ŠKOLA PRE VÁS

podporme stredné odborné školy

Vážení kolegovia,
dostáva sa vám do rúk informačná brožúra, ktorej cieľom je priblížiť všetky možnosti
zvýhodnenia stredných odborných škôl v rámci obstarávania tovarov a služieb
prostredníctvom Zákona o verejnom obstarávaní. Ide o proces, v ktorom môžu byť v rámci
obchodnej spolupráce zvýhodnené práve stredné odborné školy.
Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil jedinečnú platformu, kde sú na webovej
stránke k dispozícii všetky relevantné informácie o stredných odborných školách, ktoré
ako prvé oslovené vyjadrili záujem spolupracovať s obcami a mestami, vyššími územnými
celkami, ministerstvami a inými orgánmi štátnej a verejnej správy pri dodávke tovarov
a služieb, ktoré vykonávajú žiaci stredných odborných škôl.
Táto aktivita sa realizuje vďaka podpore projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre
trh práce financovaného v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Preto aj touto
cestou chceme poďakovať Úradu vlády Slovenskej republiky a Švajčiarskej konfederácii
za dôveru, bez ktorej by projekt nebolo možné realizovať, a podporu, ktorá sprevádzala
zavedenie našich cieľov do praxe. Rovnako je potrebné poďakovať vedeniu Úradu pre
verejné obstarávanie za mnohé odborné konzultácie a podporu myšlienky prepájania
stredných odborných škôl s verejnými zákazkami prostredníctvom zvýhodnenia
zo Zákona o verejnom obstarávaní.
Názorným príkladom životaschopnosti tejto myšlienky je fakt, že publikáciu, ktorú držíte
v rukách, tlačili žiaci Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave.
JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

Podpora rastu a prosperity stredných odborných škôl priamym dodaním tovaru,
uskutočnením stavebných prác alebo poskytnutím služby žiakmi strednej odbornej školy
v rámci praktického vyučovania verejnému obstarávateľovi je pozitívnym príkladom
zabezpečenia viaczdrojového financovania stredného odborného školstva a zároveň
príkladom zvýšenia pocitu spoluzodpovednosti žiakov pri zabezpečovaní potrieb zo strany
verejných obstarávateľov.
Týmto proaktívnym prístupom Štátny inštitút odborného vzdelávania pozitívne formuje
postoj žiakov odborných škôl k vytváraniu hodnôt a upevňuje v nich pocit sebarealizácie
a uplatnenia v spoločenskej praxi. Prostredníctvom vhodných príležitostí sa zlepší
aktuálnosť a kvalita vzdelávania žiakov odborných škôl, ich zručností.
Žiakom odborných škôl držíme palce pri získavaní konkurencieschopného
postavenia na trhu a verejným obstarávateľom prajeme získanie partnera,
ktorý zabezpečí plnenie zákazky v požadovanej kvalite, riadne a včas.

Ing. Zita Táborská
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
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Úrad pre verejné obstarávanie SR
Zvýhodnenie v zákone dáva školám zelenú
Stredné odborné školy majú bližšie k sociálnemu podnikaniu. Stačí v rámci ponuky ich
tovarov, služieb a stavebných prác využiť zvýhodnenie z verejného obstarávania a dať tak
žiakom priestor ponúknuť skutočné služby.
Stredné odborné školy v sebe spájajú prax s teóriou, vďaka čomu sú ich tovary a služby
konkurencieschopné, a to aj v porovnaní s klasickými komerčnými poskytovateľmi. Štátny
inštitút odborného vzdelávania zriadil portál, ktorý ponúka cenné informácie o školách,
s ktorými je na základe zvýhodnenia v Zákone o verejnom obstarávaní možná veľmi
atraktívna spolupráca.
V zmysle § 1 ods. 12 písm. d zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o verejnom obstarávaní) sa Zákon
o verejnom obstarávaní nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou,
ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie
služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom stredná odborná
škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej
odbornej školy v rámci praktického vyučovania.
Zvýhodnenie je možné uplatniť nielen mestským či obecným úradom, prípadne úradom
samosprávneho kraja, ale aj štátom vrátane ministerstiev a ústredných orgánov štátnej
správy, príspevkových alebo rozpočtových organizácií.
Čo to znamená v praxi?
