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Výzva 2021 - ŠKOLY 

FAQ 

1) Predkladá sa jedna žiadosť na jeden projekt (cykloprístrešok, cyklostojany) v areály 

školy, prípadne je možné do jednej žiadosti zahrnúť viac projektov (cykloprístrešky, 

cyklostojany) viacerých škôl ? 
 

Odporúčame podať jednu žiadosť na viac škôl. Maximálna výška dotácie k jednej žiadosti 

je 30 000 eur. Ku každej škole treba však uviesť indikátory (počet žiakov, nadväznosť na 

plánovanú, resp. existujúcu cyklistickú komunikáciu, atď.) samostatne. Je možné podať aj 

samostatné žiadosti ku každému projektu školy. V tomto prípade je však zvýšené riziko, že 

nemusí dôjsť k schváleniu všetkých žiadostí. V prípade podania žiadosti pre viac škôl sa 

bude pri hodnotení zohľadňovať súčet všetkých žiakov škôl. 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že v prípade podania žiadosti pre viac škôl musí 

každá škola splniť podmienky uvedené vo Výzve aj v bodoch 4 a 5 hodnotiacich kritérií. 

Ak niektorá škola zahrnutá v rámci jednej žiadosti nebude spĺňať podmienky v zmysle 

bodov 4 a/alebo 5, ovplyvní to celkové hodnotenie žiadosti, čím žiadateľ získa za tieto 

kritériá 0 bodov.     

 

2) Môže byť žiadateľom o dotáciu škola ? 

Oprávneným žiadateľom okrem mesta/obce a VÚC môže byť aj základná alebo stredná 

škola pri splnení oboch týchto podmienok: 

 má právnu formu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie; 

 zriaďovateľom je VÚC alebo obec. 

 

Pripúšťame možnosť, že oprávneným žiadateľom môže byť aj základná umelecká škola 

(ZUŠ), centrum voľného času a internát. Tieto subjekty musia spĺňať hore uvedené 

podmienky.  

Zákon č. 151/2019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky ďalej uvádza podmienku, že takémuto žiadateľovi sa dotácia poskytne 

prostredníctvom zriaďovateľa. 

Z uvedeného vyplýva tento postup. Najprv žiadosť o dotáciu pripravuje a podáva škola. Po 

schválení žiadosti poskytovateľ uzatvára zmluvu so zriaďovateľom (mesto/obec, VÚC). 

Zriaďovateľ je teda príjemcom finančných prostriedkov predstavujúcich dotáciu. 

V tomto prípade je nutná vzájomná informovanosť a koordinácia postupu medzi školou 

a zriaďovateľom. 

Do žiadosti sa môže uviesť bankový účet školy. Po schválení žiadosti sa žiadateľ vyzve 

o predloženie účtu zriadeného mestom/obcou/VÚC na účel prijatia a použitia dotácie. 

Z hľadiska organizačných úkonov sa javí ako jednoduchší spôsob žiadať o dotáciu pre 

základnú/strednú školu, prípadne centrum voľného času alebo internát  priamo obcou alebo 

VÚC. 
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V prípade požiadavky o cykloprístrešky alebo cyklostojany pri základnej umeleckej škole 

(ZÚŠ), centre voľného času alebo internáte neodporúčame podať samostatnú žiadosť 

z dôvodu nízkej početnosti žiakov v týchto vzdelávacích inštitúciách. Treba brať do úvahy aj 

kritéria bodového hodnotenia, ktoré musia byť splnené pri každom projekte. Odporúčame 

preto zámer riešiť komplexne, v rámci jednej žiadosti. To znamená, že žiadateľ (obec, VÚC) 

podá jednu žiadosť, v ktorej bude zahrnutá napríklad základná škola, ako aj základná 

umelecká škola a centrum voľného času. 

 

3) Môže byť žiadateľom o dotáciu cirkevná alebo súkromná škola ?  

V prípade školy ako žiadateľa (škola, ktorá má právnu formu rozpočtovej alebo príspevkovej 

organizácie), musí byť splnená podmienka zriaďovateľa. V postavení zriaďovateľa musí byť 

len obec/mesto alebo VÚC. Ustanovenie tejto podmienky vyplýva zo zákona č. 151/2019  

Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.    

Z uvedeného vyplýva, že žiadateľom nemôže byť cirkevná alebo súkromná škola. 

V prípade cirkevnej alebo súkromnej školy prichádza do úvahy možnosť osloviť 

obec/mesto, prípadne VÚC s požiadavkou o zabezpečenie cykloprístreškov pre školu. 

Týmto postupom na základe podanej žiadosti zo strany obce/mesta alebo VÚC môže dôjsť 

k obstaraniu cykloprístreškov. 

 

4) Môže byť oprávneným žiadateľom Základná umelecká škola (ZUŠ), nakoľko sa vo 

výzve spomínajú len základné a stredné školy? 

 

ZUŠ možno na účely výzvy posudzovať ako rozpočtovú vzdelávaciu organizáciu zriadenú 

konkrétnou obcou alebo VÚC, a preto môže byť ZUŠ oprávneným žiadateľom. 

 

 

5) Môže byť oprávneným žiadateľom Centrum voľného času, Internát, nakoľko sa vo 

výzve spomínajú len základné a stredné školy? 

