
VÝZVA 
na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu 

„Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v základných školách  2017“ 
 

 

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

SR“) oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie 

rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v základných školách 2017“   vo výške 49 000,-  EUR.  

Finančné prostriedky sa prideľujú podľa § 4d  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

 

1. Prioritné témy výzvy 

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia 

žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie. 

Ďalšou oblasťou podpory sú: 

 aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä  smerom k podpore čitateľskej 

gramotnosti vo vyučovacom procese, 

 inovácia metód vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese a 

inovácia didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie,  

 aktivity podporujúce interkultúrne prostredie, 

 aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi. 

 

2. Dĺžka trvania rozvojového projektu 

Realizácia rozvojového projektu môže byť najskôr od 1. júla 2017 a všetky aktivity musia 

byť ukončené do 15.  decembra 2017.  

 

3. Oprávnení žiadatelia 

Zriaďovatelia základných  škôl (ďalej len „žiadateľ“).  

Prístup k elektronickej žiadosti prostredníctvom konta RIAM má  riaditeľ školy, prípadne  

ním poverený pracovník. 

 

4. Predkladanie žiadosti 

O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Podpora výchovy 

a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“   

je možné sa uchádzať formou  elektronickej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na 

rozvojový projekt. Formulár elektronickej žiadosti je možné vyplniť na portáli 

http://vyzvy.iedu.sk/. 

 

4.1. Postup predkladania žiadosti  

a) Žiadateľ sa prostredníctvom konta RIAM prihlási do on-line systému „Žiadosť o financovanie 

rozvojového projektu“ na portáli http://vyzvy.iedu.sk/.   

http://vyzvy.iedu.sk/
http://vyzvy.iedu.sk/
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b) Žiadateľ vyplní všetky požadované časti žiadosti. Odporúčaný rozsah  rozvojového projektu je 

maximálne 4 strany a  neprikladajte ďalšie prílohy okrem požadovanej.  V častiach: 

 „Cieľ projektu“ uviesť  cieľ projektu a stav, aký plánujete po ukončení projektu dosiahnuť 

(konkrétne formulovať zámery školy);  

 „Cieľová skupina“  uviesť počet žiakov školy, z toho počet žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia/ z marginalizovaných rómskych komunít; 

 „Charakteristika projektu“ uviesť konkrétne aktivity projektu a očakávané výsledky 

a výstupy projektu 

 „Časový harmonogram realizácie projektu“ – uviesť časový plán aktivít (konkrétne kroky 

projektu, spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia;  

c) Súčasťou žiadosti je okrem tabuľky „Analýza finančného zabezpečenia realizácie projektu“ 

a tabuľky „Spoluúčasť na realizácii rozvojového projektu“ aj zvláštna príloha „Rozpis 

rozpočtu,“ ktorú žiadateľ nájde na konci formulára. Je potrebné, aby si žiadateľ tento 

dokument (vo formáte Microsoft Excel) stiahol, dôsledne vyplnil a následne pripojil ako 

prílohu k elektronickej žiadosti. 

d) Po úspešnom podaní elektronickej žiadosti dostane žiadateľ e-mail s potvrdením podania 

žiadosti a jej kópiou vo formáte pdf, ako aj kópiu tabuľky Rozpis rozpočtu. Tieto dokumenty 

žiadateľ vytlačí,  potvrdí podpisom riaditeľa školy a jej pečiatkou a podpisom štatutárneho 

zástupcu zriaďovateľa a jeho pečiatkou a následne doručí odboru školstva príslušného 

okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ“) do 5 pracovných dní od vyplnenia 

elektronickej žiadosti (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) s označením na obálke 

„Podpora žiakov zo SZP“. Žiadosti doručené OŠ po uplynutí lehoty a pred zverejnením 

výzvy nebudú akceptované. 

e) Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie 30 kalendárnych dní po 

zverejnení výzvy o 23:59:59. 

f) Príslušný OŠ preverí úplnosť žiadostí a predloží úplné žiadosti za žiadateľov vo svojej 

územnej pôsobnosti a schválené žiadosti za školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti spolu 

so zoznamom v tlačenej podobe doručí všetky predkladané projekty Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, sekcii regionálneho školstva v lehote do 14 kalendárnych dní od 

uzavretia elektronického systému podávania žiadostí.  

