
Slovensko-francúzska výzva 

na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov 2018 

„I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“ 
 

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

oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky         

vo výške 20 000,00 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na podporu spolupráce  

slovenských a francúzskych základných a stredných škôl s cieľom pripomenúť si historické 

výročia v r. 2018 prostredníctvom vzájomnej spolupráce žiakov pod názvom Slovensko-

francúzska výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov 2018 „I. svetová 

vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“ (ďalej len „Slovensko-francúzska výzva 2018“). 

 

1. Prioritné témy rozvojového projektu  

Rozvojový projekt školy musí vychádzať z cieľov vzdelávacích oblastí a prierezových tém 

štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov jednotlivých škôl 

s dôrazom na bilaterálnu spoluprácu s partnerskou školou vo Francúzsku, t.j. využitie 

existujúcich alebo nadviazanie nových partnerstiev slovenských a francúzskych základných a 

stredných škôl pri vypracovaní a realizácii spoločných vzdelávacích projektov. 

Navrhované témy projektov: 

 Pripomenutie si posledných bojov I. svetovej vojny 

 Koniec I. svetovej vojny a podpis prímeria 

 Formovanie mieru a dôsledky I. svetovej vojny 

 Obnova po roku 1918 

 I. svetová vojna a vznik Československa (napr. 100. výročie konca vojny a vzniku ČSR; 

formovanie československých légií) 

 Osobnosť generála M. R. Štefánika (diplomat, cestovateľ, vedec, symbol protichodných 

myšlienkových hnutí; ako prispel k vytváraniu československých légií a k formovaniu 

nového štátu) 

 Aktuálnosť tém mieru a bezpečnosti – prepojenie minulosti a prítomnosti (napr. prečo je 

téma mieru aktuálna aj dnes, posolstvo I. svetovej vojny v súčasnej dobe) 

  

Oblasťou podpory v roku 2018 sú ciele, aktivity a celý proces realizácie bilaterálneho projektu 

spracovaného  s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy:   

Rozvojový projekt školy je potrebné zamerať na:  

 bilaterálnu spoluprácu s partnerskou školou; 

 multidisciplinaritu – využitie poznatkov z obsahu výučby viacerých predmetov 

 prepojenie minulosti so súčasnosťou s dôrazom na budúcnosť, t.j. aplikáciu 

historického odkazu na súčasné dianie, nielen mechanický prepis udalostí; 

 kreatívny prístup k myšlienke a samotnej realizácii projektu. 
 

 

Projekty musia byť predložené dvojjazyčne, v slovenskom jazyku a vo  francúzskom 

jazyku. Komunikačným jazykom medzi školami môže byť akýkoľvek jazyk. 
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2. Žiadatelia 

 

Projekty sú určené pre žiakov 2. stupňa základných škôl  a pre žiakov stredných škôl. 

Žiadateľom je zriaďovateľ prihlásenej školy (ďalej len „žiadateľ“), ktorému sa poskytujú 

finančné prostriedky na základe § 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 

(ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“).  

 

3. Trvanie projektu 

 

Realizácia vybraných projektov bude prebiehať v období od 03. septembra 2018 do 30. 

novembra 2018. Pridelené finančné prostriedky musia byť použité v tomto termíne. 

 

4. Predkladanie žiadostí 

 

Žiadosť o finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu žiadateľ predkladá 

ministerstvu prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja  (ďalej 

len „OŠ“)  v súlade s § 4d  zákona č. 597/2003  Z. z.    

Formulár žiadosti je k dispozícii na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk, v časti 

Regionálne školstvo/ Rozvojové projekty v regionálnom školstve/ Slovensko-francúzska výzva 

2018.  

Vyplnenú žiadosť predkladá žiadateľ do 18. mája 2018 príslušnému OŠ s označením na obálke   

„Slovensko-francúzska výzva 2018“.  

Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. 

