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Vec: Usmernenie k postupu pri predkladaní žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov na financovanie havárií
K úprave postupu zriaďovateľov škôl pri riešení havarijných situácií vydalo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR Smernicu č. 8/2011, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca
2011.( Nová smernica, ktorá ju nahradzuje č. 29/2013 ) Náležitosti žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na odstránenie havárie obsahuje Čl. 3 smernice. MŠVVaŠ SR
vypracovalo vzor tejto žiadosti, ktorý je zverejnený na jeho webovom sídle ( aj v prílohe tohto
usmernenia ). K niektorým bodom tejto žiadosti uvádzame:
Bod 1), a) 3 smernice – kód zriaďovateľa pre financovanie, sa uvedie znak z databázy
rozpisu finančných prostriedkov na webovom sídle MŠVVaŠ SR, napr. u obce Vištuk to je
O508322, u škôl KŠÚ je to znak KBA.
Bod 1), a) 4 smernice – právna forma, u KŠÚ je to ŠRO ( štátna rozpočt. organizácia ),
u zriaďovateľa obce, cirkvi, je to právnická osoba ( podľa zák. č. 369/1990 Zb. ),
u súkromného zriaďovateľa je to s.r.o., a.s., živnostník.
Bod 1), c) smernice – stanovisko právnickej osoby ..., ktorá označila udalosť za havarijnú
situáciu, s odôvodnením. Tento bod súvisí s bodom g) smernice ( vo vzore žiadosti je to bod
č.3 a č. 4 prílohy ). V tomto bode určená osoba uvedie, že ide o havarijnú situáciu a zdôvodní
ju. Takýmito osobami sú napr. revízni technici elektrických zariadení, plynových zariadení,
zdvíhacích zariadení, komínov, plynových kotlov, tlakových zariadení ( títo aj pre potrubia na
horúcu vodu, paru, vzduch, ....). Pre oblasť stavebných objektov sú to autorizovaní stavební
inžinieri pre stavebný dozor, projektanti, architekti, prípadne i súdni znalci z odboru
stavebníctva.
Bod 1), d) smernice – predpokladané nevyhnutné náklady ..... sa preukazujú položkovitým
rozpočtom vypracovaným nezávislou odborne spôsobilou osobou, ktorá rozpočet podpíše
a opečiatkuje. Tento bod sa týka bodu 4. vzoru žiadosti, ako aj príloh vzoru žiadosti pod por.
č. 5. Týmto dokladom môže byť cenová ponuka, vypracovaná podľa výzvy ( zadania ) školy,
t.j. verejného obstarávateľa. Súčasťou výzvy ( zadania ) školy, ktorú priložíte k cenovej
ponuke, musí byť presná lokalizácia miesta odstránenia havarijného stavu v objekte, napr.
výmena podlahy v II. B triede v bloku A školy, oprava WC chlapci na prízemí v bloku B
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školy, atď. Taktiež musí byť presne kvantifikovaný rozsah zadávaných prác ( podľa
Usmernenia .... KŠÚ-OEČ/2009 z 18. 2. 2009, zverejnené na www.ksuba.sk ) na odstránenie
havárie, na základe čoho bude vypracovaná položkovitá kalkulácia v cenovej ponuke.
Upozorňujeme, že nestačí priložiť cenovú ponuku s výkazom výmer ( nie je možná
porovnateľnosť na rozsah zadávaných prác ), takáto žiadosť bude vrátená na doplnenie.
Bod 1), f) smernice - doklad, že objekt je majetkom zriaďovateľa a využíva sa na
vzdelávanie. V tomto bode sa podobne ako podľa predošlých smerníc priloží kópia listu
vlastníctva, prípadne delimitačného protokolu.
Bod 1), g) smernice – doklad o spôsobilosti právnickej alebo fyzickej osoby vydať
stanovisko s označením udalosti za havarijnú situáciu. Tento bod nadväzuje na bod 1) c)
smernice ( vo vzore žiadosti je to príloha č. 4 ). Podľa jeho znenia sa v prílohe žiadosti priloží
kópia osvedčenia, oprávnenia, preukazu spôsobilosti, prípadne preukazu znalca tej osoby,
ktorá vyhotovila stanovisko a označila udalosť za havarijnú.
Bod 4) smernice – žiadosť so všetkými prílohami zriaďovateľ doručí poštou, prípadne
osobne do podateľne KŠÚ. Okrem toho e-mailom ( na adresu : jaroslav.rolko@minv.sk )
žiadosť a fotodokumentáciu konkrétnej havarijnej situácie. Pre tento prípad fotodokumentácia
predstavuje 4 – 6 ks výstižných fotografií havarijného stavu vo formáte JPG ( vo fyzickej
žiadosti môže byť priložené aj viac kusov farebných doručí fotografií ). Tieto fotografie budú
na KŠÚ spracované a premietnuté do internetovej aplikácie žiadostí na MŠVVaŠ SR. Na emailovú adresu odosielateľa žiadosti a fotografií budú zasielané prípadné pokyny na
doplnenie, atď.
V žiadosti musia byť úplne vyplnené všetky jednotlivé body a priložené všetky
prílohy, inak bude žiadosť vrátená zriaďovateľovi na doplnenie. Podľa pokynov k smernici je
potrebné doplniť zriaďovateľmi všetky uplatnené žiadosti na poskytnutie finančných
prostriedkov na riešenie havarijných situácií z bežných aj kapitálových výdavkov, ktoré
doposiaľ neboli z MŠVVaŠ SR kladne vybavené a zriaďovateľmi odstránené z iných
finančných zdrojov, podľa Smernice č. 8/2011. Termín na doplnenie uplatnených žiadostí
podľa predchádzajúcich smerníc je do 31.5. 2011. Žiadosti, ktoré nebudú doplnené podľa
tohto usmernenia a do určeného termínu, budú z internetovej aplikácie žiadostí na MŠVVaŠ
SR vypustené.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
S pozdravom

v .r.
Mgr. Pavol Škovránek
prednosta

