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N Á V R H 
n a   u z n e s e n i e 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov  
 
schvaľuje: 

 

A1. Predfinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 
37, Levoča s názvom „Get 2 IT“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko 
- Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja vo 
výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 
41 694,41 € (bežné výdavky). 
 

A2. Spolufinancovanie mikroprojektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 2 194,45 € 
(bežné výdavky). 

 
A3.  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
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Dôvodová správa 
 

 Predkladaný materiál informuje o mikroprojekte Gymnázia J. Francisciho-
Rimavského, Kláštorská 37, Levoča s názvom „Get 2 IT“, o jeho financovaní, cieľoch, 
zámeroch a výstupoch. Projekt bol podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 na základe výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekty – Rozvoj cezhraničného 
a celoživotného vzdelávania - prioritná os č. 3 (ďalej len „ projekt“).  
 
 Projekt je financovaný kombináciou zdrojov: 

• Európsky fond regionálneho rozvoja EFRR - 85 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, 

• štátny rozpočet ŠR - 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 

• vlastné zdroje -  5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
 v zmysle Stratégie financovania Európskych a štrukturálnych investičných fondov a Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014-2020 
prostredníctvom PSK.  

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča ako rozpočtová 
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, žiada o predfinancovanie 95 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu a spolufinancovanie 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu z vlastných zdrojov PSK.  

Materiál bol predložený a prorokovaný na zasadnutí Komisie školstva, mládeže, 
telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konanej dňa 06.08.2019 a na Finančnej 
komisii pri Zastupiteľstve PSK konanej dňa 12.08.2019. Komisia školstva, mládeže, telesnej 
výchovy a športu Uznesením č. 21/2019 zo dňa 06.08.2019 odporúča schváliť Zastupiteľstvu 
PSK predfinancovanie a spolufinancovanie uvedeného projektu. 

Materiál sa predkladá Zastupiteľstvu PSK na schválenie predfinancovania vo výške  
95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a spolufinancovania vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov PSK, nakoľko 
financovanie projektu je formou refundácie.  
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Základné informácie o projekte Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, 
Kláštorská 37, Levoča: 

 
  

Názov projektu:  Get 2 IT 
Číslo projektu:  INT/ET/PO/3/III/A/0260 
Typ projektu:   mikroprojekt 

 
Celkový rozpočet školy ako partnera projektu:    43 888,86 € 
Financovanie z EFRR:               37 305,53 €  (85 % z celkových opráv. výdavkov projektu) 

Štátny rozpočet:           4 388,88 €  (10 % z celkových opráv. výdavkov projektu) 
Zdroj PSK - spolufinancovanie:           2 194,45 €    (5 % z celkových opráv. výdavkov projektu) 
 

Financovanie:  Bežné výdavky 

Trvanie projektu:     11/2019 – 06/2020 

Partner projektu:     Liceum Ogólnoksztalcace im. Stefana Žeromskiego w Krošcienku nad Dunajcem 
 

Kvalita cezhraničného partnerstva:  
 
 Partneri predkladajúci projekt sú významnými a stabilnými vzdelávacími inštitúciami. V minulosti 
už realizovali spoločné aktivity týkajúce sa hlavnej témy projektu. Úspešné spoločné realizácie 
predchádzajúcich aktivít, dosiahnuté pozitívne výsledky ako aj spoločný akademický záujem vedú oboch 
partnerov k záujmu o riešenie ďalších vzdelávacích úloh, ktorých výsledky budú podkladom pre dlhodobé 
vzdelávanie študentov partnerských škôl aj po skončení projektu a východiskom pre tvorbu aktualizácií a 
nových odborných diskusií. Obaja partneri projektu majú výrazný záujem na udržateľnosti témy v popredí 
záujmu akademických aj laických kruhov. 
 
Ciele projektu: 
 
• Hlavným cieľom projektu  je posilniť systém odborného vzdelávania v prihraničných regiónoch na 

základe potrieb cezhraničného pracovného trhu a očakávaní zamestnávateľov. 
 