Písomnú žiadosť je potrebné predložiť v 1 vyhotovení a v elektronickej podobe na CD v jednom 

súbore programu MS WORD. Stanovený rozsah písomnej žiadosti je max. 8 strán textu - 

nepoužívajte hrebeňovú väzbu a prikladajte len nevyhnutné obrazové prílohy max. 

v rozsahu 300 kB. Povinnou súčasťou projektu je návrh čerpania finančných prostriedkov. 

Príslušný OŠ preverí formálne náležitosti a úplnosť predkladanej žiadosti:  

1. vyplnené všetky údaje v žiadosti, 

2. prílohu žiadosti - formulár rozpočtu,  

3. dátumy, podpisy a pečiatky. 

 

Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle OŠ sekcii regionálneho školstva ministerstva 

v lehote do 01. júna 2018.  

Žiadateľ môže predložiť max. 2 rozvojové projekty vo vzťahu k príslušnej škole. 

 

5. Pridelenie finančných prostriedkov  

Maximálna výška prideleného finančného príspevku pre jeden podporený rozvojový projekt 

v roku 2018 je  

4 000,00 €. 
 

Požadované finančné čiastky jednotlivých položiek uvedie žiadateľ v eurách (so zaokrúhlením 

na celé euro, napr. 1 250,00 €).  

http://www.minedu.sk/
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Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu        

je v súlade s § 4d ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. vo výške najmenej 5 % z finančných 

prostriedkov pridelených ministerstvom.  

Z pridelených finančných prostriedkov na realizáciu projektu môže realizátor čerpať 10 % 

na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné).  

Pridelené finančné prostriedky nemôžu byť použité na:  

 úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

 refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 

 úhradu mzdových výdavkov a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného 

na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové 

sporenie, 

 úhradu kapitálových výdavkov, 

 letné tábory, študijné pobyty a stavebné budovanie školských areálov.  

Využitie požadovaných finančných prostriedkov je potrebné zdôvodniť priamym súvisom 

s témou projektu, s jeho obsahom a plánovanými aktivitami.  

 

6. Výber projektov 

Výber projektov odporučených na poskytnutie finančných prostriedkov vykoná komisia pre 

hodnotenie a výber žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na rozvojový projekt 

„Slovensko-francúzska výzva 2018“  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „výberová komisia“), ktorej zloženie a činnosť upravuje štatút podpísaný 

ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

Projekty bude výberová komisia posudzovať a hodnotiť podľa nasledovných kritérií: 

 projekt spĺňa bilaterálny slovensko-francúzsky aspekt (spolupráca partnerských škôl na 

Slovensku a vo Francúzsku), 

 projekt je prepojený s historickým odkazom I. svetovej vojny (minulosť – súčasnosť – 

budúcnosť), 

 projekt vychádza z naštudovania si historických zdrojov súvisiacich s navrhovanými témami, 

 projekt využíva poznatky z obsahu výučby viacerých predmetov – multidisciplinarita, 

 projekt podporuje kreativitu žiakov, 

 preukázateľné výsledky projektu, efektívnosť, nápaditosť, originalita a inovatívne prvky 

projektu. 

 

Zoznam žiadateľov, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky, ministerstvo zverejní 

na svojom webovom sídle v časti Regionálne školstvo/ Rozvojové projekty v regionálnom 

školstve/ Slovensko-francúzska výzva 2018 do 5 dní od schválenia ministerkou školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. 

 

7. Ďalšie informácie 

 

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov sa poskytujú žiadateľom 

prostredníctvom príslušných OŠ, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných 

prostriedkov.  
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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. je OŠ zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných 

prostriedkov v súlade s ich rozpisom. OŠ dokumentáciu o podrobnom vyúčtovaní poskytnutých 

finančných prostriedkov na rozvojové projekty zároveň archivuje a v prípade ďalšej kontroly je 

táto dokumentácia k dispozícii k nahliadnutiu.   

 

Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa 

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

rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou. 

 

 

 

Bratislava       marca 2018   

 JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 