 

Centrum voľného času, Internát, pokiaľ sú zriadené  obcou alebo VÚC možno považovať za  

oprávneného žiadateľa. Tieto subjekty, rovnako aj ZUŠ musia spĺňať nasledovné 

podmienky:  

 má právnu formu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie; 

 zriaďovateľom je VÚC alebo obec 

 

Z hľadiska organizačných úkonov odporúčame žiadať o dotáciu pre tieto subjekty priamo 

obcou alebo VÚC, prostredníctvom ktorých bude dotácia poskytnutá. 

 

Z dôvodu nízkej početnosti žiakov v týchto inštitúciách neodporúčame podať samostatnú 

žiadosť. Odporúčame preto zámer riešiť komplexne v rámci 1 žiadosti (treba brať do úvahy 

aj kritéria bodového hodnotenia, ktoré musia byť splnené pri každom projekte). To znamená 

že žiadateľ (obec, VÚC) podá jednu žiadosť, v ktorej bude zahrnutá napr. základná škola, 

ZUŠ a centrum voľného času.  
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6) Môže byť dotáciou financované doplnkové vybavenie cykloprístreška, akým je        

napríklad nabíjacie zariadenie pre elektrobicykle, kamera, osvetlenie ? 

 

Uvedené doplnkové vybavenie nespadá pod oprávnené aktivity podľa výzvy. 

Podmienky výzvy umožňujú obstaranie nasledovného doplnkového vybavenia:  

 

 servisný stojan 

 solárne panely a batérie na účel prevádzky elektronického systému uzamykania 

cykloprístreška, k čomu sa vzťahuje aj obstaranie čipových kariet otváranie/uzamykanie 

cykloprístreškov 

Odporúčame obstarať si doplnkové vybavenie cykloprístreška (nabíjacie zariadenie pre 

elektrobicykle, kamera, osvetlenie, atď.) nad rámec tejto výzvy, t. j. z vlastných zdrojov. 

 

7) Môže byť dotáciou financované vyhotovenie projektovej dokumentácie ? 

 Vyhotovenie projektovej dokumentácie nespadá pod oprávnené aktivity na základe výzvy. 

 Vo výzve je v časti „Oprávnené aktivity“ uvedená ako oprávnená aktivita spracovanie 

dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného 

zamerania stavby.  

 

8) Je oprávneným výdavkom vybudovanie cyklistickej komunikácie ku  

 cykloprístrešku ? 

 

     Oprávnenou aktivitou je vybudovanie nevyhnutnej prístupovej plochy. Môže ísť napríklad  

 o vstupnú cestu k cykloprístrešku z chodníka, resp. miestnej komunikácie. 

 

9)  Je možné stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky nahradiť stavebným  

 rozpočtom ? 

    Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky môže byť nahradené stavebným rozpočtom 

vyhotoveným projektantom, resp. stavebným rozpočtom vyhotoveným certifikovaným 

rozpočtárom.   

 

10) Je súčasťou dotácie aj DPH ? 

Dotácia sa neposkytuje s DPH. 

 

11) Môže byť pri zúčtovaní dotácie napr. obci - neplatcovi DPH uznaná DPH ako 

oprávnený výdavok? 

 
Áno, prijímateľovi dotácie, ktorý nie je platca DPH, je pri zúčtovaní dotácie DPH priznaný 

výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH), takýto výdavok sa považuje za 

oprávnený výdavok.   
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12) Môže byť cykloprístrešok zameraný aj na úschovu kolobežiek? 

Cykloprístrešok je primárne zameraný na úschovu bicyklov a má pozostávať 

z konštrukčných prvkov, ktoré sú určené na uloženie bicyklov.  

Nakoľko je používanie kolobežiek prirodzenou súčasťou dochádzania detí do školy, 

odporúčame v cykloprístrešku vytvoriť priestor pre uloženie aj kolobežiek.  

Náklady na zriadenie odkladacieho stojana pre kolobežky sú ale v réžii výdavkov žiadateľa 

(t.j. nie sú hradené z dotácie MDV SR).   

 

13) Ak máme potvrdenia (napr. Okresný súd) potrebné k výzve na dotáciu doručenú do 

elektronickej schránky www.slovensko.sk, je potrebné zabezpečiť zaručenú konverziu 

dokumentu (na pošte alebo u notára) alebo je možné preposlať to k Vám elektronicky, 

aby bolo potvrdenie platné?  

     Na základe podmienky výzvy, ustanovujúcej spôsob predkladania žiadostí  

(strana 5 výzvy) musí byť žiadosť odovzdaná v obálke. Vytlačenú, opečiatkovanú 

a podpísanú žiadosť štatutárnym zástupcom, resp. ním povereným splnomocneným 

zástupcom, spolu so všetkými prílohami žiadateľ predkladá v jednom pevne zviazanom 

origináli a zároveň v PDF formáte na USB nosiči. 

 

14) Môže sa novozaložená škola, ktorá do konca lehoty podania žiadosti, t.j. do 31.12.2021 

nebude mať otvorené všetky ročníky, zapojiť do tejto Výzvy? 

Odporúčame zapojiť sa do výzvy aj napriek tomu, že menší počet žiakov bude zohľadnený 

pri bodovom hodnotení v rámci kritéria 1. Počet žiakov školy. 

 

 

http://www.slovensko.sk/