Ak stredná odborná škola dodá tovar, uskutoční stavebné práce, alebo poskytne služby
zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania, tak
na takéto verejné obstarávanie sa nevzťahuje Zákon o verejnom obstarávaní. Štát
(ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy), obce a vyššie územné celky môžu teda
obstarávať tieto tovary a služby priamo, bez nutnosti postupovať podľa Zákona
o verejnom obstarávaní.
Existujú obmedzenia?
V prípade verejného obstarávania musí ísť výlučne o podlimitnú zákazku alebo zákazku
s nízkou hodnotou. Podlimitná zákazka je pri tovaroch do sumy 135 000 € bez DPH
a pri službách do sumy 209 000 € bez DPH. Zákazka s nízkou hodnotou je do sumy
20 000 € bez DPH.
Musí ísť o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré
realizuje stredná odborná škola a tieto sú zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy
v rámci praktického vyučovania. Netreba zabúdať, že tieto dve podmienky musia byť
splnené súčasne.
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Podporujeme stredné odborné školy
Projekt Škola pre vás
Pomocou platformy Škola pre vás (www.skolaprevas.sk) podporujeme stredné odborné
školy vo zvýhodňovaní pri verejných obstarávaniach.
Aké sú obmedzenia pre stredné odborné školy?
1. musí ísť o podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou;
2. musí ísť o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
ktoré realizuje stredná odborná škola a tieto sú zabezpečované žiakmi strednej odbornej
školy v rámci praktického vyučovania, pričom obe tieto podmienky musia byť splnené
súčasne.
Do projektu Škola pre Vás sa môže zapojiť akákoľvek stredná odborná škola – štátna
alebo súkromná, ktorej žiaci zabezpečujú tovar, stavebné práce alebo služby v rámci
praktického vyučovania. Pre zapojenie zašlite krátku požiadavku na adresu
kontakt@skolaprevas.sk a naši koordinátori vás budú kontaktovať. Registrácia školy
je bezodplatná.
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Verejné obstarávanie
Nový priestor pre školy
Od vizitiek až po murárčinu. Takto sa dá v krátkosti zvýrazniť nový priestor pre stredné
odborné školy v rámci širokej palety možností, prostredníctvom ktorých môžu z výnimky
profitovať školy so šikovnými žiakmi.
Stredné odborné školy majú pred sebou príležitosť viac sa presadiť vo verejných
obstarávaniach. Zvýhodnenie zo zákona môže podporiť aktivity, v ktorých zohrajú hlavnú
úlohu šikovní žiaci. Ide o spoločenskú zodpovednosť, v ktorej sa kladie dôraz na šikovnosť
stredoškolákov a dynamiku školy.
Príklady úspešnej spolupráce
Mesto sa pripravuje na tradičné folklórne slávnosti. Program je atraktívny, zatiaľ však
o ňom vie málo ľudí. Jedna z možností je jeho propagácia formou letákov a plagátov. Na
tento účel je možná výnimka zo zákona a spolupráca so strednou odbornou školou, ktorá
sa venuje polygrafii.
Mestské kultúrne stredisko sa pripravuje na letnú turistickú sezónu. Turistom pri svojej
návšteve chce ponúknuť mapu s pamätihodnosťami. Aj tu je priestor na spoluprácu
so strednou odbornou školou, ktorá sa venuje polygrafii.
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Pri futbalovom ihrisku v obci je zdemolované oplotenie, ktoré ohrozuje zdravie športovcov
aj ľudí prechádzajúcich popri športovisku. S opravou sa obec môže obrátiť na konkrétnu
strednú odbornú školu stavebnú.
Úrad samosprávneho kraja organizuje výstavu, ktorej súčasťou bude aj slávnostná
recepcia. Práve pri jej príprave vrátane dodávky stravy a ostatného servisu možno využiť
výnimku zo zákona – spoluprácu s hotelovou akadémiou.
Pravidelný servis motorového vozidla zvyšuje jeho životnosť. Spoluprácou so strednou
odbornou školou dopravnou sa otvára príležitosť na jeho pravidelné servisovanie
uplatnením výnimky zo zákona.
Čo mesto, to história a, samozrejme, príležitosť oceniť. Pri výrobe pamätných plakiet
a podobných upomienkových predmetov je možné spolupracovať so strednou odbornou
školou umeleckého, prípadne sklárskeho zamerania.
