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1 Úvod 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) vyhlásilo v roku 2015 dve kolá „Výzvy na podanie žiadosti o financovanie 

rozvojového projektu podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ s cieľom 

pokračovania v implementácii vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej 

gramotnosti a zabezpečenia zvýšenia podpory vzdelávania učiteľov základných škôl 

a stredných škôl v oblasti finančnej gramotnosti.   

Dôležitým aspektom výziev v oblasti prioritných tém vzdelávania pedagogických 

zamestnancov bol súlad s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.1, ktorý 

schválilo ministerstvo dňa 31. marca 2014 s účinnosťou od 1. septembra 2014.   

Prvé kolo výzvy „Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory 

organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti“ bolo schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „minister školstva“) dňa 24. februára 2015, a druhé kolo výzvy „Výzva 

na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory organizačného 

zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti 

a výchovy k podnikaniu“ dňa 31. júla 2015 za spoluúčasti Ministerstva financií Slovenskej 

republiky. 

Pri vyhlásení oboch kôl výzvy bola využitá kompetencia ministerstva v zmysle  § 4d, 

§ 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorej ministerstvo môže 

prideliť, na základe žiadosti o financovanie rozvojového projektu, zriaďovateľovi verejnej, 

súkromnej alebo cirkevnej školy a školského zariadenia účelové finančné prostriedky 

z kapitoly ministerstva na realizáciu predloženého rozvojového projektu.  

Výber rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok  

2015 uskutočnilo ministerstvo na základe odporúčania Komisie pre výber, hodnotenie 

a finančnú podporu rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti (ďalej len 

„hodnotiaca komisia“).  
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2 Informácia o realizácii rozvojových projektov na podporu organizačného 

zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015  

Informácia o realizácii projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 

2015 je spracovaná na základe dvoch kôl výzvy na podanie žiadosti o financovanie 

rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015 

a na základe Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu na podporu 

organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015 (Príloha č. 1), ktorý sa uskutočnil v dňoch 

9. a 10. februára  2016 v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, Bellova 54/A v Bratislave, 

za účasti zástupcov ministerstva, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Štátneho inštitútu 

odborného vzdelávania, Štátnej školskej inšpekcie, Metodicko-pedagogického centra, 

Medzirezortnej expertnej pracovnej skupiny pre finančnú gramotnosť a členov hodnotiacej 

komisie. Pozvané boli tiež všetky školy, ktoré reagovali na výzvu a prihlásili svoje projekty. 

Cieľom seminára bola prezentácia výsledkov, vzájomná výmena skúseností získaných 

pri príprave, tvorbe a najmä realizácii projektov, získanie nových podnetov pre prácu 

s problematikou finančnej gramotnosti pri jej implementácii do školských vzdelávacích 

programov.  

Na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 

2015 vyčlenilo ministerstvo za spoluúčasti Ministerstva financií Slovenskej republiky účelové 

finančné prostriedky vo výške 87 303 EUR. V rámci prvého kola výzvy ministerstvo pridelilo 

po schválení ministrom dňa 9. júna 2015 účelové finančné prostriedky 22 školám vo výške 

37 951 EUR (Príloha č. 2) v súlade s uznesením komisie pre výber, hodnotenie a finančnú 

podporu projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti zo dňa 15. mája 2015. V rámci druhého kola 

výzvy ministerstvo pridelilo po schválení ministrom 6. októbra 2015 účelové finančné 

prostriedky 20 školám vo výške 49 352 EUR (Príloha č. 3) v súlade s uznesením hodnotiacej 

komisie zo dňa 23. septembra 2015. 

     

3  Návrh výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu 

organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016  

 

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu 

organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015 a záverov zo Správy záverečného seminára 
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rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015 sa 

navrhuje pripraviť a vyhlásiť „Výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojových 

projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov 

v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016“. Na tento účel 

ministerstvo na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových 

projektov v celkovej výške 59 300 EUR. 

Navrhovaná doba realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy 

k podnikaniu na rok 2016 je od 1. mája 2016 do 30. novembra 2016. Výzva na podanie 

žiadosti o financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy 

k podnikaniu na rok 2016, v ktorej je podrobnejšie upravený postup pre predkladaní projektov 

a termíny predkladania bola po schválení ministrom školstva zverejnená na webovom sídle 

ministerstva.  

Výber projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016 zabezpečí 

hodnotiaca komisia vymenovaná ministrom školstva. 

O schválení rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 

2016 a o výške pridelených účelových finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly 

rozhodne minister školstva. 

 

4 Opatrenia 

 

a) Zverejniť Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného 

zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015 na webovom sídle Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 T:  do 5 dní po schválení GRS RŠ  

 Z: R OSOŠK 

 

 

b) Plniť úlohy spojené so zabezpečením realizácie Výzvy na podanie žiadosti 

o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy 

k podnikaniu na rok 2016.  

 T: podľa textu výzvy 

 Z: R OSOŠK 
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5 Záver 

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy 

k podnikaniu na rok 2015 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 

31. apríla  2016 pod číslom 2016-11353/13843:2-10E0. 

  

 

 

 

 

 Ing. Marian Galan  

  generálny riaditeľ 

 sekcie regionálneho školstva 


