
Informačný materiál k     výzve na predkladanie žiadostí o     poskytnutie nenávratného  
finančného príspevku zameraná na zvýšenie inkluzívnosti a     rovnaký prístup ku kvalitnému  

vzdelaniu a     zlepšeniu výsledkov a     kompetencií detí a žiakov  

Kód výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšeniť  inkluzívnosť  a rovnaký  prístup  ku
kvalitnému vzdelaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a
žiakov

Dátum vyhlásenia 30. 12. 2016

Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola 24. 04. 2017

Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola 08. 06. 2017

Termín uzávierky 3. hodnotiaceho kola 27. 09. 2017

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ  50 000 000 €

Oprávnenosť miesta realizácie Všetky  kraje  menej  rozvinutého  regiónu  a viac  rozvinutý
región

Minimálna výška dotácie 9 342 €
Maximálna výška dotácie 424 440 €

Doba realizácie projektu Minimálne 12 mesiacov, maximálne 36 mesiacov

 



Oprávnenosť žiadateľa

P. č. 
Podmienka 
poskytnutia
príspevku 

Popis podmienky poskytnutia príspevku

1.

Podmienka
oprávnenosti 
žiadateľa
(právna forma)

Oprávnenými žiadateľmi sú:
základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov
zriaďovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č.596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu
Poznámka:
základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným 
žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre 
asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho 
orgánu, musí byť riadne splnomocnená (úradne overené plnomocenstvo s 
nemožnosťou ďalšej substitúcie, ak ju zákon neumožňuje) na výkon úkonov 
viažucich sa ku konaniu o žiadosti.

2. Podmienka nebyť
dlžníkom na daniach 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach.

3.
Podmienka nebyť dlžníkom 
poistného na
zdravotnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom
poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné
zdravotné poistenie v SR.

4.
Podmienka nebyť dlžníkom na 
sociálnom
poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení.

5.

Podmienka, že voči žiadateľovi 
nie je vedené
konkurzné konanie,
reštrukturalizačné konanie, nie je 
v konkurze alebo v 
reštrukturalizácii

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie ani
reštrukturalizačné konanie, žiadateľ nesmie byť v konkurze
alebo v reštrukturalizácii (táto podmienka sa nevzťahuje na
subjekty podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov).

6.
Podmienka zákazu vedenia 
výkonu rozhodnutia voči
žiadateľovi

Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia ani 
vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 všeobecného 
nariadenia. Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči 
členom riadiacich a dozorných orgánov žiadateľa, ale je
relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa (nerelevantné pre 
ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ostatné 
štátnej rozpočtové organizácie).

7.
Podmienka finančnej
spôsobilosti spolufinancovania
projektu

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie 
projektu. Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu 
znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky 
na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. Výška 
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje 
ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu
a žiadaným NFP.

8. Podmienka, že žiadateľ ani jeho 
štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani 

 Trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261-§ 
263 Trestného zákona)

 



prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať 
žiadateľa v konaní o ŽoNFP 
neboli právoplatne odsúdení za 
niektorý z nasledujúcich
trestných činov:

 Niektorý z trestných činov korupcie (§ 328 - § 336 Trestného 
zákona)
 Trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 
234 Trestného zákona)
 Trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny (§ 296 Trestného zákona)
 Trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej 
dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona)

9.

Podmienka, že žiadateľ, ktorým je
právnická osoba, nemá 
právoplatným rozsudkom 
uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest
zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej 
únie alebo trest zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní

Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické 
osoby v súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Intenzita pomoci pre žiadateľa je stanovená nasledovne:

Menej rozvinuté regióny

Žiadateľ 
Zdroje
financovania NFP

Výška príspevku
zo zdrojov OP ĽZ
z celkových
oprávnených
výdavkov v %
(NFP)

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov
žiadateľa v %

Verejný sektor
ESF

+
štátny rozpočet

95 5

Štátny sektor
ESF

+
štátny rozpočet

100 0

Súkromný sektor
ESF

+
štátny rozpočet

90 10

mimovládna / nezisková
organizácia

ESF
+

štátny rozpočet
95 5

 



Viac rozvinutý región

Žiadateľ
Zdroje
financovania NFP

Výška príspevku
zo zdrojov OP ĽZ
z celkových
oprávnených
výdavkov v %
(NFP)

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov
žiadateľa v %

Verejný sektor
ESF

+
štátny rozpočet

95 5

Štátny sektor
ESF

+
štátny rozpočet

100 0

Súkromný sektor
ESF

+
štátny rozpočet

90 10

mimovládna / nezisková
organizácia

ESF
+

štátny rozpočet
95 5

Oprávnenosť cieľovej skupiny

Podmienka oprávnenosti
cieľovej skupiny projektu

Oprávnenou cieľovou skupinou v súlade so znením OP ĽZ pre
výzvu sú:
žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími 
potrebami

Oprávnenosť aktivít cieľovej skupiny

P. č. 
Podmienka
poskytnutia 
príspevku 

Popis podmienky poskytnutia príspevku

11. Podmienka, 
že hlavné
aktivity 
projektu sú 
vo vecnom 
súlade s 
oprávnenými
aktivitami 
OP ĽZ

V rámci špecifického cieľa 1.1.1 OP ĽZ sú oprávneným typom
aktivity:
aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu 
rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom
procese
aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou
aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie
na školách a v triedach( napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych 
akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie)
skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom 
predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do 
špeciálnych tried a škôl
aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie
majority a detí/žiakov so ŠVVP s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK
aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Každá štandardná stupnica jednotkových nákladov musí mať samostatnú
aktivitu.

 



Žiadateľ nemôže predložiť viacero žiadostí o NFP s rovnakými
oprávnenými aktivitami a súčasne rovnakou cieľovou skupinou.
V prípade, ak žiadateľ predloží viacero žiadostí o NFP, ktoré porušia i len
jednu z uvedených podmienok, budú tieto žiadosti o NFP vylúčené zo 
schvaľovacieho procesu.

Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

P. č. 
Podmienka
poskytnutia 
príspevku 

Popis podmienky poskytnutia príspevku

13.

Podmienka, 
že výdavky
projektu sú 
oprávnené
a nárokovaná
výška 
výdavkov je 
oprávnená
na 
financovanie 
z OP ĽZ

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP ĽZ,
to znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne 
definovanými v
dokumente Príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na www.minedu.sk a v 
súlade s prílohou č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov tejto 
výzvy.

Žiadateľ je povinný využiť nasledovné štandardné stupnice
jednotkových nákladov:
štandardnú stupnicu jednotkových nákladov – pedagogický asistent - mesačné
náklady na novovytvorené miesto pedagogického asistenta v materských a v 
základných školách
štandardnú stupnicu jednotkových nákladov - inkluzívny tím - mesačné 
náklady na novovytvorené miesto školského psychológa/špeciálneho 
pedagóga/sociálneho pedagóga v základných školách
štandardnú stupnicu jednotkových nákladov - asistent učiteľa –
vytvorenie a obsadenie miesta asistenta učiteľa

Štandardnú stupnicu jednotkových nákladov asistent učiteľa - vytvorenie 
a obsadenie miesta asistenta učiteľa nie je možné kombinovať so 
štandardnou stupnicou jednotkových nákladov pedagogický asistent - 
„mesačné náklady na novovytvorené miesto pedagogického asistenta
v materských a v základných školách“

Ďalšie informácie k výzve

Projekty z tejto výzvy prispievajú k nasledovným výsledkom špecifického cieľa 1.1.1 OP ĽZ:

 zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách

 zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školských neúspechom

 vytváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu 
ku vzdelaniu

 



 


