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1 Úvod 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“) v roku 2019 vyhlásilo výzvu na pridelenie účelových finančných 

prostriedkov na financovanie rozvojových projektov „Podpora budovania regionálnych 

centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch“ vo výške 30 000 EUR. 

Finančné prostriedky sa poskytli zriaďovateľom stredných odborných škôl na základe § 4d, § 

6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení). 

Regionálnymi centrami vzdelávania sa na účely tejto výzvy rozumejú stredné odborné školy 

a stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v najmenej rozvinutých 

okresoch podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore 

najmenej rozvinutých okresov“), ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu 

vo vybraných študijných a učebných odboroch a akreditované programy ďalšieho 

vzdelávania, ktoré promptne reagujú na aktuálnu potrebu trhu práce v danom regióne. 

Regionálne centrum vzdelávania s vyššie uvedenými charakteristickými znakmi predstavuje 

cieľovú kategóriu, ku ktorej má smerovať aktivita zriaďovateľa školy a podpora ministerstva 

v intenciách akčných plánov podľa § 4 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. 

Regionálnymi centrami vzdelávania sa rozumejú aj centrá odborného vzdelávania a prípravy 

(COVP) podľa § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 209/2018 Z. z. v najmenej rozvinutých 

okresoch. Zámerom výzvy je rozvoj ľudských zdrojov v najmenej rozvinutých okresoch 

podporou budovania regionálnych centier vzdelávania v súlade s cieľmi spomínaných 

akčných plánov. 

 

2 Informácia o realizácii rozvojových projektov „Podpora budovania regionálnych 

centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch“ v roku 2019   

Informácia o realizácii rozvojových projektov vychádza z podkladov získaných zo správ 

o realizácií predmetných projektov, ktoré boli prezentované v rámci hodnotiaceho      

seminára rozvojových projektov v roku 2019, ktorý sa uskutočnil dňa 28. februára 2020. 
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Prioritnými témami rozvojových projektov a zároveň oblasťami podpory boli aktivity 

zamerané na: 

 vybavenie odborného vzdelávania a prípravy modernými technologickými 

zariadeniami, ktoré sú nad rámec základného vybavenia uvedeného v normatíve 

materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,  

 vybavenie odborného vzdelávania a prípravy modernými didaktickými prostriedkami, 

 podporu vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy 

prostredníctvom odborníkov z praxe a na základe aktuálnych požiadaviek 

zamestnávateľov; najmä podporou vzdelávania vo firemnom prostredí, v oblasti 

moderných výrobných technológií a pracovných postupov. 

 

Rozvojové projekty boli hodnotené podľa základných kritérií. Uvedenými kritériami sú: 

  

 podpora získavania zručností v rámci odborného vzdelávania a prípravy požadovaných 

zamestnávateľmi v príslušnom regióne,  

 

 podpora inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré vychádzajú z moderných 

technológií a pracovných postupov,  

 

 participácia zamestnávateľov resp. príslušných stavovských organizácií alebo príslušných 

profesijných organizácií na realizácií projektu,  

 

 veľkosť cieľovej skupiny rozvojového projektu,  

 

 udržateľnosť výsledkov rozvojového projektu,  

 

 podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy,  

 

 synergia s inými podpornými mechanizmami vo vzťahu k príslušnej strednej odbornej 

škole (napr. prostriedky EŠIF, akčný plán a ročné priority podľa zákona č. 336/2018 Z. z. 

o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov).  

 

Na realizáciu rozvojových projektov v roku 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky pridelilo účelové finančné prostriedky vo výške 30.000 € 

siedmym školám, z ktorých uvedené školy skutočne preinvestovali 24.933,33 €. Celkom 

stredné školy preinvestovali 36.149,03 € pričom z vlastných a iných zdrojov stredné 

školy investovali celkom 11.215,70 €.      

