Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štatút komisie pre hodnotenie a výber žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov na rozvojový projekt „Slovensko-francúzska výzva 2018“
Gestorský útvar: sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/ 59374243

č. 2018/4776:2-10B0

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štatút komisie pre hodnotenie a výber žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov
(ďalej len „štatút“) na rozvojový projekt Slovensko-francúzska výzva 2018 na podávanie
žiadostí o financovanie rozvojových projektov 2018 „I. svetová vojna a osobnosť generála
M. R. Štefánika“ (ďalej len „Slovensko-francúzska výzva 2018“) upravuje úlohy, členstvo,
orgány komisie a zásady činnosti komisie pre hodnotenie a výber žiadostí o pridelenie
finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Slovensko-francúzska výzva 2018“ (ďalej len
„komisia“), zriadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“).
(2) Členov komisie menuje ministerka školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerka“) z radov zamestnancov ministerstva a priamo riadených
organizácií ministerstva. Ďalšími členmi komisie sú zástupcovia Francúzskeho inštitútu
v Bratislave a Misie k storočnici I. svetovej vojny, ktorých menuje francúzska strana.
(3) Komisia je poradným orgánom ministerky pri výbere a hodnotení predložených žiadostí
o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov
zameraných na podporu spolupráce žiakov slovenských a francúzskych základných a
stredných škôl s cieľom pripomenúť si historické výročia v roku 2018.
(4) Projektom sa pre účely tohto štatútu rozumie písomná žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov vyčlenených z rozpočtu kapitoly ministerstva na rozvojový projekt „Slovenskofrancúzska výzva 2018“ podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v zmysle podmienok
vyhlásených výzvou.

Čl. 2
Úlohy komisie
(1) Úlohou komisie je posúdenie a hodnotenie projektov, ktoré boli žiadateľmi predložené
ministerstvu prostredníctvom odborov školstva príslušných okresných úradov v sídlach krajov
a splnili požadované kritériá v zmysle vyhlásenej výzvy na podávanie žiadostí.
(2) Komisia má právo kontrolovať a preverovať pravdivosť údajov uvádzaných žiadateľmi.
(3) Na základe výsledkov hodnotenia predkladá komisia ministerke návrh na podporu
jednotlivých projektov spolu s návrhom výšky finančnej podpory. Návrh komisie je
odporúčaním pre rozhodnutie ministerky.
(4) Hodnotenie a kontrolu návrhu finančného zabezpečenia jednotlivých projektov
vykonávajú rozpočtárky sekcie regionálneho školstva a Francúzskeho inštitútu v Bratislave,
ktoré nie sú členkami komisie.
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Čl. 3
Členstvo v komisii
(1)

Komisia má 8 členov s hlasovacím právom.

(2)

Členmi komisie sú zástupcovia nasledovných organizácií:
a) ministerstvo – 3 členovia v členení
-



-



riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl sekcie regionálneho školstva,
riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej
 spolupráce sekcie
medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí,

zástupca odboru gymnázií a jazykových škôl sekcie regionálneho školstva,

b) francúzska strana – 4 členovia v členení
-

pedagogický radca Misie k storočnici I. svetovej vojny,
3 zástupcovia Francúzskeho inštitútu v Bratislave,

c) Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave – 1 člen.
(3) Členov komisie v súlade s ods. 2a) a c) menuje a odvoláva ministerka na základe
návrhov predložených sekciou regionálneho školstva ministerstva.
(4) V prípade, že nastane zmena pracovného zaradenia člena komisie, v dôsledku ktorej člen
komisie nebude môcť zastupovať organizáciu, ktorá ho nominovala, sekcia regionálneho
školstva navrhne na jeho miesto nového člena. Rovnako bude sekcia regionálneho školstva
postupovať v prípade, ak niektorému členovi komisie zanikne členstvo predčasne, napr.
vzdaním sa členstva, zo zdravotných dôvodov, smrťou a podobne.
(5) Ministerka môže odvolať člena, ktorý sa opakovane a bez ospravedlnenia nezúčastňuje
práce komisie. V takom prípade navrhne sekcia regionálneho školstva ministerstva nového
člena.
(6)

Členovia komisie sú pri výkone svojej činnosti nezastupiteľní.

(7)

Členstvo v komisii je čestné, bez nároku na odmenu.

