
Číslo 

pridelené 

žiadosti

Žiadateľ Zdôvodnenie vyradenia žiadosti

1 PROVENTUS
Chyba v rozpočte - nesprávne uvedená ekonomická klasifikácia (kód 537004 je nesprávny, 

správny kód je 637004).

2
MOJA ŠKOLA - Združenie rodičov pri 

Základnej škole Kežmarská 28, Košice

Nesplnená minimálna spoluúčasť 10 %. Názvy položiek v rozpise rozpočtu nie sú v súlade 

s výzvou. 

3
Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ vo 

Vlčanoch

Nesplnená minimálna spoluúčasť 10 %. Názvy položiek v rozpise rozpočtu nie sú v súlade 

s výzvou. 

4
Združenie rodičov pri ZŠ v Slovenskej 

Ľupči

Chyba v rozpočte - v príloke k žiadosti v tabuľke s rozpisom rozpočtu v stĺpci "Spolu" chýbajú 

niektoré údaje, preto súčet zadaných hodnôt nie je identický s údajom, ktorý je uvedený v stĺpci 

"Spolu" v riadku "Náklady celkom"; pre položku "Odmeny" je uvedený nesprávny kód. 

7 Združenie učiteľov chémie Nesplnená minimálna spoluúčasť 10 %.

8
Rodičovské združenie pri Základnej 

škole, Pohraničná 9, Komárno

Chyba v rozpočte - v rozpočte je uvedený kapitálový výdavok (nákup interaktívnej tabule za 

3 000 €).

9 Športový klub polície

Nesplnená minimálna spoluúčasť 10 %. Žiadosť nebola podaná v súlade s výzvou, pretože rozpis 

rozpočtu nebol zaslaný v elektronickej podobe v stanovenom termíne. (Omylom pod názvom 

"Rozpis rozpočtu - finančná tabuľka s popisom k jednotlivým finančným položkám" bol zaslaný 

súbor obsahujúci fotografie dokladujúce ich predchádzajúcu činnosť.)

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 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zoznam žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky
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10
Základná škola s materskou školou, Ul. 

Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad
neoprávnený žiadateľ

11 Občianske združenie Zubríček
Chyba v rozpočte - v rozpočte je uvedený kapitálový výdavok (nákup interaktívnej tabule za 

1 700 €).

12

Evanjelická základná škola Zlatice 

Oravcovej, Daxnerova 42, Rimavská 

Sobota

neoprávnený žiadateľ

15 Deti Slnečnice

Nesplnená minimálna spoluúčasť 10 %. Chyba v rozpočte - v príloke k žiadosti v tabuľke 

s rozpisom rozpočtu v stĺpci "Spolu" nie sú uvedené žiadne údaje, zároveň súčet hodnôt 

uvedených v stĺpci "MŠVVaŠ SR" nie je identický s hodnotou uvedenou v danom stĺpci v riadku 

"Náklady celkom".

16
Základná škola s materskou školou, 

Bánov
neoprávnený žiadateľ

18 Občianske združenie Z@vináč Nesplnená minimálna spoluúčasť 10 %. Zároveň chyba v žiadosti v tabuľke v bode 8.

19 Mgr. Ondrej Havrilko, Trebišov Nesplnená minimálna spoluúčasť 10 %.
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21 Občianske združenie IDANKA

Chyba v rozpočte - údaje v tabuľke s rozpisom rozpočtu a údaje v žiadosti v tabuľke v bode 8 

a v tabuľke v bode 9 navzájom nekorešpondujú; zároveň v žiadosti v tabuľke v bode 8 sú 

uvedené nesprávne údaje v stĺpci "Tovary a služby".

22 P-MAT, n. o.

Chyba v rozpočte - v žiadosti v tabuľke v bode 8 sú uvedené nesprávne súčty v riadku "Celkové 

náklady na realizáciu aktivity"; v príloke k žiadosti v tabuľke s rozpisom rozpočtu v stĺpci 

"Spolu" je pre jednu položku uvedený chybný údaj, a  preto aj súčet hodnôt v stĺpci "Spolu" je 

nesprávny.

24 Stredná zdravotnícka škola, Rožňava neoprávnený žiadateľ

25 Fond Ladislava Pyrkera, n. f.

Chyba v rozpočte - údaje v tabuľke s rozpisom rozpočtu a údaje v žiadosti v tabuľke v bode 8 

a v tabuľke v bode 9 navzájom nekorešpondujú; zároveň v žiadosti v tabuľke v bode 8 sú 

uvedené niektoré nesprávne údaje v stĺpci "Tovary a služby".

26

Klub rodičov a priateľov školy pri 

Základnej škole s materskou školou, 

Zalužice

Chyba v rozpočte - v príloke k žiadosti v tabuľke s rozpisom rozpočtu súčty zadaných hodnôt 

v stĺpci "MŠVVaŠ SR" a v stĺpci "Spolu" nie sú identické s údajmi, ktoré sú uvedené v daných 

stĺpcoch v riadku "Náklady celkom"; v dvoch položkách sú uvedené nesprávne údaje v stĺpcoch 

"MŠVVaŠ SR" a "Spolu"; názvy položiek v rozpise rozpočtu nie sú v súlade s výzvou.

27 Mgr. Daniela Ferenčiková, Trebišov Nesplnená minimálna spoluúčasť 10 %.
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28
Občianske združenie Rodičia a priatelia 

ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach

Nesplnená minimálna spoluúčasť 10 %. Názvy položiek v rozpise rozpočtu nie sú v súlade 

s výzvou. 

29

Rodičovské združenie pri Základnej 

škole, Nám. Konkolyho-Thege č. 2, 

Hurbanovo

Žiadosť nebola zaslaná v súlade s výzvou - nebola zaslaná elektronická verzia žiadosti; chyba 

v rozpočte - v žiadosti v tabuľke v bode 8 sú uvedené nesprávne údaje v riadku "Spoluúčasť"; 

názvy položiek v rozpise rozpočtu nie sú v súlade s výzvou.

30

Slovenská rada rodičovských združení, 

Rodičovské združenie pri ZŠ, 

Hviezdoslavova 1, Lipany

Chyba v rozpočte - v žiadosti v tabuľke v bode 8 sú uvedené nesprávne údaje v stĺpcoch "Bežné 

výdavky" a "Tovary a služby".

31 Mgr. Jana Tkáčová, Lúčka
Ani po vyzvaní e–mailom neboli predložené potvrdenia zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

a poisťovne Union; doplnená žiadosť nebola zaslaná v elektronickej podobe.

32 Talentída, n. o.

Harmonogram uskutočňovania aktivity nie je v súlade s výzvou; žiadateľ požaduje finančné 

prostriedky aj za aktivity, ktoré sa konajú v inom období, než je obdobie uvedené vo výzve        

(1.3.-30.11.2015).

33 Mgr. Jozef Bakó, Spišská Nová Ves
Chyba v rozpočte - v príloke k žiadosti v tabuľke s rozpisom rozpočtu v stĺpci "Spolu" nie sú 

uvedené žiadne údaje.
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36 Základná škola, Slovenská Kajňa

Neoprávnený žiadateľ; zároveň žiadosť nebola zaslaná v súlade s výzvou - nebola zaslaná 

papierová verzia žiadosti, žiadosť nebola podaná na požadovanom formulári, nebola zaslaná 

príloha s rozpisom rozpočtu, neboli zaslané žiadne požadované potvrdenia.

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

Ing. Marian Galan, v. r. Juraj Draxler, MA, v. r.

generálny riaditeľ minister školstva, vedy, výskumu a športu

sekcie regionálneho školstva Slovenskej republiky


