
VÝZVA 

na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu  

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2021 

Cieľ výzvy Podporiť zvýšenie bezpečnosti a ochranu zdravia v školách.  

Oprávnení žiadatelia  Zriaďovatelia základných a stredných škôl (ďalej len „žiadateľ“) 

Prioritné oblasti podpory 

 odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového 

správania ako sú: šikanovanie a kyberšikanovanie, záškoláctvo, 

agresivita, nenávistné prejavy, prejavy extrémizmu 

a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislosti, sexuálne 

zneužívanie a násilie aj v online priestore, HIV/AIDS, 

obchodovanie s ľuďmi, 

 skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,  

 ochranu duševného zdravia žiakov, 

 formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu, 

prevenciu alergií a respiračných problémov okrem zdravej stravy 
(na to je určený rozvojový projekt Zdravie na tanieri). 

Poznámka: aktivity sa môžu realizovať aj online formou. 

Použitie finančných 

prostriedkov 

Účelové finančné prostriedky je možné použiť na bežné výdavky. 

Účelové finančné prostriedky nie je možné použiť na: 

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,  

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,  

c) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,  

d) kapitálové výdavky, mzdy, platy, služobné príjmy (všetky plnenia 

fyzickým osobám v pracovnom pomere, v služobnom pomere 

a v štátnozamestnaneckom pomere a za výkon verejných funkcií 

uhradzované podľa príslušných pomerov) a poistné, nájomné, 

vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy.  

e) nákup počítača/notebooku s príslušenstvom, letné tábory 

a výlety, environmentálne aktivity, budovanie školských areálov, 

školské stravovanie a zdravé stravovanie, vybavenie školských 

kuchyniek. 
Výška celkových 

finančných prostriedkov 

určených na zverejnenú 

výzvu 

25 000,- Eur 

Maximálna výška 

finančných prostriedkov 

na jeden rozvojový 

projekt 

 pre projekt s celoslovenskou pôsobnosťou 5 000,- eur, 

 pre projekt s regionálnou pôsobnosťou 3 000,- eur 

(zapojenie minimálne 7 škôl). 

Poznámka: Požadovanú finančnú čiastku je potrebné uviesť v celých 

eurách (nie v centoch). 

Trvanie rozvojového 

projektu 
od 01. októbra 2021 do 15. decembra 2021 

Konečný termín 

predloženia žiadostí  
10. september 2021 23:59:59 

Predkladanie žiadostí 

o financovanie 

rozvojového projektu 

Vyplnenú žiadosť zašle žiadateľ elektronicky cez formulár 

zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR (ďalej len 

„ministerstvo“). 



Vyhodnotenie žiadostí 

Vyhodnotenie žiadostí uskutoční komisia. Podrobnosti o zložení 

a rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri 

vyhodnocovaní upravuje štatút, vydaný ministerstvom. 

Kritériá hodnotenia 

Žiadosti neoprávnené, neúplné a žiadosti, ktoré nespĺňajú kritériá 

uvedené vo výzve komisia nebude posudzovať. 

Rozvojové projekty a žiadosti bude výberová komisia posudzovať a 

hodnotiť podľa nasledovných kritérií:  
 súlad projektu s prioritnými oblasťami výzvy (max. 30 bodov), 

 ekonomická efektívnosť využitia finančných prostriedkov na 

realizáciu projektu (max. 10 bodov), 

 udržateľný dopad projektu po jeho realizácii (max. 10 bodov). 

Podmienkou na získanie podpory je získanie aspoň polovice bodov v 

každej hodnotenej oblasti.  

Zverejnenie výsledkov 

Zoznam žiadateľov, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky 

bude zverejnený na webovom sídle ministerstva po schválení 

ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Vyhodnotenie 

rozvojového projektu 

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu o výsledkoch 

realizácie projektu, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch 

vynaložených na projekt a zašle ministerstvu  – Sekcii národnostného 

a celoživotného vzdelávania najneskôr do 22. decembra 2021.  

Vyúčtovanie rozvojového 

projektu 

Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len 

na zabezpečenie cieľa projektu, na ktorý sa finančné prostriedky 

poskytli podľa predloženého rozpisu rozpočtu rozvojového projektu 

odsúhlaseného výberovou komisiou.  

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. 

Nevyužité finančné prostriedky zašle žiadateľ OÚ. 

Bratislava,                       2021 

 Mgr. Branislav Gröhling 

minister školstva, vedy výskumu a športu SR 

 


