
 

 

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných 

prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na zriadenie 

„Snoezelen miestnosť“ 

Cieľ výzvy  Podpora škôl pri zriadení Snoezelen miestnosti  s cieľom podporiť 

terapeutické a edukačné aktivity pri vzdelávaní žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. 

Oprávnení žiadatelia  Zriaďovatelia špeciálnych základných škôl, spojených škôl, ktoré 

majú organizačnú zložku špeciálna základná škola zaradených do 

siete škôl  a školských zariadení SR. 

Výberové kritériá  1. Kvalita a obsah projektu  

2. Celkový počet zapojených žiakov 

 

Výška celkových 
finančných prostriedkov 
určených na výzvu 

254 000€ 

Maximálna výška 

finančných prostriedkov 
pre jednu školu 

10 000€ ( z toho kapitálové výdavky 45% a bežné výdavky 55%) 

 

Konečný termín zaslania 
žiadosti 

3.11.2021 do 23:59 hod 

Forma predloženia 
žiadosti  

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom vyplnenia online formulára   

na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

„Ministerstvo”).  

Vyhodnotenie žiadostí 
a zverejnenie výsledkov 

Ministerstvo zverejní zoznam škôl, ktorým budú pridelené finančné 

prostriedky, najneskôr do 10.11.2021. Finančné prostriedky na 

rozvojový projekt budú poskytnuté podľa §4d zákona 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 

Oprávnenosť výdavkov od 10.11.2021 do 31.12.2021 



 

 

Použitie finančných 

prostriedkov  

Oprávnené výdavky: 

1. Tovary a služby (učebné pomôcky, zariadenie snoezelen 

miestnosti, ktoré majú charakter bežných výdavkov) 

2. Kapitálové výdavky (učebné pomôcky, zariadenie snoezelen 

miestnosti, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov) 

Neoprávnené výdavky: 

1. Úhrada osobných nákladov (mzdy a odvody) zamestnancov 

2. Úhrada záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov. 

3. Refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich 

rozpočtových rokoch.  

4. Splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov                   

a pôžičiek.  

5. Dary a vecné odmeny. 

6. Náklady spojené so stavebnými úpravami miestnosti (napr. 

maľovanie, výmena okien a pod.) 

Vyhodnotenie 
projektu 

Škola vyhodnotí projekt vyplnením online formulára, ktorý bude 

zverejnený na stránke Ministerstva do 31.12.2021. Termín 

vyplnenia formulára je do 31.01.2022.  

Zúčtovanie 
finančných 
prostriedkov 

Nevyužité finančné prostriedky zašle škola zriaďovateľovi a ten ich 

vráti okresnému úradu v sídle kraja (podľa pokynov na 

vyúčtovanie). 

 

V Bratislave....................................... 

 

        Mgr. Branislav Gröhling 

      minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

 

 

 

 

 

 