 

UPOZORNENIA 

 Elektronická a listinná podoba žiadosti (vrátane rozpisu rozpočtu) doručená Okresnému úradu 

v sídle kraja musia byť identické. 

 Pri všetkých podpisoch treba čitateľne uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu podpísanej 

osoby. 

 Odporúčame realizátorom podať elektronickú žiadosť o dotáciu v dostatočnom časovom 

predstihu, aby mohli dať jej vytlačenú verziu opečiatkovať a podpísať žiadateľom 

(zriaďovateľom) a následne, aby ju Okresné úrady v sídle kraja mohli preveriť formálne 

náležitosti žiadosti. 

 Kontakt v prípade otázok ohľadom obsluhy portálu na podávanie žiadostí, rozpočtu alebo 

iných otázok je k dispozícií na portáli vyzvy.iedu.sk. 

 Bez zaslania žiadosti v elektronickej a listinnej podobe v stanovenom termíne nebude 

podaná e-žiadosť akceptovaná.      
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5. Pridelenie účelových finančných prostriedkov 

Účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu prideľuje MŠVVaŠ SR 

podľa § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Spoluúčasť žiadateľa alebo iných osôb na realizáciu rozvojového projektu je podľa § 4d ods. 

3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 

znení neskorších predpisov najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt. 

Účelové finančné prostriedky nemôžu byť použité na:  

 úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, 

 refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, 

 splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov 

 kapitálové výdavky, mzdy a poistné, nájomné, vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov základnej školy. 

 

Maximálna výška príspevku  MŠVVaŠ  SR  v roku 2017 na jeden rozvojový projekt  

„Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

základných školách 2017“   je  2 450,- EUR. 

Finančné prostriedky sa poskytnú vybraným žiadateľom prostredníctvom okresného úradu 

v sídle kraja a vyšším územným celkom prostredníctvom MŠVVaŠ SR.  

 

6. Výber projektov 

Výber rozvojových projektov odporučených na pridelenie účelových finančných 

prostriedkov vykoná komisia MŠVVaŠ SR (ďalej len „výberová komisia“) pre výber, hodnotenie 

a finančnú podporu projektov predložených na základe tejto výzvy, ktorej zloženie a činnosť 

upravuje štatút podpísaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Žiadosti neoprávnené, neúplné a žiadosti, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené vo výzve 

výberová komisia nebude posudzovať. Rozvojové projekty a žiadosti bude výberová komisia 

posudzovať a hodnotiť podľa nasledovných  kritérií, ktoré majú rovnakú váhu:  

 súlad projektu s prioritnými témami výzvy, 

 aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu 

rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia o vzdelávanie, 

 aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä  smerom k podpore čitateľskej 

gramotnosti vo vyučovacom procese,  

 udržateľnosť projektu a jeho využiteľnosť po realizácii, 

 ekonomická efektívnosť využitia finančných prostriedkov na realizáciu projektu. 

 

Podrobnosti k hodnoteniu sú uvedené v Štatúte komisie pre výber, hodnotenie a finančnú 

podporu rozvojových projektov Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v základných školách. 

Zoznam vybraných rozvojových projektov zverejní MŠVVaŠ  SR na svojom webovom sídle   

www.minedu.sk, v časti Regionálne školstvo, Rozvojové projekty v regionálnom školstve,  

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

základných školách 2017   najneskôr do 30 dní od schválenia ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. 

 

  

http://www.minedu.sk/
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7. Ďalšie informácie 

Podľa zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je okresný úrad v sídle kraja 

povinný skontrolovať vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom.  

Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie cieľa 

projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloženého rozpisu rozpočtu 

rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou.  

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu  o výsledkoch realizácie projektu a zašle OŠ 

v termíne do 22. 12. 2017. Súčasťou záverečnej správy  bude aj informácia o nákladoch 

vynaložených na projekt. OŠ zašle záverečné správy a informácie o nákladoch vynaložených na 

projekty na sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR najneskôr do 31. 1. 2018. 

 

 

 

Bratislava  28.  apríla 2017  

 

 

 

 

 

               Peter Plavčan 

                                                                                minister školstva, vedy, výskumu a športu 

                                                                                               Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 