• Ďalšie ciele:  
− Nábor žiakov z oblasti poľsko-slovenského pohraničia, ktorí budú mať záujem získať nové 

zručnosti, predovšetkým z oblasti mäkkých zručností programovania. 
− Vzdelávanie učiteľov a študentov, ktoré sa bude týkať vzdelávacích systémov v EÚ. 
− Získanie vedomostí o záujmoch mladých, ich vzdelávacích a profesijných plánoch za účelom 

lepšieho prispôsobenia vzdelávacích programov a prístupu k žiakom.  
 
 
Aktivity/výstupy/nákup hnutelného majetku projektu:    
 
 Aktivity projektu a taktiež jeho výstupy sú koncipované tak, aby prostredníctvom participácie na 
projekte a následného využívania výstupov projektu bolo možné pocítiť výhody a prínos pre zainteresované 
osoby na oboch stranách hraníc. Tak slovenské, ako aj poľské subjekty budú môcť využívať výstupy a 
výsledky projektu a pocítiť prínos efektívnejšieho systému odborného vzdelávania, vychádzajúceho z 
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potrieb prihraničných regiónov. Takto posilnený systém odborného vzdelávania prispeje k rozvoju 
cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Rozvoj celoživotného vzdelávania podporí vznik nových 
príležitostí, rast zamestnanosti a bude motivovať mladých ľudí, aby hľadali pracovné príležitosti doma. Pre 
žiakov z partnerského regiónu sú plánované školenia týkajúce sa mäkkých zručností a programovania, ktoré 
pomôžu zlepšiť kvalitu ich života a vytvoria im vhodné podmienky pre rozvoj pracovných kompetencií, 
ktoré sú na trhu momentálne veľmi žiadané. Na záver bude zorganizovaný workshop pre učiteľov a 
relevantnú verejnosť, kde budú prakticky odprezentované výsledky projektu. Mládež získa nové 
kompetencie, ktoré by počas štandardného vzdelávania nezískala. 
 
 Okrem uvedených aktivít sa pre účastníkov projektu zabezpečí napr.: technická sada pre 
programovanie s príslušenstvom, komplexné zabezpečenie softvéru s licenciou MŠVVaŠ SR, zabezpečenie 
propagačných materiálov, stôl na robotický výstup s elektrickým napájaním, dataprojektor s príslušenstvom, 
kancelárska biela tabuľa keramická, školské lavice, učiteľský stôl, školské stoličky, nevyhnutné drobné 
úpravy súvisiace s inštaláciou vybavenia, kancelárske výdavky, a pod.   
  
Rozpočet projektu:  
 

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby:   7 292,00 € 
Výdavky na vybavenie:                             28 390,00 € 
Personálne výdavky:        7 136,40 € 
Kancelárske a administratívne výdavky:     1 070,46 € 

 
 
Význam projektu:  
 
 Všetky činnosti vykonané v rámci projektu budú mať pozitívny vplyv na cezhraničnú spoluprácu. 
Projekt sa dotýka mládeže a učiteľov. Jeho cieľom je aj hľadanie riešení a alternatív pre jeden z 
najvážnejších a najpálčivejších problémov, vyskytujúci sa na obidvoch stranách hranice, akými sú 
nezamestnanosť a neprispôsobenie vzdelania podmienkam na trhu práce. Vďaka projektu vznikne 
intenzívnejšia cezhraničná spolupráca. Všetky aktivity s účasťou oboch partnerov posilnia priame kontakty 
medzi poľskou a slovenskou komunitou na území pohraničia a prehĺbia vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a 
samosprávami z Poľska a Slovenska.  
 
 Zrealizované kurzy, ktoré pripravia žiakov na uplatnenie sa na trhu práce, môžu navyše v spojení s 
poznaním obchodných platforiem v budúcnosti prispieť k rozvoju ekonomiky územia a kvality života 
cieľových skupín. Výstupy budú pomocným nástrojom v procese integrácie a ďalšieho rozvoja spolupráce v 
oblasti vzdelávania a aktivít, ktorých cieľom bude nárast zamestnanosti i spokojnosti obyvateľov poľsko-
slovenského pohraničia. Propagačné materiály vydané v oboch jazykoch budú mať zásluhu na poznaní 
iniciatív a aktivity partnerov na poli spolupráce v cezhraničnej oblasti. Realizácia projektu sa pričiní o 
prehĺbenie vzťahov so slovenským partnerom a poskytne i v budúcnosti budovanie projektov so širším 
medzinárodným významom. .r.  

 
 
 
 
 