Spoločenská zodpovednosť v priamom prenose
Každá takáto zákazka je cenným prejavom dôvery voči šikovným stredoškolákom, ktorí
ešte pred maturitou či získaním výučného listu preukazujú svoju pripravenosť na budúce
zamestnanie.
Zároveň ju treba vidieť ako dôkaz spoločenskej zodpovednosti, v rámci ktorej sa podpora
formou konkrétnej zákazky orientuje na doteraz málo docenené možnosti stredných
odborných škôl. Už dnes môžeme hovoriť o prvých skúsenostiach konkrétnych škôl, ktoré
takto znásobujú svoj potenciál.
Cenné skúsenosti má napríklad Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne.
Jej riaditeľka Anna Krupčiková hovorí: „Naša škola túto výnimku využíva hlavne pri
zhotovovaní rôznych ocenení pre ministerstvá, konkrétne školstva, hospodárstva, ale tiež
pre VÚC, obecné úrady. Pre nás je to výhoda, nemusíme robiť ponukové konanie
a veľa administrovať, odberateľ si nás nájde priamo. Ide predovšetkým o zákazky
s nízkou cenou.“
Riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej z Bratislavy Roman Šíp hodnotí výnimku
pozitívne: „Touto možnosťou sa podporujú remeslá a zapájajú žiaci do výroby. Dochádza
k priamemu prepojeniu teórie s praxou v škole, pričom sa otvára možnosť jednoduchej
reprodukcie výrobných zariadení pre školu.“ Roman Šíp ďalej zdôrazňuje: „Podmienkou je
vysoká operatívnosť a nadšený kolektív zamestnancov, ktorý dokáže pohotovo reagovať
na zmeny. Musíte sa správať ako podnikateľ.“
Zvýhodnenie vyplývajúce priamo zo zákona je v praxi. Už len pri letmom pohľade
na množstvo organizácií a subjektov, ktoré môžu siahnuť po výnimke z verejného
obstarávania, bude zaujímavé sledovať novú situáciu. Teda v prvom rade to, ako úspešne
dokážu stredné odborné školy ponúknuť svoje prednosti. Tými sú šikovní žiaci
a flexibilita.
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Návod na použitie platformy
Škola pre vás
1. platformu (= katalóg škôl) nájdete na www.skolaprevas.sk;
2. odkaz ZAPOJENÉ ŠKOLY obsahuje zoznam všetkých stredných odborných škôl;
3. v menu Zoznam projektov môžete vyhľadávať stredné odborné školy podľa číselníka
(zoznamu) tovarov a služieb alebo podľa lokality;
4. odkaz AKO SA ZAPOJIŤ obsahuje informácie, ako sa môže stredná odborná škola
zapojiť do projektu Škola pre vás;
5. odkaz Zaslať ponuku slúži pre objednávateľov tovarov alebo služieb; po kliknutí na
odkaz sa zobrazí jednoduchý formulár na vyplnenie nezáväznej objednávky; táto je
následne zaslaná priamo na strednú odbornú školu.
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Radšej dobrá otázka
ako zlé rozhodnutie
Spolupráca obcí, miest, samosprávnych krajov, ministerstiev a ich organizácií so strednými
odbornými školami prináša prospech pre obe strany. Na strane školy je to zapojenie žiakov
stredných odborných škôl do procesu prípravy na profesionálny život. Rovnako tak priestor
pre strednú odbornú školu, ktorej žiaci majú možnosť preukázať svoje zručnosti. Ďalším
benefitom je príjem pre strednú odbornú školu z takejto spolupráce, ktorý zostáva na škole
a je investíciou do ďalšieho rozvoja strednej odbornej školy.
Prehľad najčastejších otázok s konkrétnymi odpoveďami môže pomôcť v rýchlejšej
orientácii sa v novej forme spolupráce so strednými odbornými školami.
Otázka: Vzťahuje sa toto zvýhodnenie aj na nákupy tovaru a služieb, ktoré realizuje stredná
odborná škola, t. j. ak nakupuje tovary a služby samotná škola?
Odpoveď: Spomínané zvýhodnenie sa nevzťahuje na nákup tovarov alebo služieb
samotnou školou. Výlučne sa týka procesu, v rámci ktorého sú tovary alebo služby
produkované žiakmi počas praktického vyučovania.
