
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

Štatút  
komisie na posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania 

odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení                

a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení  

 

 Gestorský útvar: sekcia regionálneho školstva 

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenie 

Štatút komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania 

odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, 

žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „štatút“) upravuje úlohy, 

členstvo, zloženie a činnosť uvedenej komisie (ďalej len „komisia“) v súlade s ustanovením 

§ 6c ods. 12 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Komisia je poradným orgánom ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) pri výbere 

predložených žiadostí o poskytnutie dotácie, jej členov vymenuje minister z  radov 

zamestnancov ministerstva. 

 

Čl. 2  

Úlohy komisie 

(1) Úlohou komisie je posúdenie, hodnotenie a výber žiadostí, ktoré boli Ministerstvu 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

elektronicky predložené na základe výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na  

podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení 

a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „výzva“).  

(2) Komisia má právo kontrolovať a preverovať pravdivosť údajov uvádzaných 

predkladateľom žiadosti.  

(3) Na základe výsledkov hodnotenia predkladá komisia ministrovi návrh na pridelenie alebo 

nepridelenie dotácie jednotlivým žiadateľom. Záverečné uznesenie komisie je odporúčaním 

pre rozhodnutie ministra.  

 

Čl. 3  

Členstvo v komisii 

(1) Členov komisie vymenúva minister zo zamestnancov ministerstva.  

(2) Komisia má 5 členov s hlasovacím právom a jedného tajomníka bez hlasovacieho práva.  

(3) Členmi komisie sú piati zástupcovia ministerstva s právom hlasovať a hodnotiť jednotlivé 

žiadosti, a jeden tajomník bez hlasovacieho práva, ktorý predložené žiadosti nehodnotí.  

 
č. 2017-6190/16614:1-10A0  

 



Štatút 

 2 

(4) Člen komisie sa môže svojho členstva vzdať. V takomto prípade príslušný útvar 

ministerstva navrhne iného člena.  

(5) Členstvo v komisii zaniká:  

a) ukončením hodnotenia návrhov žiadostí v rámci príslušných výziev,  

b) odvolaním,  

c) vzdaním sa členstva,  

d) smrťou,  

e) v prípadoch, keď bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin majetkovej 

povahy.  

 

(6) Minister môže odvolať člena, ktorý sa opakovane a bez ospravedlnenia nezúčastňuje práce 

komisie. V takom prípade navrhne sekcia regionálneho školstva nového člena komisie. 

 

(7) Členovia komisie sú pri výkone svojej činnosti nezastupiteľní.  

 

(8) Členstvo v komisii je čestné, bez nároku na odmenu. 

 

 

Čl. 4  

Zloženie komisie 

 

(1) Komisia je zložená z predsedu komisie, podpredsedu komisie, rozpočtára a tajomníka 

komisie bez hlasovacieho práva, ktorý predložené žiadosti nehodnotí. Predsedom komisie 

je generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva ministerstva, rozpočtár je zo sekcie 

regionálneho školstva ministerstva. Podpredsedu ustanoví predseda komisie na prvom 

zasadnutí. Všetci členovia komisie sú viazaní mlčanlivosťou podľa osobitného predpisu. 
1
)   

 

(2) Predseda komisie: 

a) zodpovedá za činnosť komisie, 

b) zvoláva komisiu písomnou pozvánkou alebo inou preukázateľnou formou, 

c) zodpovedá za vypracovanie záverečného uznesenia komisie. 

 

(3) Podpredseda komisie v prípade neprítomnosti predsedu komisie preberá jeho 

povinnosti a kompetencie pre komunikáciu s komisiou. 

 

(4) Rozpočtár: 

      a) posudzuje žiadosti z hľadiska ich financovania. 

 

 

(5) Tajomník komisie je zamestnanec odboru základných škôl sekcie regionálneho 

školstva: 

a) zodpovedá za administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti komisie. 

 

(6) Členovia komisie: 

a) sú povinní aktívne plniť úlohy uvedené v tomto štatúte, 

b) sú oprávnení predkladať iniciatívne návrhy a podnety, ktoré sa týkajú úloh komisie, 

                                                 
1
 ) Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
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c) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone 

svojej funkcie v komisii alebo v súvislosti s ňou, a to aj po skončení svojho členstva 

v komisii. 

d) člen komisie – rozpočtár sekcie regionálneho školstva overí ekonomické prílohy 

žiadosti a návrh rozpočtu.  

