
VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI  

O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU GRAFICKÝCH SYSTÉMOV  

V ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE NA ROK 2013 

 

 

1. Vyhlásenie výzvy 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že 

v roku 2013 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových 

projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013 vo výške       

60 000 EUR. 

Finančné prostriedky sa poskytnú zriaďovateľom stredných odborných škôl 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. 

 

2. Prioritné témy výzvy 

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na: 

 

 zvýšenie odborných kompetencií žiakov stredných odborných škôl používaním 

grafických systémov vo väzbe na  požiadavky zamestnávateľov,  

 zabezpečenie zodpovedajúceho softvéru,  

 príprava pedagogických zamestnancov,  

 tvorba učebných pomôcok, učebných textov a metodických listov, 

 tvorba počítačom podporovaných riešení odborných problémov v nadväznosti 

na požiadavky praxe. 

 

 

3. Dĺžka trvania rozvojového projektu 

Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 1. mája 2013 a všetky aktivity musia byť 

ukončené do 30. novembra 2013. 

 

4. Žiadateľ 

Žiadateľom o účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov 

grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013 môže byť zriaďovateľ 

strednej odbornej školy
1
) a zriaďovateľ strednej odbornej školy pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením,
2
) (ďalej len „žiadateľ“).  

 

                                                 
1
) § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
2
 § 2 ods. 1, 2 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 
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5. Predkladanie žiadosti 

O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu grafických systémov 

v odbornom vzdelávaní a príprave je možné sa uchádzať formou žiadosti o financovanie 

rozvojového projektu na rok 2013, prostredníctvom príslušného obvodného úradu v sídle 

kraja. 

Vzor Žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom 

vzdelávaní a príprave na rok 2013 je v súlade s § 4d ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov k dispozícii záujemcom na webovom sídle ministerstva  www.minedu.sk. 

Vyplnenú žiadosť (1 originál + elektronická verzia na CD) zašle žiadateľ a  škola 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja príslušnému obvodnému úradu 

v sídle kraja do 28. marca 2013 s označením na obálke „Projekty grafických systémov“.  

Odporúčaný rozsah žiadosti spolu s charakteristikou projektu a s analýzou finančného 

zabezpečenia projektu  je najviac 8 strán textu bez obrazových príloh (nepoužívajte 

hrebeňovú väzbu, prikladajte len nutné obrazové prílohy). Pri predložení žiadosti je 

rozhodujúci dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni príslušného obvodného úradu 

v sídle kraja. 

V príslušnom kalendárnom roku predkladá žiadateľ len jeden rozvojový projekt vo 

vzťahu k príslušnej škole. 

Obvodný úrad v sídle kraja preverí úplnosť žiadosti. Úplné žiadosti predloží ministerstvu 

v lehote do 5. apríla 2013 za zriaďovateľov stredných odborných škôl vo svojej územnej 

pôsobnosti a schválené projekty zo stredných odborných škôl vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. 

 

6. Pridelenie účelových finančných prostriedkov 

Maximálna výška účelových finančných prostriedkov pre jeden rozvojový projekt 

zameraný na grafické systémy s celoslovenskou pôsobnosťou je 3 300 EUR a pre rozvojový 

projekt zameraný na grafické systémy využívané v škole prípadne  v  ďalších školách 

v blízkom okolí  je 1 650 EUR.  

 

Projekt s celoslovenskou pôsobnosťou obsahuje: 

 preškolenie najmenej 10 pedagogických zamestnancov, ktorí nie sú zamestnancami 

realizátora projektu; dĺžka vzdelávania najmenej 15 vyučovacích hodín na osobu, 

 tvorbu učebných pomôcok, učebných textov alebo metodických listov,
3
) ktoré budú 

po ukončení projektu voľne prístupné všetkým stredným odborným školám 

Slovenskej republiky; spôsob ich distribúcie prípadne zverejnenia bude súčasťou 

predloženej žiadosti. 

Výberová komisia má právo výšku požadovaných finančných prostriedkov upraviť 

vzhľadom na objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel.   

 

                                                 
3
 ) Za učebnú pomôcku, učebné texty alebo metodické listy sa nepovažuje manuál k softvéru, ktorý sa bude 

používať pri realizácii rozvojového projektu.  

http://www.minedu.sk/
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Účelové finančné prostriedky je možné prideliť: 

 zriaďovateľovi strednej odbornej školy
4
) a zriaďovateľovi strednej odbornej školy 

pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
5
) 

 žiadateľovi, ak preukáže že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 

5 % z celkových nákladov na realizáciu rozvojového projektu z iných zdrojov.
6
) 

Účelové finančné prostriedky nemožno použiť: 

 na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, 

 na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, 

 na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 

 žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 

 na úhradu mzdových nákladov, 

 na úhradu kapitálových výdavkov, 

 na zakúpenie hardvéru (notebook, PC zostava) bez priamej nadväznosti 

na minimálne požiadavky nasadeného softvéru. 

Z účelových finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu projektu 

v oblasti grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave je možné čerpať: 

 maximálne 10 % na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné, 

nájom),  

 maximálne 20 % na zakúpenie hardvéru (upgrade PC zostavy, tlačiareň, 

dataprojektor a pod.), 

 maximálne 5 % na dohody o vykonaní práce pre koordinátorov rozvojového 

projektu. 

 

7. Výber projektov 

Výber rozvojových projektov odporučených na pridelenie účelových finančných 

prostriedkov vykoná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR z radov zamestnancov ministerstva, Štátneho inštitútu 

odborného vzdelávania, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska a zástupcov subjektov 

koordinácie odborného vzdelávania a prípravy.
7
) 

Projekty budú posudzované podľa základných kritérií pre výber projektov, ktorými sú:  

 využitie rozvojového projektu vo výchove a vzdelávaní, 

                                                 
4
) § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
5
) § 2 ods. 1, 2 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 

6
) § 4d ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov. 

7) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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 využitie rozvojového projektu v mieste sídla strednej školy, v územnej pôsobnosti 

okresu alebo kraja. 

Ďalšie kritériá pre výber projektov sú:  

 rešpektovanie prioritných tém výzvy,  

 identifikácia požiadaviek trhu práce na kompetencie absolventov stredných 

odborných  škôl v oblasti využívania grafických systémov, 

 využiteľnosť projektu vo vyučovacom procese v stredných odborných školách, 

 využiteľnosť projektu vo výchovno-vzdelávacej a metodickej činnosti učiteľov, 

 udržateľnosť dosiahnutých výsledkov, 

 ekonomická efektívnosť. 

Predkladané projekty musia obsahovať všetky náležitosti uvedené vo vzore žiadosti. 

V prípade nesplnenia stanovených podmienok bude projekt vyradený z posudzovania. 

Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky a výšku 

finančných prostriedkov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle www.minedu.sk, 

najneskôr do 30 dní od schválenia ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

 

8. Ďalšie informácie 

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu  samosprávnym krajom poskytne 

ministerstvo, ostaným žiadateľom sa finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu  

poskytnú prostredníctvom príslušného obvodného úradu v sídle kraja. 

Podľa zákonov 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 úradu v sídle kraja povinný skontrolovať vyúčtovanie 

použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. 

Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie 

cieľa projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloženého rozpisu 

rozpočtu rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou. 

  

 

V Bratislave  28. februára  2013 

 

 

 

 

 

                                                                                  Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

 minister školstva, vedy, výskumu a športu 

                                                                                                      Slovenskej republiky 

http://www.minedu.sk/

