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Metodické usmernenie k prostriedkom mechanizmu na edukačné 

publikácie pre cudzie jazyky z Plánu obnovy a odolnosti  

Slovenskej republiky na školský rok 2022/2023  

 
 

1. Prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“ 

alebo „MŠVVaŠ SR“) poskytne školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky (ďalej len „POO“) v roku 2022 prostriedky mechanizmu na edukačné 

publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. 

ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s osemročným 

vzdelávacím programom podľa príslušných rámcových učebných plánov štátneho 

vzdelávacieho programu. Edukačnými publikáciami sú učebnice, pracovné učebnice, 

pracovné zošity a učebné texty s vydanou platnou doložkou (ďalej len „edukačné 

publikácie“). 
 
Tabuľka č. 1 Výška prostriedkov mechanizmu z POO na edukačné publikácie pre cudzie jazyky na žiaka podľa druhu 

školy, ročníka, druhu zdravotného znevýhodnenia v eurách  
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Prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO na školský 

rok 2022/2023 sa každej škole určia podľa: 

 - počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2021 (údaje zo štatistických výkazov od 

CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3-01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a 

 - výšky prostriedkov mechanizmu z POO na edukačné publikácie pre cudzie jazyky 

na žiaka.  

 

Konkrétnu výšku prostriedkov mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky 

z POO, ktoré budú škole poskytnuté, si škola môže vyhľadať na webovej stránke 

ministerstva školstva v časti Financovanie školstva – Financovanie regionálneho 

školstva – Plán obnovy a odolnosti – Rok 2022 – Prostriedky mechanizmu 

na edukačné publikácie z POO na školský rok 2022/2023. 

 

Prostriedky mechanizmu na úhradu edukačných publikácií pre cudzie jazyky budú 

poskytnuté z POO z dvoch zdrojov, a to na úhradu základnej sumy edukačných 

publikácií (bez DPH) s kódom zdroja 1P01 a zvlášť na úhradu samotnej DPH s kódom 

zdroja 1P02. 

 

Škola, ktorej budú prostriedky mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií 

pre cudzie jazyky poskytnuté, bude môcť nakupovať edukačné publikácie:  

- iba pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych 

základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím 

programom a  

- iba zo zoznamu edukačných publikácií pre cudzie jazyky s názvom „Zoznam EP 

na prostriedky mechanizmu z POO“, zverejnenom na webovej stránke ministerstva 

školstva v časti Financovanie školstva – Financovanie regionálneho školstva – 

Plán obnovy a odolnosti – Rok 2022 – Prostriedky mechanizmu na edukačné 

publikácie z POO na školský rok 2022/2023 – Zoznam EP na prostriedky 

mechanizmu z POO. 

 

Škola bude povinná: 

- vyhodnotiť nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky z prostriedkov 

mechanizmu POO vo formulári vyúčtovania, v ktorom uvedie názov edukačnej 

publikácie, počet nakúpených jednotlivých edukačných publikácií, cenu bez DPH, 

výšku DPH a informáciu, či edukačná publikácia je v digitálnej forme. Podrobný 

postup pre spôsob vyplňovania formulára vyúčtovania a formulár vyúčtovania 

bude zverejnený na stránke ministerstva školstva v časti Financovanie školstva – 

Financovanie regionálneho školstva – Plán obnovy a odolnosti – Rok 2022 – 

Prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie z POO na školský rok 2022/2023 

– Vyhodnocovacia správa POO,  

- viesť evidenciu edukačných publikácií zakúpených z prostriedkov 

mechanizmu POO, 

- škola, ktorej budú prostriedky mechanizmu z POO na nákup edukačných 

publikácií pre cudzie jazyky poskytnuté, je povinná viditeľne umiestniť na vstupné 

dvere do budovy školy plagát s informáciou, že edukačné publikácie pre cudzie 

jazyky sú hradené zo zdrojov EÚ. Plagát je zverejnený na webovej stránke 

ministerstva školstva v časti Financovanie školstva – Financovanie regionálneho 

školstva – Prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie – Rok 2022, 

- faktúry v pravom hornom rohu označiť textom „POO-edukačné publikácie“,  

- faktúry viesť v knihe došlých faktúr, 
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- prostriedky mechanizmu z POO osobitne sledovať v účtovníctve na samostatnej 

analytike alebo na samostatnom stredisku tak, aby bol zabezpečený prehľad 

o prostriedkoch mechanizmu z POO, ktoré škola dostala z konkrétneho zdroja. 