Otázka: Keď u nás v obci budú stavebné práce zabezpečovať stredoškoláci, je im obec
povinná zabezpečiť stravu a pitný režim, prípadne aj dopravu?
Odpoveď: Tieto povinnosti ležia na pleciach strednej odbornej školy, ktorá je povinná
zabezpečiť žiakom stravu a dopravu. Teda z tohto pohľadu ide o povinnosti, ktoré sa
netýkajú obce, ale školy, s ktorou bude spolupracovať na konkrétnych stavebných prácach.
Otázka: Je možné uzatvoriť so strednou školou rámcovú zmluvu na zabezpečovanie
kateringu na viaceré podujatia v priebehu kalendárneho roka?
Odpoveď: Nie je to potrebné. Jediné obmedzenie je len limit zákazky s nízkou hodnotou,
resp. podlimitnej zákazky. Na škole môžete opakovane objednávať služby kateringu, avšak
ich celkový objem za 1 rok nesmie presiahnuť zákonné limity.
Otázka: Môžem si niekde podať inzerciu, aby sa mi v prípade potreby ozvali stredné školy
a následne si ich ponuky vyhodnotím a vyberiem tú, ktorá nám vyhovuje najviac?
Odpoveď: Samozrejme. V rámci platformy www.skolaprevas.sk pripravujeme vlastný
inzertný portál, avšak môžete využiť akýkoľvek dostupný portál alebo médiá.
Otázka: Keďže práce mi môže škola zabezpečiť žiakmi v rámci ich praktického
vyučovania, znamená to, že žiadnu z prác si nemôžeme naplánovať na letné prázdniny?
Odpoveď: Zvýhodnenie sa týka len tovaru a služieb, ktoré vykonávajú žiaci počas
odborného výcviku, takže počas letných prázdnin nie je možné tieto služby vykonávať.
Otázka: Môžem počas letných prázdnin osloviť školu, aby som s ňou dohodol spoluprácu
hneď na jeseň?
Odpoveď: Možno aj táto otázka ukazuje na mýtus, ktorý sa spája s prácou pedagógov
počas letných prázdnin. Nie je pravdou, že učitelia sú celé letné prázdniny doma. Takto to
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nefunguje. Z tohto pohľadu je veľmi vhodné využiť leto na rokovania so školou, aby bola od
jesene, od nového školského roka pripravená na spoluprácu, ktorá bude realizovaná žiakmi
počas trvania ich odbornej praxe.
Otázka: Je možné dať pripraviť strednej škole kultúrne podujatie na kľúč? To znamená, že
sa o nič nebudeme starať, ale oni zabezpečia občerstvenie, vytlačia plagáty a pod.?
Odpoveď: Áno, avšak za podmienky, že stredná odborná škola má študijné alebo
učebné odbory na všetky tieto typy tovarov a služieb. Ak nie, je potrebné objednať služby
separátne, t. j. po jednotlivých stredných odborných školách.
Otázka: Môžete uviesť tovary a služby, na ktoré sa nevzťahuje zvýhodnenie?
Odpoveď: Väčšinou ide o služby, ktoré síce stredná odborná škola poskytuje, avšak nie sú
poskytované samotnými žiakmi, napr. prenájom priestorov, prenájom športových zariadení,
autoškola, detské tábory, vzdelávacie kurzy.
Otázka: Ako nájdem strednú odbornú školu? Dnes veľa z nich používa názov „spojená
stredná škola“, z ktorého neviem určiť, čo sa na škole vyučuje?
Odpoveď: Školy možno vyhľadávať podľa tzv. číselníka tovarov a služieb (pozri tabuľku
nižšie) alebo podľa lokality. Pripravujeme taktiež jednoduchý portál, kde budú uvedené
všetky stredné odborné školy so stručným popisom odborov, ktoré dané školy vyučujú.
Otázka: Je zoznam tovarov a služieb, ktoré poskytujú stredné odborné školy konečný?
Odpoveď: Spomínaný zoznam nie je konečný. Práve naopak. Vnímame ho ako otvorený
zoznam štedrej ponuky, ktorým sa školy môžu neustále prezentovať z hľadiska širokej
palety služieb, ktoré sú schopné poskytovať. Máme záujem, aby tento prehľad ponúk
bol stále aktuálny a obsahom aj atraktívny. Preto hneď, ako pribudne nový učebný alebo
študijný odbor, v rámci ktorého budú vykonávať žiaci praktický výcvik, bude tento zaradený
do tzv. číselníka.

