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V Prešove dňa  28.01.2020 
 

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.  Schvaľuje: 

 

A.1.  Predloženie ŽoNFP národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v 
Prešovskom samosprávnom kraji“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 
5 007 334,50 EUR, na základe schválenia zámeru NP dňa 17.12.2019 Komisiou pri 
Monitorovacom výbore Operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie. 

Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje 

Predpokladaná výška bežných výdavkov: 5 007 334,50 EUR  

 

A.2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie národného projektu 
uvedeného v bode A. 1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, čo predstavuje sumu max. 250 366,73 EUR (typ výdavkov: bežné výdavky) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.3.  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu 
kraja. 

 

B. Berie na vedomie:  

B.1. Spôsob financovania projektu: refundácia, formou zálohových platieb, a/alebo formou 
kombinácie zálohových platieb a refundácie.  

B.2. Zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

 

  



Dôvodová správa 

 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje konajúci v zastúpení 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu na 
základe výstupov z iniciatívy Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative (CuRI), 
spoločného programu generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej 
komisie a Svetovej banky v spolupráci štyroch kľúčových partnerov: Európskej komisie, Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Prešovského samosprávneho kraja 
a Svetovej banky na základe schválenia zámeru NP dňa 17.12.2019 Komisiou pri 
Monitorovacom výbore Operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie 
vyhlási Vyzvanie pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v 
Prešovskom samosprávnom kraji“. 

Hlavným cieľom predkladaného zámeru národného projektu je najmä prepojenie 
vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby 
a inovácie obsahu vzdelávania, podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi 
stredoškolského odborného vzdelania a zamestnávateľmi, skvalitnenie tvorby stratégií a 
vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK na svojom 
25. zasadnutí dňa 21.01.2020  prerokovala predložený materiál a odporúča svojim Uznesením 
č. 25/2020  Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie ŽoNFP národného projektu „Zlepšenie 
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, ako aj zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie pripravovaného národného projektu vo výške 5 
% z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 250 366,73 EUR (typ 
výdavkov: bežné výdavky) a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu kraja. 

 Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK na svojom 
13. zasadnutí dňa 21.01.2020  prerokovala predložený materiál a odporúča svojim Uznesením 
č. 13/2020  Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie ŽoNFP národného projektu „Zlepšenie 
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, ako aj zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie pripravovaného národného projektu vo výške 5 
% z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 250 366,73 EUR (typ 
výdavkov: bežné výdavky) a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu kraja. 

Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK na svojom 19. zasadnutí dňa 27.01.2020  
prerokovala predložený materiál a odporúča svojim Uznesením č. 19/2020  Zastupiteľstvu PSK 
schváliť predloženie ŽoNFP národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v 
Prešovskom samosprávnom kraji“, ako aj zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie pripravovaného národného projektu vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu max. 250 366,73 EUR (typ 
výdavkov: bežné výdavky) a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu kraja. 

  



 
Základné informácie o príprave projektového zámeru národného projektu  

„Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“  
 
   
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 
orgán pre operačný program Ľudské zdroje  konajúci v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu na základe výstupov z iniciatívy 
Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative (CuRI), spoločného programu 
generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie a Svetovej banky 
v spolupráci štyroch kľúčových partnerov: Európskej komisie, Úradu podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu, Prešovského samosprávneho kraja a Svetovej banky plánuje 
vyhlásiť Vyzvanie pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v 
Prešovskom samosprávnom kraji“. 
 
Operačný program:   Ľudské zdroje 
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 vyzvania:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 
reflektujúc potreby trhu práce  
 
Predpokladaný dátum  
vyhlásenia vyzvania:  02/2020 
Typ vyzvania:  Uzavretá – oprávnený žiadateľ PSK 
 
Schéma štátnej pomoci:  neuplatňuje sa 
Predpokladaný harmonogram  
realizácie projektu:  Predpokladaná dĺžka trvania realizácie projektu je 41 mesiacov. 

Predpokladané obdobie realizácie projektu 04.2020-08.2023. 
   

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

Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu:  5 007 334,50 EUR 
Predpokladaná výška spolufinancovania projektu:     250 366,73 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. 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.  

Hlavná aktivita projektu: 

Zlepšenie a inovácia stredného odborného školstva na území PSK prostredníctvom inovácie 
školských vzdelávacích programov, obsahov a metód vzdelávania, vytvorenia regionálnej 
platformy v oblasti  školských politík prepojenej s trhom práce  a vzdelávania pedagogických 
zamestnancov. 

Podaktivity projektu: 

Podaktivita 1.1: Realizácie analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a 
žiakov s cieľom identifikovať hlavné oblasti nesúladu medzi ponúkanými školskými 
vzdelávacími programami a požadovanými zručnosťami na trhu práce. 
 

Podaktivita 1.2: Vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, vrátane 
majstrov odborného výcviku pre inováciu vzdelávacieho procesu a zvyšovanie ich odborných 
a praktických kompetencií. 
 

Podaktivita 1.3: Tvorba, resp. inovácia a realizácia školských vzdelávacích programov a 
materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania 
požiadavkám trhu práce.  
 

Podaktivita 1.4: Vytvorenie regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s 
trhom práce. 
 

Podaktivita 1.5:  Marketingové aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce 
a zlepšenie náboru žiakov pre systém SOŠ. 
 

Podaktivita 1.6: Riadenie projektu a koordinácia aktivít. 
 
Do realizácie aktivít projektu je zapojených 5 vybraných SOŠ: SOŠ agropotravinárska a 
technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok; SOŠ polytechnická Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce; Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; SOŠ 
elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce; Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov. 

Oprávnené skupiny výdavkov:  
35 - Dotácie, príspevky a transfery,  
52 - Osobné výdavky,  
903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b.).  

Oprávnené výdavky  
Priame výdavky sú výdavky na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s 
konkrétnou činnosťou. Tieto výdavky zahŕňajú priame bežné výdavky (napr. mzdy, cestovné 
výdavky a režijné výdavky, ktoré sú priradené iba danému druhu výkonu a ktorých podiel na 
jednotku rovnakého druhu výkonu možno zistiť pomocou jednoduchého delenia) a kapitálové 
výdavky. Priamymi výdavkami sa nefinancujú podporné aktivity projektu. 
 



1. Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti  - výdavky vzniknuté na základe 
pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov (napr. zákonník práce, zákon o 
štátnej službe,...).  

2. Personálne výdavky interné – odborné činnosti - výdavky vzniknuté na základe 
pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov (napr. zákonník práce, zákon o 
štátnej službe,...). 

3. Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených nákladov na operáciu/projekt  
(nariadenie 1303/2013, čl. 68b) - zostávajúce oprávnené náklady na operáciu/projekt vo 
výške 40 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov. 


