaz výmer, prikladá však podklady k určeniu Predpokladanej hodnoty zákazky. Riziko, že 

verejné obstarávanie zmení výšku hodnoty zákazky nesie Žiadateľ. 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh je možné predložiť ŽoPPM bez stavebného povolenia, 

resp. vyjadrenia stavebného úradu k ohláseniu stavby. naspäť na obsah 

6. V súvislosti s merateľným ukazovateľom Podporované podniky – predmetom 

projektu bude debarierizácia priestorov našej školy, pričom žiadateľom v Žiadosti 

o PPM bude náš zriaďovateľ – spoločnosť s.r.o. Pri výpočte hodnoty Merateľný 

ukazovateľ – Podporované podniky máme chápať ako podnik našu školu, alebo 

žiadateľa – spoločnosť s ručením obmedzením? 
Zadávateľ nie je identifikovaný 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh, najmä prílohy č.2 k Pokynom pre žiadateľa Spoločné 
merateľné ukazovatele_06I01-20-V01_DEB  - Ukazovateľ zahŕňa všetky podniky, ktoré dostávajú 
peňažnú alebo materiálnu podporu pochádzajúcu z opatrení v rámci mechanizmu.  
Podnik sa vymedzuje ako právna entita, ktorá tvorí organizačnú jednotku vyrábajúcu výrobky alebo 
poskytujúcu služby, ktorá má určitý stupeň rozhodovacej samostatnosti, najmä v otázke používania 
svojich bežných zdrojov a ktorá vykonáva jednu alebo viacej činností na jednom alebo viacerých 
miestach. Podnik môže byť sám jedinou právnou jednotkou. Podniky sú právnickými osobami, ktoré 
majú právnu subjektivitu bez ohľadu na to, ktoré osoby alebo inštitúcie (ako sú verejné obchodné 
spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, registrované spoločnosti atď.) ich vlastnia alebo sú ich 
členmi.  
Podniky zahŕňajú aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť na vlastný účet, ako je 
napríklad vlastník a prevádzkovateľ obchodu alebo garáže, advokát alebo samostatne zárobkovo činný 
remeselník [Komisia (Eurostat), podľa nariadenia Rady (EHS) č. 696/93, oddiel III bod A z 15. 3. 1993]. 
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Ukazovateľ sa zbiera a vykazuje podľa veľkosti podniku. Na účely tohto ukazovateľa sa podniky 
vymedzujú ako ziskové organizácie, ktoré vyrábajú tovar a poskytujú služby na uspokojenie potrieb trhu. 
Rozčlení sa podľa veľkosti podniku. 
V tomto prípade bude chápaný ako podnik Váš zriaďovateľ, keďže ten ako uvádzate bude aj žiadateľom. 
Zároveň by sme Vás radi upozornili aj na dodržanie podmienky č.3 Výzvy s kódom 06I01-20-V01, ktoré 
sa týkajú štátnej pomoci. naspäť na obsah 

7. Je oprávneným výdavkom  v rámci  tejto výzvy aj posuvná brána s elektronickým 

ovládaním? 
?, Súkromná spojená škola,  Biela Voda 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh môžu byť oprávneným výdavkom výdavky spojené 

s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou - ak zmienená posuvná 

brána slúži na zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti, môže byť uznaná ako 

oprávnený výdavok. naspäť na obsah 

8. Súkromná spojená škola, Biela Voda ako celok nie je v zozname  oprávnených 

žiadateľov, iba jej organizačné zložky - Súkromná stredná odborná škola a 

Súkromné stredné odborné učilište. Chceme sa spýtať koho máme uviesť ako 

žiadateľa vo formulári  žiadosti - Súkromnú spojenú školu, Biela Voda  alebo 

konkrétne organizačnú zložku našej školy? 
?, Súkromná spojená škola,  Biela Voda 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh prosím uveďte ako žiadateľa Súkromnú spojenú školu, 

Biela Voda. naspäť na obsah 

9. Sme Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, ktorá sídli v dvoch 

budovách, v každej budove je nad 350 stredoškolákov. Je možné získať financie 

pre každú budovu zvlášť? Spolu máme cca 750 stredoškolákov. 
?, Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh je možné v podobnom prípade žiadať o pridelenie 

prostriedkov mechanizmu za každú organizačnú zložku s vlastným EDUID zvlášť, ak spĺňa všetky 

podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Podľa nám dostupných informácií v registroch 

MŠVVaŠ má Spojená škola Dominika Tatarku v Poprade len jednu organizačnú zložku, ktorá spĺňa 

podmienku, že je väčšou strednou školou s 275 a viac žiakmi, ostatné organizačné zložky ju nespĺňajú. 

Preto je možné podať ŽoPPM len 1x, použitie prostriedkov je možné následne rozdeliť medzi budovy, 

kde SŠ spĺňajúca podmienky pôsobí. Ak by naše údaje neboli správne, budeme radi ak sa na nás obrátite 

s doplňujúcimi informáciami. naspäť na obsah 

10. DPH je alebo nie je oprávnený výdavok? Kto zaplatí DPH? 
M. Kubičár, Gymnázium Púchov 

V zmysle Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti pri implementácii Plánu obnovy 

a financovaní investícií a reforiem z prostriedkov mechanizmu na národnej úrovni platí, že DPH nie je 

oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych 
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predpisov o DPH. V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. a ďalších vnútroštátnych právnych predpisov o DPH 

nie je DPH vymáhateľná, ak žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou, t. z. nie je platcom DPH. Zdaniteľnou 

osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel 

alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je založená alebo 

zriadená na účely podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy, t. z. 

