
 

 

Integrovaný regionálny operačný program  

 

Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) 

Názov výzvy: Výzva  na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných            
odborných škôl na praktickom vyučovaní  

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)     

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  

Investičná priorita:  2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 
infraštruktúry   

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 

Schéma ŠP / DM: neuplatňuje sa  

Fond:   Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

 

Riadiaci orgán (RO pre IROP):   
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní 
hodnotiacej správy z prvého kola (výzva na PZ) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola (žiadosť 
o NFP).1 
 
Typ výzvy:   uzavretá   
Termín vyhlásenia výzvy: 20.12.2018 
Termín uzavretia výzvy: 01.03.2019 
 

                                                 
1 V prípade neúčasti žiadateľa v prvom kole bude žiadateľovi v prípade predloženia žiadosti o NFP v druhom kole 
zastavené konanie o žiadosti. 



 

 

Oprávnení žiadatelia: 

- organizácia štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy), stredné odborné školy/odborné 
učilištia; 

- subjekty verejnej správy (samosprávny kraj), a ostatné subjekty verejnej správy (stredné odborné 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja);  

- mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková 
organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a 
náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ 
školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné 
odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby);  

- subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická 
osoba; stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby).  

Oprávnenými žiadateľmi sú vyššie uvedení zriaďovatelia stredných odborných škôl/odborných učilíšť, 
ako aj stredné odborné školy/ odborné učilištia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Oprávnené územie: 

• celé územie Slovenskej republiky: menej rozvinutý región (celá SR mimo BSK) / viac rozvinutý región 
(BSK) 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

Alokácia: 17 052 427 EUR  (zdroje EÚ) 

 

Samosprávny kraj Alokácia na kraj  

(zdroj EÚ) 

Alokácia pre RIÚS  

(zdroj EÚ) 

Alokácia pre MFO  

(zdroj EÚ) 

Bratislavský 3 160 213 n/a 3 160 213 

Trnavský 1 532 684 1 532 684 n/a 

Nitriansky 5 075 495 1 349 312 3 726 183 

Trenčiansky 2 108 501 771 815 1 336 686 

Banskobystrický n/a n/a n/a 

Žilinský 4 487 547 n/a n/a 

Prešovský 687 987 n/a 687 987 

Košický n/a n/a n/a 

 

 



 

 

 

Financovanie projektu: 

Maximálna intenzita pomoci na projekt: 

Kategória podniku 
príspevok zo 
zdrojov IROP   

(% z COV) 

Spolufinancovanie 
zo zdrojov 

prijímateľa (% 
z COV) 

Menej rozvinuté regióny (všetky kraje okrem BSK)   

a) organizácia štátnej správy (ústredné orgány 
štátnej správy)  

100% 0% 

b) subjekty verejnej správy (samosprávny kraj), a 
ostatné subjekty verejnej správy (stredné 
odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávneho kraja)  

95% 5% 

c) mimovládne organizácie (nezisková organizácia 
ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková 
organizácia ako poskytovateľ všeobecne 
prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev 
a náboženská spoločnosť ako 
zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako 
zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako 
poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v 
oblasti vzdelávania, stredné odborné školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby)  

95% 5% 

d) subjekty zo súkromného sektora mimo schém 
štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická 
osoba; stredné odborné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti právnickej osoby)  

90% 10% 

Viac rozvinuté regióny (BSK)   



 

 

e) organizácia štátnej správy (ústredné orgány 
štátnej správy)  

100% 0% 

f) subjekty verejnej správy (samosprávny kraj), a 
ostatné subjekty verejnej správy (stredné 
odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávneho kraja)  

95% 5% 

g) mimovládne organizácie (nezisková organizácia 
ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková 
organizácia ako poskytovateľ všeobecne 
prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev 
a náboženská spoločnosť ako 
zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako 
zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako 
poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v 
oblasti vzdelávania, stredné odborné školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby)  

95% 5% 

h) subjekty zo súkromného sektora mimo schém 
štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická 
osoba; stredné odborné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti právnickej osoby) 

90% 10% 

COV = celkové oprávnené výdavky 

Forma poskytnutého príspevku:                 nenávratný finančný príspevok 

Minimálna výška príspevku na projekt:   nie je stanovená 

Maximálna výška príspevku na projekt:   4 000 000 EUR 

Pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom:  

• a), e) nesmie presiahnuť 4 000 000 EUR,  

• b), c), f), g) nesmie presiahnuť 3 800 000 EUR.  

