
VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI 

O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU NA PODPORNÉ OPATRENIA PRE 

SKVALITŇOVANIE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO A ŠPECIÁLNO-

PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA NA ROK 2017  

S NÁZVOM „PEDAGOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2017“ 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

oznamuje, že v roku 2017 pridelí účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových 

projektov na podporné opatrenia pre skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-

pedagogického poradenstva na rok 2017 vo výške 37 500 EUR.  

 

Finančné prostriedky sa poskytujú zriaďovateľom na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 

Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov.  

 

1. Základný cieľ 
 

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na: 

a) skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 

b) podpora novozriaďovaných úsekov raného poradenstva v centrách špeciálno-

pedagogického poradenstva (CŠPP), podpora materiálno-technického vybavenia centier 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, CŠPP, najmä s nadregionálnou 

pôsobnosťou, t. j. zdrojové centrá podľa § 133 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a poradenské zariadenia poverené metodickým usmerňovaním zriaďovateľmi 

podľa § 130 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

c) skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva 

zabezpečením diagnostických testov na včasnú diagnostiku a precizovanie diagnostiky 

(okrem Testu školskej pripravenosti distribuovaného v roku 2016 Výskumným ústavom 

detskej psychológie a patopsychológie) 

d) podporné opatrenia pre zabezpečovanie integrovanej výchovy a vzdelávania detí a žiakov 

so zdravotným postihnutím - materiálno-technické vybavenie a kompenzačné a špeciálne 

učebné pomôcky pre CŠPP, vrátane krátkodobých pobytov detí a ich zákonných zástupcov 

v týchto zariadeniach.  

 

2. Dĺžka trvania rozvojového projektu 

 

Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 1. júla 2017  a všetky aktivity musia byť 

ukončené  do 15. decembra 2017. 

 

 

3. Predkladanie žiadosti 

 

Okruh oprávnených žiadateľov:  

 okresný úrad v sídle kraja - odbor školstva, ktorý zriaďuje školské poradenské 

zariadenia 

 

O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Psychologické a 

špeciálnopedagogické poradenstvo 2017“ sa poradenské zariadenia uchádzajú prostredníctvom 

predpísanej Žiadosti elektronickou formou o financovanie rozvojového projektu na rok 2017 na 
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webovom portáli http://vyzvy.iedu.sk, kde sa prihlásia prostredníctvom konta RIAM, ktorý má k 

dispozícii riaditeľ alebo zástupca zariadenia. Pokiaľ poradenské zariadenie nemá vytvorené konto 

RIAM, je potrebné sa zaregistrovať nasledovne: požiadaním vygenerovania prístupu do RIAM 

prostredníctvom call centra MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk).  

 

Všetky potrebné informácie o prihlásení nájdete na https://riam.iedu.sk.  

 

Po úspešnom podaní elektronickej žiadosti dostane realizátor (poradenské zariadenie) i žiadateľ 

(OÚ v sídle kraja) e-mail s potvrdením podania žiadosti a jej kópiou vo formáte pdf, ako aj kópiou 

tabuľky „Rozpis rozpočtu“ vo formáte Excel. Tieto dokumenty realizátor vytlačí,  potvrdí 

podpisom riaditeľa zariadenia a pečiatkou a podpisom zriaďovateľa a jeho pečiatkou.  

 

Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie 30 kalendárnych dní po zverejnení 

výzvy o 23:59:59. 

 

Príslušný OŠ preverí úplnosť žiadostí a predloží úplné a schválené žiadosti za realizátorov 

(poradenské zariadenia) 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) doručené 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.                      

 

4. Pridelenie účelových finančných prostriedkov  

 

Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom na jeden 

rozvojový projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2017“ je 5 000 EUR. 

Výberová komisia má právo výšku požadovaných finančných prostriedkov upraviť vzhľadom na 

objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel.  

Účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu prideľuje MŠVVaŠ SR podľa  § 

4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 

znení neskorších predpisov.  

Z účelových finančných prostriedkov pridelených na realizáciu projektu realizátor môže čerpať na 

režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet ) najviac do výšky 5 % z celkových 

nákladov na rozvojový projekt). 

Účelové finančné prostriedky nemožno použiť na: 

 kapitálové výdavky (suma od 1700,- € na jednu finančnú položku), 

 úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, 

 refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, 

http://vyzvy.iedu.sk/
https://riam.iedu.sk/
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 úhradu mzdových výdavkov a poistného, na povinné verejné zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, okrem 

úhrady výdavkov na dohodu o vykonaní práce 

Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu je 

v súlade s § 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  (napr. celkové náklady na projekt: 2 000,- €; spoluúčasť: najmenej 100,- €; 

žiadosť od MŠVVaŠ SR: najviac 1 900,- €).  

 

V prípade poskytnutých finančných prostriedkov odporúčame realizátorovi projektu  uvádzať 

informáciu o udelení finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR na všetkých produktoch, ktoré 

vzniknú v súvislosti s projektom. MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo zdieľania  výsledkov 

a výstupov úspešných projektov, ktorým budú účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu 

poskytnuté.  

 

5. Výber projektov 

 

Výber rozvojových projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov vykoná komisia 

pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov (ďalej len „výberová komisia“). Členov 

výberovej komisie vymenúva minister školstva z radov Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie, odborníkov pôsobiacich v regionálnom školstve a zamestnancov ministerstva. 

 

 

 

Projekty budú posudzované podľa základných kritérií pre výber projektov, ktorými sú:  

a) súlad projektu s oblasťou podpory rozvojového programu uvedenými vo výzve,  

b) prínos pre odbornú poradenskú a metodickú činnosť a rozsah využitia z hľadiska 

aktuálnych trendov v danej oblasti, 

c) využiteľnosť benefitov získaných z projektu v ďalšom období,  

d) pripravenosť odborných a pedagogických zamestnancov na prácu so získaným materiálno-

technickým vybavením, 

e) nápaditosť, originalita a inovatívne prvky projektu. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si vyhradzuje právo 

nepodporiť projekt, ak: 

 

 jedna alebo viac finančných položiek bude mať charakter kapitálového výdavku, 

 projekt nebude súvisieť so žiadnou z prioritných tém, 

 projekt získa menej ako 70 % z celkového počtu bodov prideľovaných výberovou 

komisiou a v súvislosti s jeho pozíciou v zozname žiadateľov usporiadanom podľa 

dosiahnutých bodov, 

 presiahne celkovú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na rozvojový projekt 

„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2017“. 

 

Predkladané rozvojové projekty musia obsahovať všetky náležitosti uvedené vo vzore žiadosti. V 

prípade nesplnenia stanovených podmienok bude projekt vyradený z posudzovania. 

 

Zoznam žiadateľov, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky a doplňujúce informácie, budú 

zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR do 30 dní od schválenia ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR.  
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6. Ďalšie informácie 

 

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytujú príslušnému okresnému 

úradu v sídle kraja, odboru školstva. 

Podľa zákona 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, odbor 

školstva povinný skontrolovať vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich 

rozpisom. Žiadatelia, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky, predložia okresnému úradu 

v sídle kraja, odboru školstva, podklady ku kontrole vyúčtovania použitých finančných 

prostriedkov. 

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. 

 

Presun medzi položkami nie je možný. 

 

OÚSK zašle záverečné správy a informácie o nákladoch vynaložených na projekty na sekciu 

regionálneho školstva MŠVVaŠ SR najneskôr do 31. 02. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava,       máj 2017              Peter Plavčan 

minister školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


