
 
Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

na zlepšenie vybavenia školských jedální  
pri základných školách a stredných školách 

Cieľ  Cieľom rozvojového projektu je zlepšenie vybavenia školských 

jedální pri základných a stredných školách, vrátane špeciálnych škôl, 

prostredníctvom nákupu bežných a kapitálových výdavkov.  

Oprávnení žiadatelia Zriaďovatelia všetkých verejných, súkromných a cirkevných:  

a) základných škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť 

škôl a školských zariadení“), 

b) základných škôl s materskou školou, ktorých súčasťou je školská 

jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení, 

c) stredných škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do 

siete škôl a školských zariadení, 

d) spojených škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do 

siete škôl a školských zariadení, 

e) špeciálnych škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do 

siete škôl a školských zariadení, 

f) samostatných školských jedální bez právnej subjektivity, ktoré 

zabezpečujú stravovanie pre vyššie uvedené školy, 

g) samostatných školských jedální s právnou subjektivitou, ktoré 

zabezpečujú stravovanie pre vyššie uvedené školy. 

 

Prijímatelia dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školských jedální v 

základných a stredných školách z roku 2020 nie sú v rámci tohto 

rozvojového projektu oprávnenými žiadateľmi. 

  

Výberové kritériá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„ministerstvo“) poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na bežné 

a kapitálové výdavky na zlepšenie vybavenia školských jedální podľa 

týchto kritérií: 

1) pomer počtu stravníkov k počtu detí, žiakov a zamestnancov v 

školskom roku 2020/2021, ktorí sa stravujú v školskej jedálni; 

2) štruktúra existujúceho a požadovaného vybavenia školskej 

jedálne; 

3) územná pôsobnosť; 

4) naplnenie cieľa rozvojového projektu.  

Výška celkových finančných 
prostriedkov určených na 
rozvojový projekt 

2 000 000 € 

Maximálna výška 
finančných prostriedkov 
(spolu kapitálových 

5 000 € 



aj bežných výdavkov) pre 
jedného žiadateľa 
 

Konečný termín zaslania 
žiadosti 

28. 02. 2021 do 23:59  

Forma predloženia žiadosti Žiadosť sa predkladá prostredníctvom vyplnenia online formulára       

na stránke ministerstva.  

Ministerstvo následne zabezpečí informovanosť okresných úradov 

v sídle kraja.  

Vyhodnotenie žiadostí 
a zverejnenie výsledkov 

Vyhodnotenie uskutoční komisia a ministerstvo zverejní zoznam 

úspešných žiadateľov, ktorým budú pridelené finančné prostriedky, 

najneskôr do 17. 03. 2021. 

Použitie finančných 
prostriedkov 

Finančné prostriedky z rozvojového projektu je potrebné použiť na 

nákup vybavenia školských jedální (napríklad na zakúpenie 

konvektomatu, umývačky riadu, chladničky, chladiaceho boxu, 

varného kotla, profesionálneho robota, teplovzdušnej rúry, 

ohrevného pultu, profesionálnej škrabky na zemiaky, digestora, 

a pod). 

Neoprávnené 
výdavky  

Finančné prostriedky nie je možné použiť na1:  

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich 

rozpočtových rokoch, 

c) dary, občerstvenie, pohonné hmoty, 

d) na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a 

pôžičiek, 

e) na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania; 

odmeny; poistné a príspevok do poisťovní, 

f) položky, ktoré nespadajú do kategórií definovaných v tomto 

rozvojom projekte.  

Postup Nákup vybavenia školských jedální je potrebné  realizovať 

najneskôr do 30.08.2021.  

 

Vyhodnotenie projektu 
po jeho uskutočnení 

Prijímateľ do 04.09.2021 vyhodnotí projekt v záverečnej správe, 

ktorej formulár bude zverejnený na stránke ministerstva najneskôr 

do 30. 06. 2021.  

Zúčtovanie po uskutočnení 
projektu 

Nevyužité finančné prostriedky zašle prijímateľ v termíne do 04. 09. 

2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu v sídle kraja 

(podľa pokynov okresného úradu na vyúčtovanie). 

 
V Bratislave, dňa 08.02.2021 

                                                           
1 Informácie o oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov, ako aj ďalšie užitočné informácie môžete nájsť aj v 
dokumente Často kladené otázky. 