• d), h) nesmie presiahnuť 3 600 000 EUR.  
 

Spôsob financovania:  

• predfinancovanie a refundácia, resp. ich kombinácia (systém zálohových platieb sa neuplatňuje) 

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: 

V rámci špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 
sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:  
 
a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre  

• praktické vyučovanie,  

• odborný výcvik, odbornú prax,  

• celoživotné vzdelávanie,  



 

 

• jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,  

• knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, na stredných odborných školách, centrách 
odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania 
a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy; 
 

b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné 
úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; 
 
c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov  

• stredných odborných škôl,  

• centier odborného vzdelávania a prípravy,  

• stredísk odbornej praxe,  

• stredísk praktického vyučovania a  

• školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho 
vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy2; 
 

e. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov  

• stredných odborných škôl,  

• centier odborného vzdelávania a prípravy,  

• stredísk odbornej praxe,  

• stredísk praktického vyučovania,  

• školských hospodárstiev a  

• internátov.  
 
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu 
ktorých je vyhlásená táto výzva.  
Typy aktivít b), c) a e) je možné realizovať len v kombinácii s aktivitou a).  
Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s typmi 
aktivít a) až c).  
Typ aktivity b) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s typmi 
aktivít a) a c).  
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením 
projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.  

Realizáciou projektu nesmie dôjsť k vzniku alebo podpore elokovaných pracovísk stredných odborných 
škôl pri segregovaných rómskych osídleniach/komunitách.  

 

Časová oprávnenosť realizácie oprávnenosti 

V rámci výzvy nie je stanovená max. a min. dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti 
výdavkov projektu, ktorá je uvedená v príručke pre žiadateľa.  

                                                 
2 Informácia o inkluzívnom vzdelávaní je uvedená v prílohe 9 výzvy   



 

 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: 

• na nehnuteľnostiach/hnuteľných veciach, ktoré majú byť nadobudnuté/zhodnotené z NFP nesmie 
viaznuť skôr vzniknuté záložné právo 

 
Zacielenie podpory prostredníctvom indexu investičnej účinnosti 
Z dôvodu obmedzených finančných zdrojov pre územie je potrebné koncentrovať finančné prostriedky tam, 
kde bude investícia najúčinnejšia, t.j. index investičnej účinnosti. 
 

Kraj/mesto 
Minimálna hodnota indexu 
investičnej účinnosti 

ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Bratislava 47,00 

ÚIJ Trnavského kraja 6,00 
ÚIJ Trenčianskeho kraja 30,00 
ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trenčín 25,00 
ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Žilina 14,67 
ÚIJ Nitrianskeho kraja 30,00 
ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Nitra 30,00 
ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Prešov 10,00 

 
ÚIJ = územná investičná jednotka 
Index investičnej účinnosti pre konkrétne územie (žiadateľa) sa vyráta pomocou formuláru vo výzve (príloha 
č.7 k PZ). 
 
 
Rozsah údajov, ktoré nie je možné meniť v žiadosti o NFP (v porovnaní s PZ) 

a) hodnoty merateľných ukazovateľov žiadosti o NFP znížiť o viac ako 10%; 
b) výšku oprávnených výdavkov projektu v žiadosti o NFP zvýšiť o viac ako 15%; 
c) zmeny hlavných aktivít, ktorými by došlo k zmene povahy projektu vzhľadom na výsledky podpory 

IROP v rámci špecifického cieľa danej investičnej priority. 
 

 
 
Kontakt pre bližšie informácie:                  Octigon, a.s. 

    
  Helena Krempaská 
  Mobil:  +421  917 497 078 

   
  Tel.: +421 2 4464 53 84, 5  
  Fax:  +421 2 4464 53 86 
  Email:  krempaska@octigon.sk 
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