zdaniteľnou osobou môže byť aj občianske združenie alebo nezisková organizácia, ak vykonávajú 

ekonomickú činnosť, z ktorej dosahujú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy, t. z. zdaniteľnou osobou môže 

byť aj občianske združenie alebo nezisková organizácia, ak vykonávajú ekonomickú činnosť, z ktorej 

dosahujú príjmy. Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá 

zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a 

poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, 

duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť.  Výsledkom a cieľom vykonávania ekonomickej činnosti 

nemusí byť dosahovanie zisku. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány 

územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej 

moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, 

ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo 

môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, a s výnimkou, ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 

zákona č. 222/2004 Z.z. a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu. naspäť na obsah 

11. V časti 1 žiadosti – Identifikácia strednej školy, môžeme uviesť údaje za celú našu 

školu, ktorá je spojená z 2 organizačných zložiek? Spojená škola ako celok totiž 

nie je uvedená v indikatívnom zozname potenciálnych žiadateľov – tam sú 

uvedené iba jej obe organizačné zložky samostatne. Tzn. EDUID spojenej školy 

nebude sedieť s EDUID zložiek uvedených v príl. č. 5 žiadosti o PPM. 
?, SSŠ Educo Námestovo 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh môžete uviesť údaje za celú Vašu školu. naspäť na obsah 

12. Môže byť riaditeľ školy projektovým manažérom? Rieši sa to rozšírením 

pracovnej zmluvy? 
Vladimíra Pálfyová, ? 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh môže byť riaditeľ školy projektovým manažérom ak 

spĺňa všetky podmienky uvedené v Prílohe č.1 k Pokynom pre žiadateľa Zoznam oprávnených výdavkov 

a FPL_06I01-20-V01_DEB. naspäť na obsah 

13. Spoločným merateľným ukazovateľom je: Podporovaný podnik - je možné školu 

považovať za podnik? 
p. Kiralvargová, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh je možné školu považovať za podnik, definície týchto 

pojmov a podmienky nájdete v prílohe č.2 k Pokynom pre žiadateľa Spoločné merateľné 

ukazovatele_06I01-20-V01_DEB. naspäť na obsah 
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14. Maximálna výška na školu je 130 000. My sme na činnosť, na ktorú by sme žiadosť 

chceli podať odhadli (pomocou projektanta) približne 15 000. Tých 130 000 je 

strop, ktorý získa každá škola ale získanie toho príspevku závisí od typu 

debarierizácie? Je možné že škola môže na základe projektu získať aj menej? 
?, Stredná odborná škola pedagogická ? 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh sa minimálna výška poskytnutých  prostriedkov 

mechanizmu  neuplatňuje, stanovená je len maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu  

130 000 EUR s DPH na debarierizovanú strednú školu. naspäť na obsah 

15. Prosím vysvetlite: "Spoločným merateľným ukazovateľom je: Podporovaný 

podnik" 
Stanislav Urban, SOŠP Dolný Kubín 

Definície, pojmy a všetky informácie o spoločných merateľných ukazovateľoch nájdete v prílohách výzvy 

s kódom 06I01-20-V01, najmä v prílohe  č.2 k Pokynom pre žiadateľa Spoločné merateľné 

ukazovatele_06I01-20-V01_DEB. Podnik sa vymedzuje ako právna entita, ktorá tvorí organizačnú 

jednotku vyrábajúcu výrobky alebo poskytujúcu služby, ktorá má určitý stupeň rozhodovacej 

samostatnosti, najmä v otázke používania svojich bežných zdrojov a ktorá vykonáva jednu alebo viacej 

činností na jednom alebo viacerých miestach. Podnik môže byť sám jedinou právnou jednotkou. Podniky 

sú  právnickými osobami, ktoré majú právnu subjektivitu bez ohľadu na to, ktoré osoby alebo môže byť 

sám jedinou právnou jednotkou. Podniky sú  právnickými osobami, ktoré majú právnu subjektivitu bez 

ohľadu na to, ktoré osoby alebo inštitúcie (ako sú verejné obchodné spoločnosti, spoločnosti s ručením 

obmedzeným, registrované spoločnosti atď.) ich vlastnia alebo sú ich členmi. Podniky zahŕňajú aj fyzické 

osoby, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť na vlastný účet, ako je napríklad vlastník a prevádzkovateľ 

obchodu alebo garáže, advokát alebo samostatne zárobkovo činný remeselník [Komisia (Eurostat), 

podľa nariadenia Rady (EHS) č. 696/93, oddiel III bod A z 15. 3. 1993]. 

Ukazovateľ sa zbiera a vykazuje podľa veľkosti podniku. Na účely tohto ukazovateľa sa podniky 

vymedzujú ako ziskové organizácie, ktoré vyrábajú tovar a poskytujú služby na uspokojenie potrieb trhu. 

Rozčlení sa podľa veľkosti podniku. naspäť na obsah 

16. Ak má zriaďovateľ viac škôl a má splnené podmienky a sú to 4 školy je možné 

žiadať za každú samostatne alebo spoločne? 
Zadávateľ nie je identifikovaný 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh je možné žiadať za každú školu samostatne, ak sú 

naplnené všetky podmienky výzvy a jej príloh. naspäť na obsah 

17. Akým spôsobom (dokumentom) požadujte mať zo strany prijímateľa 

zabezpečené krytie prípadných neoprávnených výdavkov, ak nie je povinné 

uznesenie zastupiteľstva kraja? 
?, PSK 

Odpoveď bude doplnená v aktualizovanej verzii odpovedí. naspäť na obsah 
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18. Čo presne sa považuje za vznik výdavku? Je to napr. dátum objednávky, faktúry 

alebo úhrady? 
?, BBSK 

V zmysle výzvy s kódom 06I01-20-V01 a jej príloh sa za vznik výdavku považuje dátum objednávky. naspäť 

na obsah 


