
V Ý Z V A 

NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU 

„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“ 

 

 NA ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI INFORMAČNÝCH A 
KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, MODERNIZÁCIE A OBNOVY KOMPENZAČNÝCH 

POMÔCOK PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI,  
MODERNIZÁCIU MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA A OBNOVY VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 

oznamuje, že v roku 2013 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie 

rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“.  Účelové finančné 

prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 písm. a), c) a h) a zákona  č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

 

1. Prioritné témy rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické 

poradenstvo“  
 

Oblasťou podpory je: 

 metodické usmerňovanie činností školských psychológov, výchovných poradcov, 

liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach 

centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, v zmysle ustanovenia § 3 

ods. 2 vyhlášky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a 

prevencie, vrátane materiálno-technického vybavenia 

 metodické usmerňovanie činností školských špeciálnych pedagógov v materských, 

základných a stredných školách, gymnáziách a konzervatóriách,  ako aj činností 

výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v špeciálnych 

školách centrom špeciálnopedagogického poradenstva, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 9 

vyhlášky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, 

vrátane materiálno-technického vybavenia, 

 kariérne a výchovné poradenstvo,  

 skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

2. Trvanie projektu 

 

Obdobie realizácie rozvojového projektu: od 1. júna 2013  do 30. novembra 2013. 

 

3. Žiadateľ 
 

Oprávnený žiadateľ: obvodný úrad v sídle kraja, odbor školstva, ktorý zriaďuje školské 

poradenské zariadenie.  
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4. Predkladanie žiadostí 

 

O účelové finančné prostriedky rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické 

poradenstvo“ je možné uchádzať sa formou žiadosti o poskytnutie účelových finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvojový projekt prostredníctvom obvodného úradu v sídle 

kraja v súlade s ustanovením § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzor žiadosti je k dispozícii na 

webovom sídle MŠVVaŠ – www.minedu.sk.  

 

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou  projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie 

rozvojového projektu zašle školské poradenské zariadenie príslušnému obvodnému úradu v sídle 

kraja, odboru školstva, ktorý je jeho zriaďovateľom, do 15. apríla 2013  s  označením na obálke 

„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“.  Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum 

prijatia žiadosti na prezentačnej pečiatke v podateľni príslušného obvodného úradu v sídle kraja. 

Písomnú žiadosť o účelové finančné prostriedky je potrebné zaslať v jednom tlačenom vyhotovení 

a  v elektronickej podobe na CD v 1 súbore programu MS WORD. 

Písomná žiadosť spolu s charakteristikou projektu a analýzou finančného zabezpečenia realizácie 

rozvojového projektu neprekročí 5 strán textu (nepoužívajte hrebeňovú väzbu a prikladajte iba 

nutné obrazové prílohy). 

Príslušný obvodný úrad v sídle kraja, odbor školstva, preverí úplnosť predkladanej žiadosti. 

Žiadosti predloží sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR v lehote do 27. apríla 2013. 

  

 

5. Pridelenie účelových finančných prostriedkov  

 

Účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu prideľuje MŠVVaŠ SR podľa  § 

4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 

znení neskorších predpisov.  

Z účelových finančných prostriedkov pridelených na realizáciu projektu realizátor nemôže čerpať 

na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné a pod.). 

Účelové finančné prostriedky nemožno použiť na: 

 kapitálové výdavky, 

 úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, 

 refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, 

 úhradu mzdových výdavkov a poistného, na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na 

sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie. 

 

Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu je 

v súlade s § 4d ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov najmenej 5 % z celkových nákladov 

na rozvojový projekt  (napr. celkové náklady na projekt: 2 000,- €; spoluúčasť: najmenej 100,- €; 

žiadosť od MŠVVaŠ SR: najviac 1 900,- €). 

 

Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR sa v roku 2013 sa stanovuje na 

 

8 500,- € 

 

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

http://www.minedu.sk/
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V prípade poskytnutých finančných prostriedkov odporúčame realizátorovi projektu  uvádzať 

informáciu o udelení finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR na všetkých produktoch, ktoré 

vzniknú v súvislosti s projektom. MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo zdieľania výsledkov 

a výstupov úspešných projektov, ktorým budú účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu 

poskytnuté.  

 

6. Výber projektov 

 

Výber projektov na poskytnutie účelových finančných prostriedkov vykoná komisia pre výber, 

hodnotenie a finančnú podporu projektov „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“ 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  (ďalej len  „výberová 

komisia“), ktorej zloženie a činnosť upravuje štatút schválený ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. 

 

Projekty bude výberová komisia posudzovať a hodnotiť podľa ustanovenia § 4d ods. 4 zákona 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a nasledovných kritérií: 

 

 súlad projektu s oblasťami podpory rozvojového programu uvedenými vo výzve,  

 prínos pre odbornú poradenskú a metodickú činnosť, rozsah využitia, 

 využiteľnosť benefitov získaných z projektu v ďalšom období pripravenosť odborných a 

pedagogických zamestnancov na prácu so získaným materiálno-technickým vybavením, 

 nápaditosť, originalita a inovatívne prvky projektu. 

 

Zoznam žiadateľov, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky a doplňujúce informácie budú 

zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR do 30 dní od schválenia ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR.  

 

7. Ďalšie informácie 
 

Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu, 

na ktorý boli poskytnuté, podľa predloženého rozpisu rozpočtu rozvojového projektu 

odsúhlaseného výberovou komisiou. 

 

Podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

je obvodný úrad v sídle kraja, odbor školstva, povinný skontrolovať vyúčtovanie použitia 

finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom.  

 

 

 

 

 

 

Bratislava,    5.  marec  2013         doc. PhDr. Dušan  Čaplovič, DrSc.  

minister školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky 


