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Spracovala: 
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Odsúhlasil: 
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V Prešove dňa  13.11.2019 



 
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  

 
A.  Berie na vedomie: 
 
A. 1. Informatívnu správu o Výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok zameranú na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie s názvom „Prepojenie 
stredoškolského vzdelávania s praxou“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 zo dňa 
30.08.2019. 

 
B.  Schvaľuje: 

 

B. 1.  Zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí 
o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení 
na praktické vzdelávanie, a to pre: 
 

a) príspevkové organizácie:  

1. Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany, 

 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, 

2. Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča, 

3. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, 

4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 

5. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 

6. Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov. 

 

 

 
B. 2.  Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b), 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 62 500,00 EUR (bežné výdavky). 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej „MŠVVaŠ SR“ alebo 
„SO pre OP ĽZ“ alebo „SO“) konajúci v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v 
oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie s názvom 
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-
01, termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 je 15.01.2020. 

 

 Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK na svojom 24. 
zasadnutí dňa 19.11.2019 prerokovala predložený materiál a odporúča svojim Uznesením 
č.24/2019  Zastupiteľstvu PSK schváliť spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl 
predložených na základe Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP na podporu 
zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na 
praktické vzdelávanie s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód 
výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s konečnou výškou spolufinancovania na jedného 
žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu len pre rozpočtové 
organizácie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Základné informácie o výzve 

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 
 
   
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 
orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej „MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“ alebo 
„SO“) konajúci v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
ako riadiaceho orgánu vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy OPLZ-
PO1/2019/DOP/1.2.1-01. 
 
Operačný program:   Ľudské zdroje 
Kód výzvy:    OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 
Prioritná os:    1. Vzdelávanie 
Investičná priorita:   1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov 
vzdelávania  a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a 
zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom 
mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja 
systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského 
vzdelávania 
 
Špecifický cieľ výzvy: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 
potreby trhu práce  
Cieľ výzvy: podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a 
prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie 
 
Dátum vyhlásenia výzvy:  30.08.2019 
Typ výzvy:    Otvorená 
 
Dátumy uzávierok: 

• hodnotiaceho kola č. 1:  28.10.2019 

• hodnotiaceho kola č. 2: 15.01.2020 
Ukončenie výzvy: SO pre OP ĽZ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí /presný dátum 
uzavretia výzvy na webovom sídle www.minedu.sk v prípade vyčerpania celkovej alokácie 
finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo 
strany potenciálnych žiadateľov. 
  
Schéma štátnej pomoci:  neuplatňuje sa 
Časová oprávnenosť realizácie projektu:  

• minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu - 12 mesiacov 

• maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu - 30 mesiacov  
 
 
 
 



 
Oprávnení žiadatelia výzvy:  

• stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c), d) a e) a § 95 ods. 1 písm. c) zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

∼ stredná odborná škola  
∼ stredná športová škola (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)  
∼ škola umeleckého priemyslu  
∼ konzervatórium  
∼ stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

 
• samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl uvedených vyššie - 

samosprávny kraj je oprávnený predložiť jednu alebo viacero  ŽoNFP pre jednu školu 
alebo viac škôl, avšak tá istá škola môže byť predmetom podpory len v jednej ŽoNFP.   

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola škola zaradená do Siete škôl a školských 
zariadení SR. Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. 
súkromné zdroje nepredstavujú 50 % a viac. 

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 30 000 000,00 EUR (bežné aj kapitálové FP) - 
z toho je 28 500 000,00 EUR pre menej rozvinuté regióny (Banskobystrický kraj, Košický 
kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj) a 
1 500 000,00 EUR pre viac rozvinutý región (Bratislavský kraj). 

Výška príspevku z celkových oprávnených výdavkov (EŠIF + štátny rozpočet) je 95 %, 
povinná výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa je 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov. 

Minimálna výška príspevku na projekt:      100 001,00 EUR 
Maximálna výška príspevku na projekt:   2 000 000,00 EUR 

Spôsob financovania: refundácia, formou zálohových platieb, a/alebo formou kombinácie 
zálohových platieb a refundácie. 

Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu: Žiadateľ musí 
byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, čo znamená, že žiadateľ má 
zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu 
(výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje 
požadovanou výškou finančných prostriedkov; úverová zmluva). Prijímateľ je zároveň 
povinný počas implementácie projektu (bez ohľadu na výšku povinného spolufinancovania 
projektu) zabezpečiť finančné prostriedky v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so 
zmluvou o NFP a súčasne je plne schopný finančne pokryť riziko prípadných 
neoprávnených výdavkov, či iné riziká a záťaže.  