Zoznam tovarov a služieb,
ktoré ponúkajú stredné odborné školy
1. autoservis
2. cukrárske výrobky
3. elektrovýroba
4. inštalatérske práce
5. kaderníctvo
6. klampiarske práce
7. kováčske práce
8. kovovýroba
9. kozmetika
10. maliarske práce
11. mäsiarske výrobky
12. murárske práce

13. pedikúra
14. pekárske výrobky
15. pohostinská činnosť
16. produkty školského hospodárstva
17. stolárska výroba
18. strojárska výroba
19. umelecké drotárstvo
20. umelecko-kováčska výroba
21. výroba tlačovín
22. výroba z recyklovaných plastov
23. zámočnícka výroba
24. zváračské práce
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V Košiciach sa uskutočnila
excelentná Burza príležitostí
Štátny inštitút odborného vzdelávania usporiadal 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle
v Košiciach atraktívne podujatie, ktoré sprevádzal záujem škôl, žiakov aj zamestnávateľov.
Burza príležitostí otvorila široký priestor na prezentáciu šikovných žiakov, ambicióznych
škôl a spoločensky zodpovedných zamestnávateľov.
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„Podujatie, na ktorom sme už počas prvých troch hodín od otvorenia zaznamenali
návštevnosť viac ako 500 žiakov, dokazuje, že ponúklo atraktívny obsah. Napokon, každá
sprievodná akcia vrátane ukážok cvičných firiem, ale aj zamestnávateľské prezentačné
stánky či workshopy boli mimoriadne atraktívne,“ hovorí riaditeľ Štátneho inštitút
odborného vzdelávania Michal Bartók.
Súčasťou Burzy príležitostí bola aj záverečná tlačová konferencia o výsledkoch projektu
Odborné vzdelávanie a trh práce, ktorej súčasťou bolo predstavenie jedinečnej platformy
zameranej na propagáciu ponuky stredných odborných škôl v rámci procesu verejného
obstarávania.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor Košíc Richard Raši, ktorý Burzu príležitostí
slávnostne otvoril prestrihnutím pásky spolu s riaditeľom ŠIOV Michalom Bartókom,
veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie na Slovensku J. E. Alexandrom Wittwerom a tiež
zástupcom partnerskej organizácie zo Švajčiarskeho federálneho inštitútu pre odborné
vzdelávanie a prípravu SFIVET Erikom Swarsom.
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Ako sa zapojiť do projektu
Škola pre vás
Do projektu Škola pre vás sa môže zapojiť akákoľvek stredná odborná škola – štátna
alebo súkromná, ktorej žiaci zabezpečujú tovar, stavebné práce alebo služby v rámci
praktického vyučovania.
Zašlite nám, prosím, krátku požiadavku na zapojenie na adresu kontakt@skolaprevas.sk
a naši koordinátori vás budú kontaktovať. Registrácia školy je bezodplatná.
Pre čo najlepšiu prezentáciu strednej odbornej školy budeme potrebovať
nasledujúce informácie:
1. názov školy;
2. adresa školy;
3. kontakt na osobu, ktorá zabezpečuje praktické vyučovanie alebo osobu, ktorá vie
pripraviť cenovú ponuku;
4. aktivity, ktoré stredná odborná škola ponúka v rámci praktického vyučovania;
5. obrazový materiál o tovaroch a službách, ktoré ponúka stredná odborná škola;
6. cenník služieb, ak je k dispozícii;
7. akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť užitočné pri ponuke tovarov a služieb.
Uvedené informácie môžete, samozrejme, kedykoľvek v budúcnosti meniť zaslaním
mailu na adresu kontakt@skolaprevas.sk.

Škola pre vás – podporme stredné odborné školy
Bratislava 2017
Autori: PhDr. Michal Kaliňák, PhD., Mgr. Tatiana Priesolová
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
Náklad: 2 500 kusov
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Štátny inštitút odborného vzdelávania ďakuje Úradu vlády Slovenskej republiky a zástupcom
Švajčiarskeho finančného mechanizmu na Slovensku za podporu,
bez ktorej by nebolo možné spracovať publikáciu.
Slovenská republika

