
Informácie a odporúčanie pre školy k vypĺňaniu formulára Vyúčtovanie poskytnutých 

finančných prostriedkov na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky z mechanizmu 

Plánu obnovy a odolnosti SR 

Formulár Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov na nákup edukačných publikácií pre 

cudzie jazyky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „formulár“) je školám k dispozícii 

na webovom sídle: https://prispevokucebnice.iedu.sk. 

Škola, ktorá nakúpila edukačné publikácie pre cudzie jazyky z prostriedkov mechanizmu POO, je 

povinná vyplniť a odoslať formulár najneskôr do 3. novembra 2022.  

Škola, ktorá nenakúpila edukačné publikácie pre cudzie jazyky z prostriedkov mechanizmu POO, 

nevypĺňa formulár, ale je povinná zaslať informáciu o tejto skutočnosti e-mailom 

na  prispevokucebnice@minedu.sk najneskôr do 3. novembra 2022. Do predmetu e-mailovej správy 

uvedie EDUID kmeňovej školy a text „čerpanie 0“ (napríklad 100008700_ čerpanie 0). 

Pred vypĺňaním formulára odporúčame:  

 uložiť do počítača scan všetkých účtovných dokladov preukazujúcich nákup a úhradu za nákup 

(faktúra, výpis z bankového účtu, pokladničný doklad)  

 vo formáte .pdf   

 scan faktúry alebo pokladničného dokladu uložiť s názvom EDUID kmeňovej školy 

a číslo účtovného dokladu (napríklad 100008700_2022/159) 

 scan výpisu z bankového účtu uložiť s názvom EDUID kmeňovej školy a číslo výpisu, 

prípadne mesiac a rok ku ktorému sa výpis vzťahuje/v ktorom bola realizovaná úhrada 

za nákup (napríklad 100008700_072022); v prípade výpisu z bankového účtu 

postačuje kópia prvej strany výpisu z bankového účtu a strany, na ktorej sa nachádzajú 

sumy, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Odporúčame pred scanovaním sumu farebne 

vyznačiť, prípadne podčiarknuť. 

 

 vytlačiť, vyplniť a podpísať tlačivo Čestné vyhlásenie k VO – v prípade škôl s právnou 

subjektivitou podpisuje riaditeľ školy, v prípade škôl bez právnej subjektivity podpisuje štatutár 

zriaďovateľa školy (tlačivo k dispozícii tu)   

 uložiť do počítača scan vyplneného tlačiva Čestné vyhlásenie k VO vo formáte .pdf 

s názvom EDUID kmeňovej školy a text „ČV“ (napríklad 100008700_ČV) 

 

 pripraviť údaje o dodávateľovi/dodávateľoch zakúpených edukačných publikácií: 

 obchodné meno 

 IČO 

 DIČ 

 IČ DPH 

 

 overiť na účtovnom doklade, že základ a/alebo DPH (v prípade viacerých účtovných dokladov 

sumárne za všetky doklady) nie je vo vyššej sume ako pridelené finančné prostriedky; 

v takomto prípade nebude možné odoslať formulár a bude potrebná oprava účtovného 

dokladu (pozri aj Najčastejšie otázky a odpovede k príspevku na edukačné publikácie 

zo štátneho rozpočtu a prostriedkom mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie 

jazyky   POO na školský rok 2022/2023 24498.pdf (minedu.sk)). 

 

https://prispevokucebnice.iedu.sk/
mailto:prispevokucebnice@minedu.sk
https://www.minedu.sk/data/att/24621.docx
https://www.minedu.sk/data/att/24498.pdf


Pred odoslaním formulára odporúčame skontrolovať správnosť e-mailovej adresy školy a zriaďovateľa, 

ktorú škola uviedla vo formulári a overiť, či priložila všetky požadované prílohy. 

Po odoslaní formulára bude škole a zriaďovateľovi zaslaný e-mail s informáciou o odoslaní formulára 

spolu s kópiou vyplneného formulára na adresu uvedenú vo formulári s údajmi, ktoré škola uviedla vo 

formulári. Ak škole nebol doručený e-mail s informáciou o odoslaní formulára, odporúčame 

skontrolovať aj nevyžiadanú poštu, prípadne odoslať formulár z iného prehliadača a/alebo počítača.  

Ak škola po odoslaní formulára zistí, že uviedla vo formulári nesprávne údaje, alebo nepriložila všetky 

požadované prílohy, znova vyplní  a odošle opravný formulár so správnymi údajmi a prílohami. 

Odoslaním opravného formulára sa všetky údaje a prílohy z pôvodného formulára zrušia a nahradia ich 

údaje a prílohy priložené k opravnému formuláru. V elektronickej evidencii formulárov sa evidujú 

údaje a prílohy, ktoré škola uviedla a priložila v poslednom odoslanom, t.j. opravnom formulári. 

 


