
Projekty 
pre materské 
a základné 
školy

Plán obnovy a odolnosti v rámci svojich priorít počíta s oblasťou vzdelávania a investíciami do tejto 
oblasti. Preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ 
SR“) vyhlásilo tri výzvy zamerané na zvýšenie kapacít materských a základných škôl. Pri základných 
školách počíta aj s odstránením dvojzmennej prevádzky. Výzvy sú otvorené do vyčerpania prostriedkov 
a sú určené pre materské a základné školy a ich zriaďovateľov, ako napr. samosprávy, cirkev, náboženské 
spoločnosti a  právnické osoby. Poskytovanie prostriedkov mechanizmu sa realizuje nenávratným 
spôsobom vo výške 100 % oprávnených výdavkov.

1  Zvýšenie kapacít materských škôl

Hlavný cieľ: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti 
od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v MŠ od 3 rokov
Indikatívna výška alokácie: 70,00 mil. EUR vrátane DPH
Max. výška prostriedkov na novovytvorenú kapacitu: 17 388 EUR vrátane DPH
Kolaudácia najneskôr do: 31. 10. 2025
Kontakt: kapacityms@minedu.sk

2  Zvýšenie kapacít základných škôl (ďalej len „ZŠ“)

Hlavný cieľ: rozšírenie kapacít ZŠ, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti
Indikatívna výška alokácie: 33,85 mil. EUR vrátane DPH
Max. výška prostriedkov na novovytvorenú kapacitu: 13 750 EUR vrátane DPH
Kolaudácia najneskôr do: 30. 04. 2026
Kontakt: kapacityzs@minedu.sk

3  Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ

Hlavný cieľ: Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v ZŠ
Indikatívna výška alokácie: 34,61 mil. EUR vrátane DPH
Max. výška prostriedkov na novovytvorenú kapacitu: 13 750 EUR vrátane DPH
Kolaudácia najneskôr do: 30. 04. 2026
Kontakt: dvojzmennaprevadzka@minedu.sk

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“)
ŽoPPM predkladá žiadateľ prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle MŠVVaŠ SR:
• www.minedu.sk/kapacityms
• www.minedu.sk/kapacityzs
• www.minedu.sk/dvojzmenna-prevadzka
Žiadosť je taktiež možné zaslať elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky MŠVVaŠ SR alebo 
listinne.

Oprávnené výdavky
Prostriedky mechanizmu v rámci výziev sú určené na úhradu výdavkov priamo spojených so zabezpečením 
hlavných a  vedľajších aktivít projektu. Žiadateľ je povinný si zvoliť minimálne jednu z  hlavných aktivít 



alebo kombináciu uvedených hlavných aktivít. Vedľajšie aktivity nie je možné realizovať samostatne, iba 
v kombinácii s hlavnými aktivitami.
V  prípade rozširovania kapacít existujúcich objektov prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou 
dispozície objektov alebo stavebno-technických úprav existujúcich objektov a ich adaptáciou pre potreby 
školy musí byť súčasne dosiahnutá úspora potreby primárnej energie v  rozsahu minimálne 30% (ak 
relevantné).

Hlavné aktivity sú:
• Výstavba nových objektov MŠ / ZŠ
• Rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ / ZŠ
• Úprava a adaptácia existujúcich objektov pre potreby MŠ / ZŠ
Vedľajšie aktivity sú:
• Vybudovanie a úpravy pridruženej infraštruktúry ( jedálne, vonkajšie priestory)
• Obstaranie nehnuteľnosti (pozemkov alebo stavieb)
• Obstaranie materiálno-technického vybavenia
Neoprávnené výdavky sú najmä:
• Mzdy s výnimkou výdavkov priamo súvisiacich s riadením projektom
• Splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z nich
• Správne poplatky
• Režijné výdavky (telefón, internet)
• Výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu
• Výdavky realizované pred 1. 2. 2020
• Výdavky na ktoré už bola poskytnutá podpora (grant) z verejných zdrojov

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
• V prípade výziev na zvýšenie kapacít MŠ / ZŠ je žiadateľ povinný realizovať projekt v minimálnej 

výške 10 novovytvorených kapacít (miest) a realizovať projekt v oprávnenej lokalite.
• Projekt podporený z  prostriedkov mechanizmu má prispieť k naplneniu princípov desegregácie, 

destigmatizácie a degetoizácie.
• Žiadateľ nesmie byť právoplatne odsúdený za žiaden trestný čin uvedený vo výzve a  nesmie byť 

evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt.
• Žiadateľ je povinný preukázať vlastnícke alebo iné užívacie právo k  nehnuteľnému a  k  hnuteľnému 

dlhodobému majetku, ktorý budú projektom zhodnotený, resp. inak priamo dotknutý, počas realizácie 
projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne po dobu 5 rokov po ukončení 
realizácie projektu.

• Žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k  ukončenému verejnému obstarávaniu na 
zákazku na uskutočnenie stavebných prác, úprav a  podobne spolu s  predložením ŽoPPM. Žiadateľ je 
povinný ku dňu predloženia ŽoPPM ukončiť VO na všetky hlavné aktivity projektu týkajúce sa stavebných 
prác, úprav a podobne, t. j. uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom.

Posudzovanie ŽoPPM
• Doručením ŽoPPM sa vykonávateľovi začína proces posudzovania ŽoPPM. Predložené ŽoPPM 

budú posudzované priebežne v  poradí, v  akom boli predložené. Aplikáciou FIFO (First In  – 
First Out), vykonávateľ vytvára poradie ŽoPPM, ktoré splnili podmienky počnúc od najskoršej 
podanej úplnej ŽoPPM.

Dôležité informácie
Zmeny výzvy a jej príloh, vrátane zdôvodnenia zmien, ako aj zrušenie výzvy, vrátane zdôvodnenia zrušenia, 

budú zverejňované formou oznámenia na webovom sídle vykonávateľa www.minedu.sk.

Máte ďalšie otázky o výzvach? Kontaktujte prosím MŠVVaŠ SR prostredníctvom vyššie uvedených emailo-
vých adries alebo regionálnych koordinátorov Plánu obnovy a odolnosti na regiony@planobnovy.sk. 