 

Regionálne úrady školskej správy (ďalej len „RÚŠS“) zabezpečia na základe 

podkladov z MŠVVaŠ SR kontrolu škôl, ktorým boli poskytnuté prostriedky 

mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO. V prípade 

kontroly/kontroly na mieste, škola poskytne kontrolujúcemu subjektu všetky 

požadované doklady, potrebné k výkonu kontroly. Týmto nie je dotknutý výkon 

kontroly použitia prostriedkov mechanizmu z POO inými orgánmi ako napr. Úrad 

vládneho auditu a pod.  

 

2. Postup pre  poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky 

 

Škola pre  poskytnutie prostriedkov mechanizmu na nákup edukačných publikácií 

pre cudzie jazyky z POO vyplní formulár zverejnený na webovom sídle ministerstva 

školstva: https://prispevokucebnice.iedu.sk. Štatutár školy pre prihlásenie použije 

eduID školy a heslo (rovnaké ako používa pri vyplňovaní dotazníkov na účely 

zisťovania COVID údajov za školy, odosielaných MŠVVaŠ SR).  

 

Vo formulári štatutárny zástupca školy vyplní požadované údaje a priloží kópiu 

vlastnoručne podpísaného čestného vyhlásenia príloha č. 1 zverejneného na webovom 

sídle ministerstva školstva v časti Financovanie školstva – Financovanie regionálneho 

školstva – Plán obnovy a odolnosti – Rok 2022 – Prostriedky mechanizmu na 

edukačné publikácie z POO na školský rok 2022/2023. 

 

Po odoslaní formulára  ministerstvo školstva skontroluje údaje vo formulári, po ich 

kontrole a vyhodnotení zašle škole finančné prostriedky prostredníctvom RÚŠS 

a zriaďovateľa v čo najkratšom možnom termíne. 

 

3. Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií pre cudzie jazyky z Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 

Škola si z prostriedkov mechanizmu POO na edukačné publikácie zaobstará 

výhradne edukačné publikácie určené pre vyučovací predmet cudzí jazyk 

zo Zoznamu EP na prostriedky mechanizmu z POO, ktorý je zverejnený 

na webovom sídle ministerstva školstva v časti Financovanie školstva – Financovanie 

regionálneho školstva – Plán obnovy a odolnosti – Rok 2022 – Prostriedky 

mechanizmu na edukačné publikácie z POO na školský rok 2022/2023 – Zoznam EP 

na prostriedky mechanizmu z POO. 

 

Pri výbere edukačných publikácií pre cudzie jazyky sa škola riadi svojimi skladovými 

zásobami, vlastnými kritériami na kvalitu edukačnej publikácie a potrebami žiakov. 

Školám je na webovej stránke ministerstva školstva v časti Financovanie školstva – 

Financovanie regionálneho školstva – Prostriedky mechanizmu na edukačné 

publikácie – Rok 2022 k dispozícii dokument „Odporúčaný postup pri obstarávaní 

edukačných publikácií na školský rok 2022/2023“.  

 

Škola môže z prostriedkov mechanizmu POO na edukačné publikácie pre cudzie 

https://prispevokucebnice.iedu.sk/
https://www.minedu.sk/data/att/22915.docx
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jazyky zaobstarať aj viac kusov ako je počet žiakov triedy (pričom je potrebné viac 

kusov odôvodniť a podložiť potrebnými dátami), musí však dodržať pravidlo, 

že edukačné publikácie sú uvedené v Zozname EP na prostriedky mechanizmu 

z POO. Edukačné publikácie pre cudzie jazyky sa môžu nakupovať aj pre potreby 

učiteľov.  

 

Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO bude aktualizovaný jedenkrát 

v mesiaci (t. j. dopĺňaný o tie edukačné publikácie, ktorým bola od poslednej 

aktualizácie vydaná doložka).  

 

Edukačné publikácie pre cudzie jazyky, ktoré nie sú uvedené v Zozname EP 

na prostriedky mechanizmu z POO, si škola z prostriedkov mechanizmu POO 

nemôže uhradiť.  

 

Škola si v prípade potreby môže zo Zoznamu EP na prostriedky mechanizmu POO 

zakúpiť edukačné publikácie pre cudzie jazyky aj z vlastných zdrojov a zo zdrojov 

zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“). V rámci jednej faktúry a jej úhrady škola 

nesmie vlastné zdroje a zdroje zo ŠR  kombinovať so zdrojmi 

prostriedkov mechanizmu z POO.   