Stredné odborné školy, ktoré sa profilujú ako regionálne centrá vzdelávania v rámci 

príslušných okresov využili účelové finančné prostriedky predovšetkým na zakúpenie 

moderného technického vybavenia a didaktických prostriedkov potrebných pre inovatívne 

odborné vzdelávanie a prípravu, pričom definovanie konkrétnych potrieb vychádzalo z 

prieskumu požiadaviek na modernizáciu odborného vzdelávania a prípravy u konkrétnych 

zamestnávateľov v príslušnom regióne realizátora projektu. Realizátori projektov taktiež 
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preukázali, že jednotlivé investície rozvojového projektu vytvárajú synergický efekt 

s príspevkami, ktoré plynú do regiónu (resp. žiadateľovi) v rámci schém podpory najmenej 

rozvinutého okresu (regionálny príspevok, prostriedky EŠIF). Rozvojové projekty podporené 

z finančných prostriedkov ministerstva školstva reflektovali predovšetkým aktuálne trendy 

zavádzania informatizácie a automatizácie do výroby a na strane druhej aj potreby podpory 

škôl, ktoré pracujú so žiakmi z marginalizovaných komunít a potreby ďalšieho vzdelávania 

ľudí ohrozených na trhu práce.                 

Riešitelia projektov sa pri využití zakúpeného technického vybavenia a didaktických 

prostriedkov potrebných pre inovatívne odborné vzdelávanie a prípravu zamerali na realizáciu 

nasledujúcich aktivít: 

 vybavenie mobilnej testovacej a vzdelávacej miestnosti pre akreditované testovanie 

ECDL modernými materiálno-technickými prostriedkami,      

 

 vybavenie CNC strojov nákupom meracej techniky a náradia,   

 

 podpora vzdelávania v oblastiach robotizácie a internetu vecí zakúpením robotických 

stavebníc, senzorov, mikroprocesorov a mikrokontrolérov,            

 

 podpora odborného vzdelávania a prípravy žiakov v učebných odboroch nižšieho 

stredného odborného vzdelávania (stavebná výroba) zabezpečením potrebných 

pracovných prostriedkov,         

 

 zriadenie odbornej učebne CNC techniky a strojárskej metrológie,  

 

 zabezpečenie informačných digitálnych panelov,  

 

 zriadenie kaderníckeho salónu s moderným vybavením.     

 

3  Príprava rozvojových projektov podpory budovania regionálnych centier 

vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch v roku 2020 

 

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov podpory budovania  

regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch v roku 2019, v súlade so 

závermi z hodnotiaceho seminára navrhne sekcia regionálneho školstva ministrovi školstva, 

vedy, výskumu a športu SR tematické okruhy rozvojových projektov v predmetnej oblasti.     

Navrhovaná doba riešenia rozvojových projektov podpory budovania regionálnych centier 

vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch v roku 2020 je od 1. mája 2020 do 30. 

novembra 2020. Tematický okruh, vrátane podrobnejšej úpravy postupu pri predkladaní 

projektov a termíny predkladania sa po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky zverejnia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Výber projektov zabezpečí komisia vymenovaná ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky.  
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O schválení rozvojových projektov na financovanie podpory budovania regionálnych centier 

vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch v roku 2020 a o príslušnej výške pridelených 

finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly rozhodne minister školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky v súlade s § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 

Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 

 

4 Opatrenia 

 

a) Zverejniť Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov podpory regionálnych 

centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch v roku 2019 na webovom sídle 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

  

 T:  do 5 dní po schválení GRS RŠ  

 Z: R OSOŠK 

 

b) Predložiť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na schválenie návrh Výzvy 

podpory regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch v roku 

2020.                 

                                                                                          T: 13. marec 2020  

 Z: GR SRŠ, R OSOŠK 

 

c) Plniť úlohu gestora rozvojových projektov podpory regionálnych centier vzdelávania 

v najmenej rozvinutých okresoch v roku 2020.                 

  

 T:  trvale 

 Z: riaditeľ ŠIOV 

 

5 Záver 

 

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov podpory regionálnych centier vzdelávania 

v najmenej rozvinutých okresoch v roku 2019 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR dňa 5. marca 2020 pod číslom 2020/7330:8-10 E0.    

 

 

 

 

 Ing. Marian Galan  

  generálny riaditeľ 

 sekcie regionálneho školstva 

 


