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VÝZVA 

na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu 

 „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným 

menšinám 2020“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

„MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2020 vyčlenilo účelové finančné prostriedky  

na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy 

žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“ vo výške 48 000,- 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 vzájomnému spoznávaniu, 

multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho 

vzdelávania. 

Ďalšími oblasťami podpory sú:  

 doučovacie aktivity so zameraním na čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov, 

 aktivity formujúce  vzťah k histórii, kultúre, tradíciám;  historické fakty vlastného regiónu 

zamerané na spolužitie národnostných menšín, vrátane rómskeho holokaustu,  

 aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority. 

 

2. Dĺžka trvania rozvojového projektu 

Realizácia rozvojového projektu môže byť najskôr od 16. septembra 2020 a všetky aktivity 

musia byť ukončené do 15. decembra 2020.  

 

3. Oprávnení žiadatelia  

Zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny 

a s  vyučovaním jazyka národnostnej menšiny (ďalej len „žiadateľ“).  

  

4. Predkladanie žiadosti  

O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Podpora regionálnej 

a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“ je možné sa 

uchádzať formou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt podanej 

prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OÚ“). 

Vyplnenú žiadosť (1 originál + elektronická verzia na CD nosiči vo Worde, súbor bude 

pomenovaný podľa názvu školy) zašle žiadateľ príslušnému OÚ do 7. septembra 2020 

s  označením na obálke „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich 

k národnostným menšinám“. Odporúčaný rozsah rozvojového projektu je maximálne 

4 strany (nepoužívajte hrebeňovú väzbu a neprikladajte ďalšie prílohy k žiadosti). 
V žiadosti nezabudnite na pečiatku a podpis pri uvádzaní spoluúčasti na realizácii rozvojového 

projektu. V prípade ak subjekt, ktorý poskytuje spoluúčasť nemá pečiatku, tak túto skutočnosť 

uvedie prostredníctvom poznámky v žiadosti. Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum 

na poštovej pečiatke. Žiadosti doručené OÚ po uplynutí lehoty a pred zverejnením výzvy 

nebudú akceptované.  

OÚ preverí úplnosť žiadostí. Úplné žiadosti oprávnených žiadateľov, ktorých má 

vo svojej územnej pôsobnosti, predloží spolu so zoznamom a  predkladanými projektami 
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v printovej podobe a elektronicky na jednom CD nosiči MŠVVaŠ SR, sekcii národnostného 

a inkluzívneho vzdelávania do 16. septembra 2020.  

 

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 zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na realizácii 

rozvojového projektu podľa § 4d ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje ministerstvo 

vo výške najmenej 5 % z výšky finančných prostriedkov  pridelených ministerstvom 

na  realizáciu rozvojového projektu. (Napr. žiadosť od MŠVVaŠ SR: najviac 2 500 €; 

spoluúčasť: najmenej 125,- €, celkové náklady na rozvojový projekt 2 625,- €.) 

Maximálna výška príspevku MŠVVaŠ SR v roku 2020 na jeden rozvojový projekt  

„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným 

menšinám 2020“ je 2 500,- EUR. 

Požadovanú finančnú čiastku uvedie žiadateľ v celých eurách (nie v centoch). 

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, nájomné, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

základnej a strednej školy. 

 

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. 

 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,  

 angažovanosť žiakov, rodičov, miestneho obyvateľstva, spolupráca s odborníkmi, 

organizáciami,  

 oživenie a inovácia tradície školy, lokálnych a regionálnych hodnôt na území SR,  

 udržateľnosť projektu a jeho využiteľnosť po realizácii; možnosť využitia výstupov 

z projektu pre širšiu verejnosť (napr. zverejnením na webovom sídle školy alebo 

zriaďovateľa), 

 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 regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov 

patriacich  k národnostným menšinám“. 

 

V prípade, ak MŠVVaŠ SR rozhodne o inej výške finančných prostriedkov na rozvojový 

projekt ako bola požadovaná v žiadosti, žiadateľ podľa pokynov MŠVVaŠ SR pripraví 

a predloží podrobný rozpočet na využitie finančných prostriedkov v elektronickej forme 

a po odsúhlasení v písomnej forme.  

 



3 
 

Ak úspešný žiadateľ vráti pridelené finančné prostriedky na rozvojový projekt alebo ich 

časť MŠVVaŠ SR môže tieto finančné prostriedky prideliť ďalšiemu úspešnému žiadateľovi. 

 

Zoznam žiadateľov, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky a doplňujúce informácie 

budú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR najneskôr do 15 dní od schválenia ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

7. Ďalšie informácie 

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytujú žiadateľovi 

prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja a vyšším územným 

celkom  prostredníctvom MŠVVaŠ SR. 

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, ktorej 

súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt a zašle OÚ v termíne 

do 20. decembra 2020. OÚ zašle záverečné správy na sekciu národnostného a inkluzívneho 

vzdelávania  MŠVVaŠ SR najneskôr do  31. januára 2021. 

 

 

 

Bratislava,   22. júla 2020  

 

 

 

 

                                                             Mgr. Branislav Gröhling, v.r. 

                                                          minister školstva, vedy, výskumu a športu 

                                                         Slovenskej republiky 
 

 

 
 


