Dôvodová správa
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní
Dňa 12. decembra 2016 vypísalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvu (ďalej len
„IROP“) na predkladanie projektových zámerov (ďalej len PZ) na zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. 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.
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektov, kde oprávnenými žiadateľmi sú
stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, je v rámci tejto výzvy
realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020, a to nasledovne:
príspevok zo zdrojov IROP je zložený zo zdrojov Európskej únie (ďalej len EÚ): Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu spolu vo výške 95% a spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa - 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok musia byť finančne spôsobilí na
spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľne zabezpečia spolufinancovanie projektu vo
výške určenej vo výzve. Splnenie podmienky finančnej spôsobilosti na spolufinancovanie
projektu stredné školy preukazujú zabezpečením uznesenia zastupiteľstva kraja o tom, že
zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu s konkrétnym názvom, realizovaného v rámci vyššie uvedenej výzvy,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja
kraja; zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných PZ vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutých nenávratných finančných
prostriedkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečením financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
Východiskom pre zapojenie sa stredných odborných škôl do tejto výzvy je snaha
o zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, ktoré by korešpondovalo so špičkovými
modernými technológiami, strojovým a prístrojovým vybavením zodpovedajúcim súčasnej
modernej technike, s ktorou pracuje už väčšina zamestnávateľov a firiem v regióne a ktoré by
zodpovedalo požiadavkám praxe, chýba možnosť praktických cvičení s modernou meracou,
automatizačnou, telekomunikačnou a výpočtovou technikou v rámci prípravy na budúce
povolanie. Evidujeme potrebu neustálej obnovy počítačového vybavenia školy – táto technika
sa mimoriadne rýchlo vyvíja a finančné náklady na obnovu počítačov, tabletov,
dataprojektorov, interaktívnych tabúľ, mobilných telefónov a iných IKT zariadení sú značne
vysoké.
Školské vzdelávacie programy pre odbory, ktoré sú nosnými odbormi v projektoch
jednotlivých stredných škôl sú vypracované v súlade so Štátnymi vzdelávacími programami.
Projekty podporujú inkluzívne vzdelávanie, pretože umožňujú každému žiakovi, nielen z
domácej školy, ale aj partnerských škôl získať najnovšie poznatky, vedomosti a zručnosti vo
všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú aj vzdelávanie a prípravu
žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školský vzdelávací program je
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otvorený aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, integráciou týchto žiakov do
bežných tried. Školy v rámci svojich akreditovaných programov aj v spolupráci so
zamestnávateľmi poskytujú systém celoživotného vzdelávania prostredníctvom Centier
odborného vzdelávania a prípravy a Regionálnych centier vzdelávania v menej rozvinutých
regiónoch Košického kraja.
PZ majú súlad s požiadavkami strednodobej prognózy potrieb trhu práce, ktorá v Košickom
kraji deklaruje potrebu kvalifikovaných zamestnancov v jednotlivých odvetviach v regióne - v
strojárstve:
technikov a odborných pracovníkov, kvalifikovaných pracovníkov a
remeselníkov, operátorov a montérov strojov a zariadení; v odvetví IT - technikov a
odborných pracovníkov, vývojárov aplikácií a systémov, pracovníkov IT služieb, pracovníkov
riadenia a bezpečnosti podnikového IT, ako aj kvalifikovaných pracovníkov v oblasti
poľnohospodárstva. Oprávnené aktivity PZ stredných škôl sú preto zamerané na obstaranie
a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické
vyučovanie, odborný výcvik a odbornú prax, pre celoživotné vzdelávanie, pre odborné
učebne, dielne a iné vyučovacie miestnosti na stredných odborných školách a v centrách
odborného vzdelávania a s tým súvisiace stavebné úpravy za účelom zvýšenia počtu žiakov na
praktickom vyučovaní.
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre celé územie Slovenskej
republiky je 98 832 378 eur (zdroj EÚ). Alokácia na Košický samosprávny kraj predstavuje
5 154 638 eur. Indikatívne alokácie na jednotlivé územia majú vo výzve na predkladanie PZ
iba informatívny charakter. Predkladatelia v rámci výzvy na predkladanie PZ nebudú
posudzovaní vzhľadom na výšku uvedených alokácií, indikatívne alokácie na jednotlivé
územia budú stanovené aj vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok, ktorú budú predkladať následne žiadatelia, ktorých PZ boli posúdené a boli im
vydané pozitívne hodnotiace správy PZ. Celková výška oprávnených výdavkov na 19
predkladaných projektových zámerov stredných škôl je 8 820 209,69 eur, z toho nenávratný
finančný príspevok je vo výške 8 379 199,20 eur a výška finančných prostriedkov potrebných
na zabezpečenia spolufinancovania je 441 010,49 eur.

Košice 20. 03. 2017
Spracovala: Ing. Kubová Henrieta
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