
Najčastejšie kladené otázky  
- rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie 

vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách  
 

 

Sme jedáleň, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad. Môže nám OÚ poskytnúť 

spolufinancovanie? 

 
Nie, takáto jedáleň o spoluúčasť zriaďovateľa nežiada vzhľadom k tomu, že okresný úrad je štátnym 

orgánom. Z uvedeného vyplýva, že spoluúčasť pripadá do úvahy len výnimočne (napr. z darov).  

 

Ak nám už bol projekt a rozpočet schválený, môžeme v rámci neho presúvať položky?  

 
Nie je možné presúvať finančné prostriedky medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. Je však možné 

presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami, ktoré ste mali naplánované v rámci 

bežných alebo v rámci kapitálových výdavkov. Preto je veľmi dôležité zistiť si vopred presné ceny 

zariadení, ktoré za finančné prostriedky z tohto rozvojového projektu chcete nakúpiť. 

 

Príklad: Ak ste mali v žiadosti naplánovanú kúpu konvektomatu, ktorý je kapitálovým výdavkom (a stojí 

napr. 4000 EUR) a dvoch chladničiek, ktoré sú bežnými výdavkami (každá stojí 500 EUR), nie je možné 

presunúť časť kapitálových výdavkov na kúpu chladničiek. Môžete ale presunúť finančné prostriedky   

v rámci bežných výdavkov (a kúpiť napr. jednu chladničku za 400 EUR a druhú za 600 EUR). 

 

Existuje presný zoznam značiek alebo produktov, ktoré môžem za finančné prostriedky 

nakúpiť? 
 

Nie, výber konkrétnych typov produktov a značiek je ponechaný na zvážení žiadateľov. Finančné 

prostriedky je však 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). 

 

Kedy budú zaslané finančné prostriedky na účet školy?  
  
S najväčšou pravdepodobnosťou v prvej polovici mája. Peniaze budú najprv zaslané okresným úradom 

v sídle kraja, ktoré ich následne pošlú zriaďovateľom. V prípade, že škole peniaze neprídu do tohto 

obdobia, odporúčame najprv kontaktovať zriaďovateľa a následne okresný úrad v sídle kraja.   

 

Kontakty na jednotlivé odbory školstva na Okresných úradoch v sídle kraja: 

 

BA - lubomir.camek@minv.sk, 

TT - martin.krivosik@minv.sk, 

TN - daniel.divinsky@minv.sk, 

NR - gabriela.porubska@minv.sk; patricia.rosivalova2@minv.sk, 

ZA - jan.polak3@minv.sk; emilia.berzakova@minv.sk, 

BB - eva.licha@minv.sk, 



PO - milos.krizan@minv.sk, 

KE - klaudia.miklodova@minv.sk, 

 

V akom období je možné realizovať nákup vybavenia do školských jedální? 
  
Nákup je možné realizovať v období od 01.03.2021 do 30.08.2021. 

 

Akým spôsobom je potrebné vyhodnotiť projekt 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. 

 

Akým spôsobom máme naložiť s nevyužitými finančnými prostriedkami?  
 

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). 

  

Prečo nebola naša škola podporená? 
 

Časť žiadostí nemohla byť podporená, a to najmä z týchto dôvodov: 

 

- obmedzené finančné zdroje v rámci rozvojového projektu, 

- nesplnenie niektorého z kritérií,  uvedených vo Výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie 

finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na 

zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách, 

- neoprávnenosť žiadateľa. 

 

Mám otázku, na ktorú som nenašiel/nenašla odpoveď. Na koho sa môžem obrátiť?  
 

Vaše otázky ohľadom rozvojového projektu môžete smerovať na mailovú adresu jedalne@minedu.sk.  

mailto:jedalne@minedu.sk