 

4. Postup pri poukazovaní prostriedkov mechanizmu z POO 

 

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu na zabezpečenie edukačných publikácií 

pre cudzie jazyky bude realizované podľa § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.  

 

Škole budú zaslané finančné prostriedky mechanizmu z POO na nákup edukačných 

publikácií z dvoch zdrojov: 

– zdroj 1P01, ktorý je určený na úhradu základnej hodnoty edukačnej publikácie bez 

DPH a  

– zdroj 1P02, ktorý je určený na úhradu DPH. 

 

Prostriedky mechanizmu z POO, ktoré škola nepoužije v roku 2022, škola 

k 15.11.2022 vráti na účet zriaďovateľa. Zriaďovateľ ich poukáže na účet príslušného 

RÚŠS. Ministerstvo školstva pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu na nákup 

edukačných publikácií z POO na rok 2023 navýši škole finančné prostriedky 

mechanizmu o danú vrátenú sumu z roku 2022.  

 

Pri použití prostriedkov mechanizmu z POO z predchádzajúcich rokov sa menia kódy 

zdrojov. Tieto sú uvedené v prílohe č. 1, v znení dodatku č. 1 k Príručke na zostavenie 

návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorú vydalo MF SR 

č. MF/005766/2021-411. Príručka je zverejnená vo Finančnom spravodajcovi. 

  

5. Postup pri vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov mechanizmu Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 

Škola je povinná viesť osobitnú evidenciu zakúpených edukačných publikácií 

pre cudzie jazyky z prostriedkov mechanizmu POO. 

 

Termín na použitie prostriedkov mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií 
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pre cudzie jazyky je do 30.10.2022 – posledná úhrada faktúry bude možná s týmto 

dátumom. Pre nepoužité prostriedky z roku 2022 platí postup uvedený v bode 4 tohto 

metodického usmernenia.  

 

Po nákupe edukačných publikácií pre cudzie jazyky z poskytnutých prostriedkov 

mechanizmu POO je škola povinná zaslať vyplnený Formulár na vyúčtovanie 

finančných prostriedkov na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky 

z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „formulár na vyúčtovanie POO 

– cudzie jazyky“), ktorý bude zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva: 

covid.2021.iedu.sk (pozn. link bude aktualizovaný k 15.10.2022). 

 

Formulár na vyúčtovanie POO – cudzie jazyky bude obsahovať aj údaje o 

jednotlivých edukačných publikáciách zakúpených zo Zoznamu EP na prostriedky 

mechanizmu POO: 

• názov edukačnej publikácie, 

• ročník, pre ktorý je edukačná publikácia zakúpená, 

• počet zakúpených kusov podľa jednotlivých edukačných publikácií, 

• jednotková cena v eurách bez DPH,   

• samostatne suma DPH v eurách za jeden kus podľa jednotlivých edukačných 

publikácií, 

• cena spolu za zakúpené edukačné publikácie bez DPH podľa jednotlivých 

edukačných publikácií, 

• suma DPH spolu za zakúpené publikácie podľa jednotlivých edukačných 

publikácií, 

• informácia, či zakúpená edukačná publikácia je v digitálnej forme. 

 

Vyplnený formulár na vyúčtovanie POO – cudzie jazyky škola zašle v termíne 

do 30.10.2022. 

 

Škola je povinná uchovávať faktúry a všetky náležité doklady súvisiace 

s obstaraním edukačných publikácií pre cudzie jazyky z POO podľa platnej legislatívy 

pre potrebu kontroly. 

 

Vysporiadanie finančných vzťahov medzi MŠVVaŠ SR a jednotlivými prijímateľmi 

sa riadi Usmernením č. 2022/12453:1-A2410 – Usmernenie v súvislosti s realizáciou 

programov POO podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v zmysle výnimky 

zo zákon č. 368/2021 Z. z. zákon o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti (§ 26), ktoré tvorí Prílohu  č. 7 k Usmerneniu č. 2022/12453:1-A2410 – 

Usmernenie k finančnému riadeniu Plánu obnovy a odolnosti SR.  

 

Otázky súvisiace s vyúčtovaním prostriedkov mechanizmu z POO na edukačné 

publikácie pre cudzie jazyky je potrebné adresovať na príslušný regionálny úrad 

školskej správy.  

 

Kontakt pre otázky súvisiace s výškou prostriedkov mechanizmu z POO 

na edukačné publikácie, Zoznamom EP na prostriedky mechanizmu z POO 

a verejným obstarávaním: 

E-mail: prispevokucebnice@minedu.sk   

Tel. č.: 0800 138 033   


