
Číslo 

pridelené 

žiadosti
Žiadateľ Zdôvodnenie vyradenia žiadosti

1 Hromec, s. r. o.
Chyba v rozpočte - v príloke k žiadosti v tabuľke s rozpisom rozpočtu sú uvedené nesprávne súčty v stĺpci "MŠVVaŠ 

SR" (správny súčet položiek je 5270,-) a v stĺpci "Spolu" (správny súčet položiek je 5990,-).

2

Základná škola, 

Laborecká 66, 

Humenné

neoprávnený žiadateľ

3 Šintava.EDU

Chyba v rozpočte - tabuľka v bode 8 nie je vyplnená v súlade s výzvou; poistné nie je možné uhrádzať z dotácie 

poskytnutej ministerstvom. Predložené boli iba neoverené kópie potvrdení, ktoré nie je možné akceptovať (okrem 

potvrdenia zdravotnej poisťovne Dôvera). V žiadosti a v tabuľke s rozpisom rozpočtu chýba údaj MENO.

4
Základná škola, Jelenia 

č. 16, Bratislava
neoprávnený žiadateľ

5
Rodičovské združenie 

pri ZŠ Krajné

Nie je splnená minimálna spoluúčasť 10 %. V žiadosti v tabuľke v bode 9 nie sú uvedené žiadne údaje. V žiadosti a v 

tabuľke s rozpisom rozpočtu chýba údaj MENO.

8
Dr. Josef Raabe 

Slovensko, s. r. o.
Nie je splnená minimálna spoluúčasť 10 %. V žiadosti v tabuľke v bode 9 nie sú uvedené žiadne údaje. 

9
Základná škola v 

Kračúnovciach
neoprávnený žiadateľ

Zoznam žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky

Vyhodnotenie žiadostí v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca                               

s informáciami a Človek a príroda na rok 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



11
Občianske združenie 

VZDELANIE

Žiadosť nebola podaná v súlade s výzvou, pretože nebola zaslaná žiadosť a rozpis rozpočtu v elektronickej podobe. V 

predložených čestných vyhláseniach nie je uvedený dátum, preto ich nie je možné akceptovať. Nebolo predložené 

potvrdenie konkurzného súdu, čestné vyhlásenie o výkone rozhodnutia, potvrdenia zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 

zo zdravotnej poisťovne Dôvera a Union. V žiadosti v tabuľke v bode 9 nie sú uvedené žiadne údaje. V tabuľke 

s rozpisom rozpočtu chýba údaj MENO.

14

Rodičovské združenie 

pri Základnej škole, 

Kuchyňa

Chyba v rozpočte - v príloke k žiadosti v tabuľke s rozpisom rozpočtu sú uvedené nesprávne súčty v stĺpci "MŠVVaŠ 

SR" (správny súčet položiek je 4041,-) a v stĺpci "Spolu" (správny súčet položiek je 4601,-). Predložené bolo iba čestné 

vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, ostatné požadované potvrdenia a čestné vylásenia 

neboli predložené. V žiadosti a v tabuľke s rozpisom rozpočtu chýba údaj MENO.

15

Rodičovské združenie 

pri Základnej škole, 

Nám. Konkolyho-

Thege č. 2, Hurbanovo

Nie je splnená minimálna spoluúčasť 10 %.

18

Základná škola, 

Školská ul. č. 9, 

Lovinobaňa

neoprávnený žiadateľ

19

Rodičia a priatelia ZŠ s 

MŠ Rakovec nad 

Ondavou

Nezaslali žiadne z požadovaných potvrdení. V predložených čestných vyhláseniach nie je uvedený dátum, preto ich nie 

je možné akceptovať. V žiadosti v tabuľke v bode 9 chýba pečiatka a podpis. 

20

Rodičovské združenie 

pri  ZŠ, Ulica 

Vajanského 2844/47, 

Lučenec

Nebolo predložené čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, potvrdenie inšpektorátu 

práce a ani čestné vyhlásenie o nelegálnej práci, potvrdenia zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zo zdravotnej 

poisťovne Dôvera a Union. Zaslané potvrdenie zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo vystavené základnej škole, nie 

rodičovskému združeniu. V novozaslanej žiadosti sú v bode 1 vyplnené obidve tabuľky, preto nie je zrejmé, kto je 

žiadateľom. V novozaslanej žiadosti v tabuľke v bode 9 chýbajú pečiatky a podpisy. V novozaslanej žiadosti, ako aj v 

novozaslanej prílohe s rozpisom rozpočtu chýba pečiatka, meno a podpis žiadateľa.

21
Špeciálna základná 

škola, Hnúšťa
neoprávnený žiadateľ



22
Sokoliarska skupina 

Sv. Bavona

Chyba v rozpočte - sumy uvedené v bode 8 a 9 v novozaslanej žiadosti nie sú identické so sumami uvedenými v príloke 

k žiadosti v tabuľke s rozpisom rozpočtu. V žiadosti v bode 8 nie sú sumy rozpísané na kapitálové a bežné výdavky.

......................................... .........................................

Mgr. Zdenko Krajčír, v. r. Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., v. r.

generálny riaditeľ minister školstva, vedy, výskumu a športu

sekcie regionálneho školstva Slovenskej republiky


