
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

na rozvojový projekt „ENVIROPROJEKT 2022“ 
Cieľ výzvy Podpora cieľov, aktivít a celá realizácia projektu spracovaná pre 

témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si 

realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne 

podmienky školy: 

téma 1:    Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy - prevencia povodní 

a sucha, dažďové záhrady, zelené steny 

téma 2:    Prechod na obehové hospodárstvo - predchádzanie vzniku 

odpadu, udržateľná spotreba 

téma 3: Zdravý vzduch, zdravá mobilita - do školy bezpečne 

a ekologicky  

téma 4: Prírodné a kultúrne dedičstvo v okolí školy  

Oprávnení žiadatelia 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 

zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú 

prípravu na povolanie. 

Výberové kritériá ✓ využiteľnosť environmentálneho projektu vo výchovno-

vzdelávacej činnosti v školách alebo pre metodickú činnosť 

učiteľov, 

✓ využiteľnosť environmentálneho projektu v mieste sídla školy, 

príp. v územnej pôsobnosti kraja,  

✓ aktívna účasť a zapojenie žiakov, rodičov, miestneho 

obyvateľstva a odborníkov v predmetnej oblasti pri riešení 

a podpore environmentálneho projektu, 

✓ preukázateľné výsledky environmentálneho projektu, 

environmentálna efektívnosť, nápaditosť, originalita 

a inovatívne prvky projektu, 

✓ ekonomická efektívnosť, výška spoluúčasti na realizácii 

rozvojového environmentálneho projektu. 

Výška celkových finančných 
prostriedkov určených na 
zverejnenú výzvu 

50 000 € 

Maximálna výška 
finančných prostriedkov pre 
jednu školu 

2 000 € 

Konečný termín zaslania 
žiadosti 

10. 05. 2022 do 23:59  

Forma predloženia žiadosti Žiadosť sa predkladá prostredníctvom vyplnenia online formulára na 

webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

ministerstvo následne zabezpečí informovanosť regionálnych 

úradov školskej správy. 



Vyhodnotenie žiadostí 
a zverejnenie výsledkov 

Vyhodnotenie uskutoční Medzirezortná komisia pre výber, 

hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov 

MŠVVaŠ SR a ministerstvo zverejní zoznam škôl, ktorým boli 

pridelené finančné prostriedky, najneskôr do 31. mája 2022. 

Použitie finančných 
prostriedkov 

Rozvojový projekt „ENVIROPROJEKT 2022“ je určený na: 

• tvorbu vlastného environmentálneho programu školy 
s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj; 

• implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu 
s dôrazom na vedenie žiakov k zodpovednému správaniu 
k životnému prostrediu a k zlepšovaniu životného prostredia;  

• metodické a učebné materiály a pomôcky k téme na 
zabezpečenie realizácie environmentálneho programu školy 
s ohľadom na environmentálnu výchovu ako prierezovú 
tému;  

• konkrétne praktické aktivity so žiakmi s dôrazom 
na podmienky školy (napr. realizácia projektu  v školských 
záhradách, pestovanie rôznych druhov kvetov, byliniek, 
zeleniny, výsadba našich pôvodných drevín, výsadba 
ovocných stromov, bio kompostoviská, renovácia a recyklácia 
použitých produktov, po stopách našich prírodných krása a po 
stopách našich predkov a iné).  

Postup Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa 

žiadateľom poskytnú prostredníctvom príslušného regionálneho 

úradu školskej správy. 

Dĺžka trvanie projektu Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr 1. júna 2022 a 

všetky aktivity musia byť ukončené do 14. decembra 2022. 

Vyhodnotenie projektu 
„ENVIROPROJEKT 
2021“ po jeho 
uskutočnení 

Realizátor projektu je povinný prezentovať výsledky projektu a 

využitie účelových finančných prostriedkov na vyhodnocovacom 

seminári do 31. januára 2023 a na medzirezortnom portáli 

environmentálnej výchovy: https://www.ewobox.sk. 

Zúčtovanie schválených 
účelových finančných 
prostriedkov na rozvojový 
projekt po jeho uskutočnení 

Účelové finančné prostriedky je potrebné čerpať do 16. 12. 2022; v 
odôvodnených prípadoch do 16. marca nasledujúceho rozpočtového 
roka v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách. 

 
 
V Bratislave, dňa  11. apríla 2022 
 
 
 
 
                                                                                                                   Mgr. Branislav Gröhling 
                                                                                                minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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