
V Ý Z V A 

NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU 
 

„Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú 

žiaci so zdravotným postihnutím 2016“ 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 

pridelí účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov zameraných na 

podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí sa 

vzdelávajú formou školskej integrácie v základných školách alebo ktorí sa vzdelávajú 

v špeciálnych triedach základných škôl alebo v základných školách pre žiakov so 

zdravotným postihnutím a špeciálnych základných školách. 

 
1. Základný cieľ 

 
Oblasťou podpory je zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. 
Podpora je zameraná na zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách 
regionálneho školstva, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím, s cieľom 
úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov.  
 

 
2. Trvanie projektu 
 

Obdobie realizácie rozvojového projektu: od 1. júna 2016 do 15. decembra 2016. 
 
 
3. Predkladanie žiadostí 

 
Okruh oprávnených žiadateľov: 

- zriaďovatelia základných škôl, ktoré vzdelávajú žiakov so zdravotným postihnutím, 
- zriaďovatelia špeciálnych škôl (základných a špeciálnych základných).  

 
O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu na základe tejto výzvy je 
možné uchádzať  sa formou žiadosti o poskytnutie účelových finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu na rozvojový projekt prostredníctvom príslušného Okresného úradu 
v sídle kraja, odboru školstva. 
Vyplnenú žiadosť s charakteristikou  projektu a s analýzou finančného zabezpečenia 
realizácie rozvojového projektu zašle oprávnený žiadateľ príslušnému Okresnému úradu v 
sídle kraja, odboru školstva do 8. apríla 2016  s  označením na obálke „Odstránenie 
stavebných bariér 2016“.  Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na 
poštovej pečiatke. Písomnú žiadosť o účelové finančné prostriedky je potrebné zaslať 
v jednom vyhotovení a  v elektronickej podobe na CD v jednom súbore programu MS WORD.  

Písomná žiadosť obsahujúca cieľ projektu, charakteristiku  projektu, časový harmonogram 
realizácie projektu a analýzu finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu  
neprekročí  4 strany textu (nepoužívajte hrebeňovú väzbu a prikladajte iba nutné obrazové 



prílohy). Formulár žiadosti je k dispozícii na www.minedu.sk v časti Rozvojové projekty 
v regionálnom školstve. 

Okresný úrad v sídle kraja, odbor školstva preverí úplnosť predkladaných žiadosti a predloží 
úplné žiadosti za žiadateľov vo svojej územnej pôsobnosti a schválené žiadosti za školy vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, predloží aj so 
zoznamom žiadostí spĺňajúcich kritériá v elektronickej podobe sekcii regionálneho školstva 
MŠVVaŠ SR na jednom CD v lehote do 29. apríla 2016.  

 

 

4. Pridelenie účelových finančných prostriedkov  
 

Účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu prideľuje MŠVVaŠ SR podľa    
§ 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov.  

 
Účelové finančné prostriedky budú poskytnuté na úhradu kapitálových výdavkov. 

Účelové finančné prostriedky nebudú poskytnuté na: 

 úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, 
 refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch. 
 

Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu        
je v súlade s § 4d ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov najmenej  5 % z celkových nákladov      
na rozvojový projekt  (napr. celkové náklady na projekt: 20000,- €; spoluúčasť: najmenej 
1000,- €; žiadosť od MŠVVaŠ SR: najviac 19000,- €). 
 
Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt v roku 2016 
sa stanovuje na: 
 

20 000,- eur. 
 
Požadovanú finančnú čiastku  uvedie žiadateľ  v celých eurách (nie v centoch).  
    
V prípade poskytnutých finančných prostriedkov odporúčame realizátorovi projektu  uvádzať 
informáciu o poskytnutí finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR na všetkých produktoch, ktoré 
vzniknú v súvislosti s projektom. MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo zdieľania výsledkov 
a výstupov úspešných projektov, ktorým budú účelové finančné prostriedky na realizáciu 
projektu poskytnuté.  
 

5. Výber projektov 
 
Výber projektov odporučených na poskytnutie účelových finančných prostriedkov vykoná 
komisia MŠVVaŠ SR (ďalej len  „výberová komisia“) pre výber, hodnotenie a finančnú 
podporu projektov predložených na základe tejto výzvy, ktorej zloženie a činnosť upravuje 
štatút podpísaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 



Žiadosti neoprávnené, neúplné a žiadosti, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené vo výzve 
výberová komisia nebude posudzovať. Rozvojové projekty a žiadosti bude výberová komisia 
posudzovať a hodnotiť podľa nasledovných štyroch kritérií, ktoré majú rovnakú váhu.  

 súlad projektu s oblasťami podpory rozvojového programu uvedenými vo výzve,  
 uľahčenie prístupu odstránením bariér, 
 prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy, rozsah využitia, napr. počet žiakov so 

zdravotným postihnutím, pre ktorých je projekt určený, využiteľnosť projektu v 
nasledujúcich rokoch, 

 efektívnosť využitia finančných prostriedkov na realizáciu projektu. 
 
Podrobnosti k hodnoteniu sú uvedené v Štatúte komisie pre výber, hodnotenie a finančnú 
podporu rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré 
navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2016“. 
 
Zoznam žiadateľov, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky a doplňujúce informácie 
budú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR najneskôr do 30 dní od schválenia ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 

6. Ďalšie informácie 
 

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytujú žiadateľovi 
prostredníctvom príslušného Okresného úradu v sídle kraja, odboru školstva. 
Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Okresný úrad v sídle kraja, 
odbor školstva povinný skontrolovať vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s 
ich rozpisom. Žiadatelia, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky, predložia 
Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva, podklady ku kontrole vyúčtovania použitých 
finančných prostriedkov. 
Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie cieľa 
projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloženého rozpisu rozpočtu 
rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou. 
 
 
 
 
 
Bratislava, 15. február 2016                  Juraj Draxler, v. r. 

minister školstva, vedy, výskumu a športu  
Slovenskej republiky 

 
 
 
 
 


