
Číslo 

pridelené 

žiadosti

Žiadateľ Zdôvodnenie vyradenia žiadosti

2
JAVORKA - Združenie rodičov, 

Javorová 16, Spišská Nová Ves

Chyba v rozpočte - nesplnená 10-percentná spoluúčasť; v žiadosti v bode 8 je nesprávne vyplnená 

tabuľka; názvy položiek v rozpise rozpočtu nie sú v súlade s výzvou, zároveň v tabuľke s rozpisom 

rozpočtu nie sú uvedené niektoré hodnoty v stĺpcoch "MŠVVaŠ SR" a "Iné zdroje" správne.

3

Občianske združenie Rada rodičov 

pri ZŠ, Mládežnícka 1343,

Krásno nad Kysucou

Chyba v rozpočte - v tabuľke s rozpisom rozpočtu v jednej položke nekorešpondujú údaje v stĺpcoch 

"Iné zdroje" a "Spolu", v jednej položke nie je uvedený údaj v stĺpci "MŠVVaŠ SR",  v stĺpci 

"MŠVVaŠ SR" nie je uvedený správny údaj v riadku "Náklady celkom".

4
Gymnázium Ármina Vámbéryho 

s VJM, Dunajská Streda
neoprávnený žiadateľ

5
Rodičovské združenie pri Gymnáziu 

v Skalici, Nám. slobody 3, Skalica

Chyba v rozpočte - v žiadosti v bode 8 je nesprávne vyplnená tabuľka; v tabuľke s rozpisom 

rozpočtu nie sú uvedené niektoré údaje.

8
ZMRS pri ZŠ Mateja Korvína s VJM, 

Dolný Štál
Chyba v rozpočte - v žiadosti v tabuľke v bode 9 chýbajú údaje o spoluúčasti žiadateľa.

9

Rodičovské združenie pri Základnej 

škole, Nám. Konkolyho-Thege č. 2, 

Hurbanovo

Chyba v rozpočte - v žiadosti v bode 8 je nesprávne vyplnená tabuľka; názvy položiek v rozpise 

rozpočtu nie sú v súlade s výzvou, zároveň v tabuľke s rozpisom rozpočtu nie je vyplnený jeden 

údaj v stĺpci "Spolu".

10
Klub Strednej priemyselnej školy 

Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Žiadosť nebola podaná v súlade s výzvou, pretože nezaslali identickú žiadosť v elektronickej 

podobe so žiadosťou v tlačenej podobe. Chyba v rozpočte - nesplnená 10-percentná spoluúčasť; 

v žiadosti v bode 8 je nesprávne vyplnená tabuľka.

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 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zoznam žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky
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12
Stredná umelecká škola, 

Slavkovská 19, Kežmarok
neoprávnený žiadateľ

15 Nadácia SPŠE Prešov

Žiadosť nebola podaná v súlade s výzvou - žiadne z predložených potvrdení sa netýkali žiadateľa, 

ale Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Chyba v rozpočte - v tabuľke 

s rozpisom rozpočtu je nesprávne uvedený údaj v stĺpci "Spolu". 
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