
 

 

 

     Zoznam nepodporených projektov v rámci výzvy „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“ 
 

Poradové 
     číslo 
 

Číslo projektu, 
          kraj 

                   Názov projektu Dosiahnuté  
      body 

 

                        Odôvodnenie 

1. PO 18 „Efektívnejšie vzdelávanie žiakov so sluchovým 
postihnutím“ 

94 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 94 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

2. ZA 13 UČÍME SA "INTERAKTÍVNE"  94 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 94 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

3. ZA 16 Odstránenie komunikačných bariér 94 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 94 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

4. NR 1 Ruka v ruke s iPadom 93 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 93 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 



 

 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

5. BB 14 Moderné vzdelávanie s interaktívnou tabuľou 93 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 93 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

6. PO 9 Sme kreatívni  
 

93 

Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 93 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

7. TN 5 Využívanie interaktívneho tabletu ako alternatívnej 
pomôcky pri rozvoji komunikačných schopností pre 
žiakov variantu C a žiakov s autizmom 

93 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 93 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

8. BA 3 Učenie hrou  92 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 92 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 



 

 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

9. BA 7 Odborná učebňa určená na vyučovanie chémie 92 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 92 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

 

10. TT 3 „Tabletujeme“ 92 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 92 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

11. NR 3 Zábavné učenie výslovnosti- využitie IKT pri rozvíjaní reči 
u mentálne postihnutých detí. 

92 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 92 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

12. KE 3 Keď sa smejú deti, smeje sa celý svet 92 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 92 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 



 

 

13. BB 1 Učíme sa moderne 91 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 91 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

14. BB 2 Špeciálna učebňa pre žiakov s poruchmi autistického 
spektra 

91 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 91 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

15. PO 2 Revitalizácia počítačového prostredia 91 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 91 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

16. ZA 9 "Remeslo má zlaté dno" 91 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 91 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

17. ZA 15 Inováciami k efektívnejšiemu vzdelávaniu žiakov s 91 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 91 bodov. Jeho pozícia 



 

 

mentálnym  a viacnásobným postihnutím v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

18. BA 6 Svetlo v tme 2016 90 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 90 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

19. NR 7 Vzdelávanie nás baví 90 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 90 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

20. ZA 12 Hravá škola 90 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 90 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

21. BA 1 Pomôžte mi a ja to zvládnem sám 89 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 89 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 



 

 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

22. BB 9 „Hovorme spolu“ 89 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 89 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

23. KE 4 Aby sme v živote obstáli 89 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 89 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

24. PO 3 Zvýšenie počítačovej gramotnosti žiakov so zdravotným 
znevýhodnením. Naučiť žiakov pracovať v programe 
PowerPoint. 

89 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 89 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

25. PO 12 „Financie pre život“ 89 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 89 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 



 

 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

26. ZA 18 Učíme sa rozumieť svetu okolo nás 89 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 89 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

27. BA 2 FITKO Drotárik – pohyb na každý deň 88 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 88 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

28. TT 4 Pomôž mi spoznať seba a teba 88 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 88 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

29. BB 4 „Aby sme si rozumeli“- alternatívne spôsoby 
komunikácie 

88 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 88 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 



 

 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

30. BB 13 Učme sa pokojne s radosťou 88 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 88 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

31. ZA 3 Montessori cestou v autistickej triede 88 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 88 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

32. ZA 17 Metóda senzorickej integrácie vo vzdelávacom procese 
žiakov so zdravotným znevýhodneným 

88 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 88 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

33. TT 5 Poznávame nepoznané 87 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 87 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 



 

 

34. BB 8 Počítač - môj pomocník 87 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 87 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

35. BB 12 Učím sa rád 87 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 87 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

36. PO 5 Efektívna komunikácia s deťmi s autizmom 87 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 87 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

37. TT 1 Moderné technológie pomáhajú prekonávať bariéry                 
v komunikácií žiakov so zdravotným postihnutím. 

86 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 86 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

38. PO 16 Kompenzačné pomôcky v edukačnom procese 86 Bodová hod 86 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 



 

 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

39. PO 19 Vidieť znamená vedieť  86 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 86 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

40. ZA 8 Pracovné vyučovanie - nové dimenzie 86 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 86 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

41. TT 2 Rozvoj počítačovej gramotnosti zdravotne 
znevýhodnených žiakov 

85 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 85 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

42. PO 17 Zmysly dieťaťa sú bránou do sveta  85 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 85 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 



 

 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

43. ZA 6 Odborné kreslenie 84 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 84 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

44. KE 2 Zavlažovanie okrasných drevín a kríkov dopestovaných 
špeciálnou základnou školou v Sečovciach    

83 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 83 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

45. PO 7 Zázračná lúka 80 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 80 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

46. NR 5 „Fit ihrisko- pohyb pre všetkých!“ 77 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 77 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 



 

 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

47. NR 8 Snoezelen pre LVS 77 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 77 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

48. NR 13 Krajina vnemov a pokoja 77 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 77 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

49. PO 6 Snoezelen prospeje všetkým žiakom 77 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 77 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

50. PO 10 „Cítiť, počuť, vnímať, prežívať“ 77 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 77 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 



 

 

51. BB 7 Terapeuticko - relaxačná miestnosť  76 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 76 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

52. PO 14 Multisenzorická miestnosť 76 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 76 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

53. TN 2 Multisenzorická miestnosť 76 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 76 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

54. TN 3 Snoezelen 76 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 76 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 



 

 

55. BA 8 Snoezelen - nový pedagogicko-podporný a terapeutický 
prístup v edukácii žiakov so zdravotným znevýhodnením 

75 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 75 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

56. ZA 10 Učebňa výtvarnej výchovy 74 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 74 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

57. NR 6 Detské ihrisko - pohyb, hra, radosť 73 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 73 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

58. ZA 1 Zdravý životný štýl vo varení. 73 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 73 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

59. ZA 14 Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 73 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 73 bodov. Jeho pozícia 



 

 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

60. BA 4 Komunikačná kniha – môj dorozumievací nástroj 72 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 72 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

61. NR 11 Magneticus pikto –  komunikačné magnetické pomôcky 
nielen pre autistov 
Magneticus pikto –  komunikačné magnetické pomôcky 
nielen pre autistov 

70 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 70 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

62. ZA 7 Pomôž mi spoznať svet okolo nás 69 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 69 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

63. TN 1 Pomôžme žiakom modernými pomôckami 69 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 69 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 



 

 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

64. TN 4 Tablet vo vyučovacom procese 69 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 69 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

65. ZA 11 Zelený kútik 61 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 61 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

66. BB 3 Vybudovanie relaxačnej, multizmyslovej Snoezelen 
miestnosti pre deti. 

53 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 53 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

67. BB 5 Bazálna stimulácia - cesta k zlepšeniu vzdelávania a  
kvality života postihnutých žiakov 

47 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 47 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 



 

 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

68. ZA 19 Vyššia kvalita vzdelávania žiakov so zdravotným 
znevýhodnením 

22 Bodová hodnota rozvojového projektu 

dosiahla 22 bodov. Jeho pozícia 

v zozname žiadateľov, zoradenom podľa 

počtu dosiahnutých bodov, presiahla 

celkovú výšku finančných prostriedkov, 

vyčlenených na projekt „Zvýšenie 

efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2016“. 

 


