
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

Štatút  
Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových 

projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania 
pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti, 

ktorým sa mení štatút Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú 
podporu rozvojových projektov podpory organizačného 

zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 
finančnej gramotnosti č. 2015-6842/7481:1-10E0 z 24. februára 

2015 

Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374267 č. 2016-10681/6846:1-10E0 

Čl. 1  

V súlade s Čl. 10 ods. 1 štatútu Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových 
projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov 
v oblasti finančnej gramotnosti sa štatút Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu 
rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických   
zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti č. 2015-6842/7481:1-10E0 z 24. februára 2015 
mení takto: 

1. Čl. 1 odsek 3 znie: 

„(3) Rozvojovým projektom podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 
zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti v zmysle § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov  (ďalej len „projekt“),  sa pre účely tohto štatútu rozumie žiadosť o poskytnutie 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na projekt predložený na základe zverejnenia 
výzvy na predkladanie rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania 
pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti (ďalej len „výzva“).“     

 

Čl. 2  

Účinnosť 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2016. 

 

Bratislava  23. februára 2016 

 
 
 
 
 

Juraj Draxler, MA, v. r. 

minister školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky 
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