
Elektronicky Listinne

Elektronický dokument 
(Elektronický úradný dokument, 
Dokument vytvorený zaručenou 

konverziou)

Elektronický dokument neoverený  
(Naskenovaný dokument alebo inak 

vytvorený neautorizovaný elektronický 
dokument)

Originál Overená kópia Neoverená kópia Overenie podpisu Overenie podpisov a 
odlačkov 

Elektronicky Listinne

Projekt experimentálneho overovania (§ 14 ods. 5 školského 
zákona)

X X

Školský vzdelávací program nového odboru vzdelávania X X
Stanovisko príslušnej profesijnej alebo stavovskej organizácie 
(Príloha č. 9 vyhlášky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov 
vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom 
vzdelávania)

X X

Stanovisko Krajskej rady pre odborné vzdelávanie 
a prípravu

X X

URL Stanovisko zamestnávateľov X X

cez agendový IS Stanovisko Rady školy X X cez agendový 
IS

Stanovisko zriaďovateľa školy X X

http://www.minedu.sk/expe
rimentalne-overovanie-v-

skolach-a-skolskych-
zariadeniach/ 

Dohoda medzi realizátorom (realizátormi) experimentálneho 
overovania a garantom

X X

cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail URL 
Rozpis rozpočtu - finančná tabuľka v súlade s § 4d ods. 3 zákona 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení

X

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu 
(zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

X

elektronická verzia na CD X

URL

cez agendový IS
cez agendový 

IS

http://www.minedu.sk/vyzvy-
na-podavanie-ziadosti-o-
poskytnutie-financnych-

prostriedkov-zverejnene-v-
roku-2019/

cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail URL 
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné 
vzťahy so štátnym rozpočtom ak ide o splnenie podmienky 
podľa § 8a ods. 4 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

X

Potvrdenie miestneho príslušného správcu dane, nie staršie 
ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, ak ide o 
splnenie podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. a) zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.

X

cez UPVS

2.

Rozvojový projekt v zmysle § 4d  
zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských 

zariadení 

cez UPVS

X

cez UPVS

Por. číslo Názov tlačiva /dokumentu

Spôsob doručovania 

1.

Návrh na experimentálne 
overovanie nového odboru 

vzdelávania v SOŠ, SŠŠ, ŠUP a 
konzervatóriách

cez UPVS

x

Spoplatnená služba /Poplatok

cez UPVS

Zoznam príloh

Elektronické podanie Listinné podanie



Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon 
rozhodnutia, ak ide o splnenie podmienky podľa § 8a ods. 4 
písm.c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri 
mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa § 8a ods. 4 písm.b) 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri 
mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu, ak ide o splnenie podmienky podľa § 8a 
ods. 4 písm.d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

X

URL

Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, 
nie staršie ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa § 
8a ods. 4 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

X

cez agendový IS

Výpis z registra trestov, ak ide o splnenie podmienky podľa § 8a 
ods. 4 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

X

Potvrdenie, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. V zmysle  
§ 8a ods. 4 písm. h) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

X

http://www.minedu.sk/vyzvy-
na-podavanie-ziadosti-o-

poskytnutie-dotacie-
zverejnene-v-roku-2019/

Riadna účtovná uzávierka k poslednému dňu 
predchádzajúceho účtovného obdobia, ak je žiadateľom 
právnická osoba. 

X

cez e-mail
Potvrdenie o tom, kto je štatutárom žiadateľa – ak sú dvaja, 
doložiť obe potvrdenia, ale tiež oznámiť, kto bude podpisovať 
zmluvu.

X

Potvrdenie z banky o tom, že žiadateľ o dotáciu má v nej 
vedený účet (číslo účtu/IBAN).

X

kontaktný e-mail URL Informácia o tom, či je žiadateľ platcom DPH. X

3.

Podpora výkonu kompetencií 
stavovských a profesijných 
organizácií podľa zákona 

č. 61/2015 Z. z.  o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov k 
učebným odborom a študijným 
odborom SOŠ, ku ktorým majú 

vecnú pôsobnosť
(oblasť podľa § 6c zákona 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základkých škôl, stredných škôl a 

školských zariadení)
Zmluva o dotácii

X


