
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti(POO) na program  

„finančnej podpory zriaďovateľom školského klubu detí s cieľom 
kompenzácie poplatkov za školský klub detí pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“ 

  Komponent 

 

Komponent 6 - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho 

vzdelávania 

  Reforma  Reforma 6 - Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov 

pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl 
Vyhlasovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Dátum vyhlásenia výzvy  23.12.2021  

Dátum uzavretia výzvy  17.1.2022 (23:59 hod) SEČ 

Názov výzvy/programu Kompenzácia poplatku v školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“) za 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“)  

resp. v hmotnej núdzi (ďalej len „HN“)   

Výška celkových finančných 

prostriedkov určených na 

zverejnenú výzvu 

2 625 000, - € 

Výška finančných 

prostriedkov pre 

jedného žiaka 

Maximálna výška finančných prostriedkov na jedného žiaka zo SZP 

alebo v HN, ktorý je prihlásený do ŠKD je 15 €/mesiac.                      

Cieľ výzvy  Cieľom výzvy je podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na 
aktivitách ŠKD. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia 
poplatkov za ŠKD pre žiakov zo SZP, resp. z rodín v HN.  

Merateľné ukazovatele 

programu 

Počet žiakov zo SZP a v HN v ŠKD v období od 01.02.2022 do 30. 06. 

2022. 

Nárast žiakov zo SZP a v HN v ŠKD v období od 01.02.2022 do 30. 06. 

2022 oproti predchádzajúcemu obdobiu (1.9.2021 – 31.1.2022). 



 

Oprávnení žiadatelia  Všetky základné školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré 

majú organizačnú zložku základná škola, zaradené do siete škôl a 

školských zariadení SR (ďalej len „základná škola“), zároveň majú ŠKD 

zaradenú do siete škôl a školských zariadení bez rozdielu typu 

zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, ktoré zároveň 

spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.  

Žiadatelia predkladajú žiadosť so súhlasom zriaďovateľa. 

Oprávnené aktivity  Kompenzácia poplatku za ŠKD pre žiakov zo SZP, resp. z rodín v HN.   

Výberové kritériá Kritérium Váha 

1. Celkový počet žiakov zo SZP, ktorí navštevujú 
ŠKD k 01. 01. 2022 alebo ich rodič / zákonný 
zástupca podal žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD 
k termínu prihlásenia sa do výzvy: 

Max 25 

2. Celkový počet žiakov v HN, ktorí navštevujú ŠKD 
k 01. 01. 2022 alebo ich rodič / zákonný zástupca 
podal žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD k termínu 
prihlásenia sa do výzvy: 

Max 25  

3. Výška poplatku za ŠKD (nad rámec 
kompenzácie), ktorú zriaďovateľ plánuje stanoviť 
po 1.2. 2022 pre žiakov zo SZP a/alebo HN: 

Max -50 

4. Percento žiakov zo SZP alebo v HN, ktorí 
navštevujú ŠKD k 01. 01. 2022 alebo ich rodič / 
zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie žiaka do 
ŠKD k termínu prihlásenia sa do výzvy, z celkového 
počtu žiakov školy zo SZP alebo v HN:  

Max 10 

5. Percento žiakov zo SZP alebo v HN z celkového 
počtu žiakov školy v šk. roku 2021/22:  

Max 10 

 

Osobitné podmienky 

poskytnutia finančných 

prostriedkov mechanizmu 

Žiadateľ a jeho zriaďovateľ musia spĺňať tiež nasledovné podmienky 

(v zmysle Plánu obnovy a odolnosti a príslušnej EÚ a národnej 

legislatívy), ktoré preukáže čestným prehlásením (čestné prehlásenie 

č. 1 – vzor v prílohe): 

 Dodržiavanie horizontálnej zásady doplnkovosti financovania. 

 Súlad s horizontálnym princípom „podpora rovnosti mužov a 

žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ . 

 Podmienku, aby žiadateľ ani jeho štatutárny orgán neboli 

právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin 



poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný 

čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin 

založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 

alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a 

verejnej dražbe.  

 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného 

odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba 

alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia 

č. 2018/1046). 

Bližšie informácie sú v manuáli a vzor čestného prehlásenia je 

zverejnený na web stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR pri tejto výzve. 

Žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov 

(napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na 

sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť 

zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne: 

• použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU 

(súčasť príloh výzvy), 

• uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu 

obnovy a odolnosti SR. 

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu sú v sprievodných materiáloch k 

výzve. 

Termín realizácie programu 

a obdobie oprávnenosti 

výdavkov 

Od 01.02. 2022  do 30. 6. 2022 

 

Forma predloženia žiadosti 

(spôsob a miesto podania) 

Žiadosť sa predkladá výhradne prostredníctvom online formulára 

zverejneného k predmetnej výzve na web stránke Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR najneskôr do 17.1.2022 (23:59 

hod). 

Vyhodnotenie žiadostí 

a zverejnenie výsledkov 

Vyhodnotenie a zverejnenie zoznamu žiadateľov (na web stránke  

vyhlasovateľa), ktorým boli pridelené finančné prostriedky, sa 

uskutoční najneskôr do 25.1.2022. 

Oprávnené 

výdavky (účel 

použitia finančných 

prostriedkov) 

Finančné prostriedky sú určené výhradne na kompenzáciu poplatkov 

za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z 

rodín v hmotnej núdzi. 

Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie kompenzácie 

poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi a žiakov z nízkopríjmových 



skupín bude realizované podľa § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Štátna pomoc Činnosť ŠKD, ktorú v prevažnej miere financuje štát (vrátane územnej 

samosprávy) a nad ktorým vykonáva dohľad štát, nie je považované 

za hospodársku činnosť, a teda na poskytovanie finančných 

prostriedkov v rámci tejto výzvy sa pravidlá štátnej pomoci 

nevzťahujú. 

Neoprávnené 

výdavky 
Finančné prostriedky nie je možné použiť na: 

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

b) refundáciu výdavkov, ktoré nevznikli alebo neboli vynaložené v 
termíne realizácie ..., 

c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov 
a prijatých pôžičiek, 

d) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom určeným týmto 
projektom, 

e) výdavky spojené s pohostením, občerstvením a darmi, 

f) pohonné hmoty, 

g) kapitálové výdavky,  

h) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 

i) položky, ktoré nespadajú do kategórií definovaných v tejto 
výzve, 

j) nákup počítačov, notebookov, dataprojektorov, interaktívnych 
tabúľ a podobných zariadení. 

 

Informácie pre žiadateľa - Žiadateľ sa zapojením do výzvy zaväzuje, že vytvorí podmienky pre 

zákonného zástupcu na prihlásenie a pobyt žiakov zo SZP a v HN 

v ŠKD na celé časové obdobie – od 01.02.2022 do 31.06.2022, 

pokiaľ bude mať zákonný zástupca záujem.  

- Úspešný žiadateľ obdrží finančné prostriedky z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. ŠKD vykazuje dochádzku žiaka 

v  triednej knihe. Regionálne úrady školskej správy zabezpečia 

kontrolu podporených ŠKD na základe pokynov z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s platnou legislatívou.  



Vyhodnotenie realizácie 

výzvy 

 

Žiadateľ vyhodnotí výzvu spôsobom, ktorý bude zverejnený na web 

stránke vyhlasovateľa.  

 Prílohy výzvy Čestné vyhlásenie č. 1 a č. 2, manuál, logo manuál, logá 

 

 

V Bratislave, dňa 23.12.2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                  Mgr. Branislav Gröhling v.r. 

                                                                                                  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 