 

Čl. 5 

Zasadnutie komisie 

 

(1) Členov komisie zvoláva predseda komisie v spolupráci s tajomníkom komisie              

e-mailovou formou v prípade potreby osobne. 

(2) Náklady spojené s činnosťou komisie sa uhrádzajú z prostriedkov rozpočtu sekcie 

regionálneho školstva. 

 

 

Čl. 6 

Hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie 

 

(1) Každému členovi komisie bude pridelený kód, pod ktorým sa prihlási do Sharepoint  

 elektronických formulárov. 

 

(2) Komisia posudzuje len tie projekty, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené vo výzve     

a sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Posudzovanie oprávnenosti z hľadiska 

financovania žiadostí zabezpečuje ministerstvo prostredníctvom rozpočtára regionálneho 

školstva. 

 

(3) Projekty, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené vo výzve, sú v súlade s príslušnými  

právnymi predpismi a sú oprávnené z hľadiska financovania, hodnotia členovia komisie 

prostredníctvom elektronického hodnotiaceho hárku. 
 

(4) Tajomník komisie predložené žiadosti nehodnotí. 
 

(5)   Rozpočtár regionálneho školstva posudzuje najmä súlad s príslušnými právnymi 

predpismi z hľadiska oprávnenosti financovania projektov a primeranosti požadovaných 

finančných prostriedkov. 
 

(6)  Výsledné bodové hodnotenia jednotlivých žiadostí od členov komisie sa automaticky 

sčítajú do výsledného hodnotiaceho hárku, v ktorom budú hodnotené žiadosti usporiadané 

podľa sumy bodov piatich hodnotiacich členov komisie v hierarchii od najvyššej bodovej 

hodnoty po najnižšiu, aj s uvedením sumy, ktorou sa navrhuje žiadosť z rozpočtu ministerstva 

podporiť. Pri rovnakej sume bodov rozhoduje o poradí predseda komisie. 
 

(7)  Komisiou budú navrhnuté na podporenie tie žiadosti, ktoré získali najvyššiu bodovú 

hodnotu, v počte žiadostí po vyčerpanie prostriedkov určených na podporu časopisov 

predložených v rámci výzvy. Komisia môže výšku požadovanej sumy znížiť. 
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(8)  Návrh záverečného hodnotenia komisia schvaľuje prostredníctvom e-mailovej 

komunikácie o záverečnom hodnotení.  
 

(9)  Tajomník komisie vyhotoví záverečné uznesenie komisie, ktoré predloží ministrovi. 

V uznesení je uvedený návrh na rozhodnutie ministra o poskytnutí finančnej podpory 

konkrétnym žiadateľom s uvedením jej výšky.    
 

(10) Člen komisie nesmie byť v konflikte záujmov voči posudzovanému žiadateľovi. Člen 

komisie alebo jemu blízka osoba nesmie byť 

e) žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi, 

f) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, 

g) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, 

h) v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo v pracovnoprávnom vzťahu                  

k záujmovému združeniu podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom. 

(11)   V prípade nejasností pri posudzovaní žiadostí, môže komisia v odôvodnených                   

a hlasovaním schválených prípadoch požiadať preukázateľnou formou žiadateľa o objasnenie 

už predloženej dokumentácie. 

(12)  V prípade, ak komisia zistí, že žiadateľ úmyselne predložil nepravdivé informácie alebo 

do omylu uvádzajúce skutočnosti, navrhne ho vylúčiť v príslušnom roku z možnosti získať 

finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu. 

 

 

Čl. 7  

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Zmeny a doplnky k štatútu schvaľuje minister.  

(2)  Zrušuje sa Štatút komisie pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na vydávanie 

odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, časopisov pre deti, žiakov 

a poslucháčov škôl a školských zariadení a časopisov pre učiteľov a pedagogických 

zamestnancov na rok 2016 č. 2016-10283/5790:1-10A0  a zloženie komisie, ktorá 

posudzovala žiadosti v roku 2016. 

(3)  Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu ministrom.  

 

Bratislava, 27. apríla 2017 

 

 

 

 

  Peter  P l a v č a n 

               minister školstva, vedy, výskumu a športu  

                                 Slovenskej republiky 
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