Čl. 4
Orgány komisie
(1)
Orgánmi komisie sú dvaja predsedovia komisie, jeden predseda za ministerstvo
a jeden predseda za francúzsku stranu, podpredseda komisie, tajomník a členovia komisie.
(2) Predsedom komisie za ministerstvo je riaditeľ odboru gymnázií a jazykových
škôl sekcie regionálneho školstva. Predsedom komisie za francúzsku stranu je pedagogický
radca Misie k storočnici I. svetovej vojny. Podpredsedníčkou komisie je riaditeľka odboru
bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych
záležitostí. Tajomníkom komisie je zástupca odboru gymnázií a jazykových škôl sekcie
regionálneho školstva.
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(3)

Členovia komisie sú povinní:
a) aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach komisie a plniť úlohy uvedené v tomto štatúte,
b) zachovávať 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.

(4)

Predseda komisie za ministerstvo:
a) zodpovedá za činnosť komisie,
b) zvoláva komisiu písomnou pozvánkou alebo inou preukázateľnou formou,
c) vedie rokovanie komisie, zodpovedá za kvalitu práce komisie a za objektívnosť pri
posudzovaní žiadostí,
d) zodpovedá za vypracovanie záverečného uznesenia komisie.

(5)

Predseda komisie za francúzsku stranu:
a) zodpovedá za činnosť komisie,
b) zodpovedá za kvalitu práce komisie a za objektívnosť pri posudzovaní žiadostí,
c) zodpovedá za vypracovanie záverečného uznesenia komisie.

(6)

Podpredseda komisie:
v prípade neprítomnosti jedného z predsedov komisie preberá jeho povinnosti a
kompetencie na zasadnutí komisie.

(7)

Tajomník komisie:
a) zodpovedá za administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti komisie,

b) pripravuje záznam zo zasadnutia komisie a uznesenie komisie, ktoré sa predkladá
ministerke.

Čl. 5
Zasadnutie komisie
(1)

Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie za ministerstvo.

(2)

Komisia je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.

(3) Ak počas rokovania komisie poklesne počet prítomných pod polovicu, predseda preruší
zasadnutie.
(4)

Zasadnutia komisie sú neverejné. Okrem členov komisie sa na rokovaní komisie môžu
zúčastniť aj zamestnanci ministerstva a Francúzskeho inštitútu v Bratislave, ktorých
predseda komisie za ministerstvo určí za pozorovateľov.

(5)

Z rokovania pripravuje tajomník komisie záznam, ktorý podpíšu obaja predsedovia
komisie. Záznam je pred schválením poskytnutý k nahliadnutiu a na vyjadrenie
ostatným členom komisie. Schválený záznam spolu s prezenčnou listinou sú súčasťou
dokumentácie predkladanej ministerke.
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Čl. 6
Hodnotenie žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na rozvojový projekt
„Slovensko-francúzska výzva 2018“
(1) Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Slovenskofrancúzska výzva 2018“ sú posudzované podľa kritérií stanovených vo výzve. Komisia
posudzuje len tie žiadosti, ktoré spĺňajú všetky podmienky v súlade s výzvou.
(2) O návrhu hodnotenia žiadosti (prijatie, neprijatie, výška poskytnutých účelových
finančných prostriedkov, atď.) komisia rozhoduje hlasovaním nadpolovičnou väčšinou
všetkých prítomných členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhodnú po dohode obaja
predsedovia.
(3) Ak komisia zistí, že žiadateľ úmyselne predložil nepravdivé informácie, navrhne
vylúčiť ho v príslušnom roku z možnosti získať účelové finančné prostriedky.
(4) Na základe výsledkov hodnotenia jednotlivých žiadostí komisia uskutoční výber, stanoví
ich poradie a schváli pridelenie účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu
predmetného rozvojového projektu.
(5) Komisia vyhotoví záverečné uznesenie komisie, v ktorom uvedie všetky rozhodnutia
komisie vyplývajúce z bodu (4), a toto uznesenie spolu so záznamom a prezenčnou listinou
zo zasadnutia komisie predloží ministerke.
(6) Po schválení ministerkou ministerstvo zverejní výsledky výberu na svojom webovom
sídle.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1)

Zmeny a doplnky k štatútu schvaľuje ministerka.

(2)

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu ministerkou.

Bratislava

marca 2018

Martina Lubyová
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
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