
VÝZVA 
 NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ  O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU  

NA OBLASŤ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU  
ZDRAVIE NA TANIERI 2014 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
oznamuje, že v roku 2014 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových 
projektov na oblasť zdravého životného štýlu „Zdravie na tanieri 2014“ vo výške 30 000 EUR. 
Finančné prostriedky sa poskytnú zriaďovateľom zariadení školského stravovania podľa § 4d ods. 1 
písm. e) a h) zákona č. 597/2003 Z. Z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Cieľ:  
- realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a pohybových aktivít, 
- podpora Celospoločenských programov podpory zdravia, 
- motivácia žiakov k zmene životného štýlu, stravovacích návykov a  k správnemu pitnému 

režimu, 
- podpora projektu Propagácia MSN a jedál medzinárodnej kuchyne 2014 
- podpora osobitného systému stravovania a stravovania športovcov a pitného režimu, 

- modernizácia technológií. 
 

1. Okruh oprávnených žiadateľov 
Okresný úrad ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania, ktoré je súčasťou školy alebo 
školského zariadenia alebo spojenej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

2. Výberové kritériá  
 

Ministerstvo poskytne žiadateľovi  účelové finančné prostriedky na realizáciu aktivity podľa: 
 

☒ prínosu aktivít pre skvalitnenie zdravého životného štýlu a prevencie obezity  30% 

☒ využitia poznatkov získaných pri uskutočňovaní aktivity vo výchove a vzdelávaní 30% 

☒ aktívnej účasti a zapojenia žiakov, rodičov, miestneho obyvateľstva 
a odborníkov v predmetnej oblasti pri riešení a podpore projektu 

20% 

☒ využiteľnosť projektu v mieste sídla zariadenia školského stravovania, v územnej 
pôsobnosti kraja, príp. na celoslovenskej úrovni alebo medzinárodnej úrovni  

20% 

 
Ministerstvo poskytne žiadateľovi finančné prostriedky v rámci rozvojového projektu podľa kritérií, 

ktoré budú pri hodnotení žiadostí uplatňované s dôrazom na jednotlivé špecifiká. Podporené budú 

iba žiadosti, ktoré v hodnotení dosiahnu minimálne 50%. Zohľadňovať sa bude aj reálnosť nákladov 

na aktivity a schopnosť získania ďalších zdrojov.  

V zmysle ustanovenia § 6c ods. 17 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) na 

poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 
 



Finančné prostriedky nemožno použiť na: 
 

 úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

 refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 

 úhradu kapitálových výdavkov, 

 úhradu mzdových výdavkov a poistného na povinné verené zdravotné poistenie, poistného 
na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové 
sporenie. 

Finančné prostriedky nemožno podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov poskytnúť žiadateľovi, ak  

 nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,  

 je voči nemu vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii a bol proti 
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

 je voči nemu vedený výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu, porušil zákaz 
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, 

 má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 
      

1. Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 
30 000,- €. 
 

2. Najvyššia a najnižšia výška finančných prostriedkov pre účely tejto 
výzvy na jedného žiadateľa 

 
Najvyššia výška finančných prostriedkov z rozpočtu MŠVV a Š SR na jedného žiadateľa je: 5 000,-€ 
Najnižšia výška finančných prostriedkov z rozpočtu MŠVV a Š SR na jedného žiadateľa je:      500,-€ 
Požadovanú finančnú čiastku uvedie žiadateľ v eurách (nie v centoch). 
 
 

3. Výška spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovanie aktivity 

Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt (napr. celkové 
náklady na projekt predstavujú 2 000 €; spoluúčasť najmenej 100 €; žiadosť od MŠVV a Š SR najviac 
1 900 €).  

 
4. Predkladanie žiadostí a časový harmonogram vyhodnocovania 

žiadosti 
 

Žiadosť predkladá žiadateľ pre jednotlivých realizátorov písomne na formulári s názvom „Žiadosť“ 
(vrátane príloh) najneskôr do  30 dní odo dňa zverejnenia výzvy  na adresu:  
 
Ministerstvo  školstva,  
vedy, výskumu  a športu SR  
sekcia regionálneho školstva 
Stromová 1 
813 30 Bratislava  
 
s označením na obálke: „ZDRAVIE NA TANIERI 2014“ 
 



Pri predložení žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.  
Žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy ministerstvo nebude akceptovať.  
Žiadosti doručené po stanovenom termíne komisia nebude posudzovať.  
Formulár žiadosti je k dispozícii na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk, v časti „Rozvojové 
projekty “.  
 

5. Požadované údaje a náležitosti žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov: 

 
Identifikačné údaje o žiadateľovi: 

1) názov  žiadateľa  
2) adresa sídla žiadateľa 
3) identifikačné číslo žiadateľa  
4) daňové identifikačné číslo žiadateľa 
5) meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu žiadateľa 
 

Žiadosť ďalej obsahuje: 
a) predmet činnosti žiadateľa 
b) účel poskytnutia  finančných prostriedkov 
c) charakteristiku uskutočňovanej aktivity 
d) termín a miesto uskutočnenia aktivity 
e) počet osôb, ktoré aktivitu zabezpečujú a počet osôb, pre ktoré sa aktivita uskutočňuje 
f) časový harmonogram uskutočňovania aktivity 
g) analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity 
h) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu 

verejnej správy a v akej výške 
i) súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov 

 
Prílohy žiadosti: 

a) ☒  rozpis rozpočtu finančného zabezpečenia aktivít – finančná tabuľka s popisom 
k jednotlivým finančným položkám 
 

b) ☒doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity vo výške 5% z celkových nákladov na rozvojový 
projekt. 

 

c) ☒čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
a potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá 
daňové nedoplatky 

 

d) ☒potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, (§ 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. 
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nie staršie ako tri 
mesiace, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
125/2006 Z. z.) 
 

e) ☒potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, 
že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 
 



 

6. Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí 

Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na oblasť Zdravý životný 
štýl „Zdravie na tanieri 2014“ vykoná komisia na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných 
prostriedkov na oblasť Zdravý životný štýl „Zdravie na tanieri 2014“ (ďalej len „komisia“), ktorej 
zloženie a činnosť upravuje Štatút komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných 
prostriedkov na oblasť Zdravý životný štýl „Zdravie na tanieri “.  
Na základe rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov poskytne  ministerstvo žiadateľovi  
finančné prostriedky podľa zákona č. 597/2003 Z. z.  financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“)  
Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadostiach zverejní na svojom webovom sídle údaje podľa 
§ 6c ods. 14 zákona č. 597/2003 Z. z 
 

7. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti 

Ak žiadateľ neuvedie vo svojej žiadosti všetky požadované údaje alebo nepredloží všetky požadované 
dokumenty v príslušnej forme, ministerstvo ho e-mailovou poštou vyzve na ich doplnenie. Lehota 
na odstránenie uvedených formálnych nedostatkov je 5 pracovných dní a začína plynúť odo dňa 
doručenia požiadavky ministerstva na doplnenie požadovaných údajov alebo predloženie chýbajúcich 
dokumentov žiadateľovi.  
Za formálne nedostatky sa považujú chýbajúce údaje v žiadosti, prílohy žiadosti, podpis a pečiatka.  
Žiadateľa, ktorý v stanovenej lehote neodstráni formálne nedostatky, vyradí komisia zo zoznamu 
žiadateľov a jeho žiadosť sa nebude posudzovať. 

 
 
 
V Bratislave, 17. 03. 2014     Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 
           minister 
 