 

 



Cieľová skupina výzvy:  

• Povinná cieľová skupina: žiaci stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP a 
žiakov marginalizovaných komunít  

• Voliteľná cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v 
zmysle platnej legislatívy  

Typ aktivít projektu: tvorba, inovácia a realizácia vzdelávacích programov zameraných na 
zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce 
v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti vrátane 
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykových a IKT zručností. 

Oprávnené činnosti:  

• extra hodiny 
• mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je 

realizovaná v rámci výchovného programu školy 
• pedagogické kluby 
• vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečené 

dodávateľsky 
 

Úplné znenie výzvy je zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR: 
https:// https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-

s-praxou-oplz-po12019dop121-01/  

 

Oprávnené skupiny výdavkov: 02 - Dlhodobý hmotný majetok, 11 – Zásoby, 35 - Dotácie, 
príspevky a transfery, 50 – Spotreba, 51 – Služby, 52 - Osobné výdavky, 54 - Ostatné výdavky, 
55 – Odpisy, 56 - Finančné výdavky a poplatky.  

Nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností) - obstaranie 
zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov pre hlavné aktivity projektu (vrátane 
nehmotného majetku) - max. 30 % oprávnených priamych výdavkov rozpočtu (bežné 
a kapitálové FP určené na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s konkrétnou 
činnosťou, napr. mzdy, cestovné a režijné výdavky, školiaci materiál, vydavateľská činnosť, 
právne poradenstvo a pod., nie na podporné aktivity projektu). Nepriamymi výdavkami 
rozumieme najmä výdavky, resp. ich relevantná časť na nájom, vodné a stočné, nákup 
pohonných hmôt a energie, telefón, fax, internet, upratovanie, údržbu a nákup bežnej 
výpočtovej a kancelárskej techniky, ktorá nepatrí do kategórie dlhodobého majetku, a mzdové 
výdavky obslužných zamestnancov, slúžia na financovanie podporných aktivít projektu (bežné 
FP). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok                                                                                                              
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou - 2. kolo 

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01     
Termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2: 15.01.2020     

P. 
č.  

Názov školy Adresa Sídlo 

Financovanie v €  - rozpočtové organizácie 

Celkové 
oprávnené 
výdavky                                

v € 

 5 % z 
celkových 

oprávnených 
výdavkov                              

v € 

 PSK                         
2,5 % z 

celkových 
oprávnených 

výdavkov                              
v € 

 ŠKOLA                         
2,5 % z 

celkových 
oprávnených 

výdavkov                              
v € 

EŠIF + ŠR                 
95 % z 

celkových 
oprávnených 

výdavkov                                 
v € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 Škola 
umeleckého 
priemyslu 

Slavkovská 
19 

Kežmarok 350 000,00 17 500,00 8 750,00 8 750,00 332 500,00 

2 

Stredná odborná 
škola 
pedagogická 

Bottova 
15A 

Levoča 200 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 190 000,00 

3 
Hotelová 
akadémia 

Baštová 32 Prešov 400 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 380 000,00 

4 
SPŠ 
elektrotechnická 

Plzenská 1 Prešov 500 000,00 25 000,00 12 500,00 12 500,00 475 000,00 

5 SPŠ strojnícka 
Duklianska 
1 

Prešov 450 000,00 22 500,00 11 250,00 11 250,00 427 500,00 

6 
Škola 
umeleckého 
priemyslu 

Vodárenská 
3 

Prešov 600 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 570 000,00 

Spolu – BV: 2 500 000,00 125 000,00 62 500,00 62 500,00 2 375 000,00 

 

P.
č.  

Názov školy Adresa Sídlo 

Financovanie v € - príspevkové organizácie 

Celkové oprávnené výdavky                             
v € 

ŠKOLA                                         
5 % z celkových 

oprávnených 
výdavkov v € 

EŠIF + ŠR                           
95 % z celkových 

oprávnených 
výdavkov v € 

Spolu: 
Z toho 

BV: 
Z toho 

KV 
Z toho 

BV: 
Z toho 

KV 
Z toho 

BV: 
Z toho 

KV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Hotelová 
akadémia J. 
Andraščíka 

Pod 
Vinbargom 3 

Bardejov 300 000 300 000 0 15 000 0 285 000 0 

2 
SOŠ 
podnikania a 
služieb 

Komenského 
16 

Lipany 200 000 180 000 20 000 9 000 1 000 171 000 19 000 

        Spolu: BV KV BV KV BV KV 

Spolu – BV + KV: 
  480 000 20 000 24 000 1 000 456 000 19 000 

500 000 500 000 25 000 475 000 

 


