
Výzva na predloženie žiadosti o financovanie rozvojového projektu 

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy 

 k podnikaniu na rok 2021 
 

Cieľ výzvy Podpora aktivít organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti 

a výchovy k podnikaniu.  

Oprávnení žiadatelia Žiadateľom môže byť zriaďovateľ školy, v ktorej sa 

vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie 

v zmysle školského zákona. 

Finančné prostriedky sa poskytujú 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. 

Výberové kritérium    Projekty sú posudzované podľa 2 základných kritérií a 6 

ďalších kritérií.  

Výška celkových 

finančných prostriedkov  

určených na zverejnenú 

výzvu 

 

 

50 000 € 

Maximálna výška 

finančných prostriedkov 

pre realizátora projektu 

 

2 000 €  

 

Konečný termín 

na predloženie žiadosti  

 

15. júna 2021 do 23:59  

Forma predloženia 

žiadostí 

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom vyplnenia online 

formulára na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Ministerstvo následne zabezpečí 

informovanosť okresných úradov v sídle kraja.  

Vyhodnotenie žiadostí 

a zverejnenie výsledkov 

Vyhodnotenie uskutoční komisia a ministerstvo zverejní 

zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, 

najneskôr do 30. júna 2021. 

Použitie finančných 

prostriedkov 

Finančné prostriedky možno použiť na bežné výdavky 

súvisiace s aktivitami a organizáciou zabezpečenia 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným 

štandardom finančnej gramotnosti, ktorý schválilo 

ministerstvo. 

Postup Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu 

žiadateľom, ktorými sú samosprávne kraje poskytne 

ministerstvo, ostatným žiadateľom sa finančné prostriedky 

na  realizáciu rozvojového projektu poskytnú prostredníctvom 

príslušného okresného úradu v sídle kraja.  

Dĺžka trvania projektu Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr 

od 1. júla 2021 a všetky aktivity musia byť ukončené 

do 15. decembra 2021. 



Vyhodnotenie projektu 

po jeho uskutočnení 

Realizátor projektu je povinný prezentovať výsledky projektu 

z vecného hľadiska na vyhodnocovacom seminári do 31. 

januára 2022. 

Zúčtovanie schválených 

účelových finančných 

prostriedkov na 

rozvojový projekt po 

jeho uskutočnení 

Účelové finančné prostriedky je potrebné čerpať do 15. 

decembra 2021; v odôvodnených prípadoch do 17. marca 

nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s § 8 ods. 5 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. 

 

 

Bratislava    26. mája 2021 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Gröhling, v. r.      

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

 

 


