
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

na rozvojový projekt „Čítame radi“  
Cieľ výzvy Podpora čitateľskej gramotnosti v rámci projektu „Čítame radi“ 

nákupom detských a mládežníckych kníh a audiokníh,  prípadne 

odborných kníh  pre pedagogických a odborných zamestnancov 

školy. 

Oprávnení žiadatelia Všetky základné školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR. 

Výberové kritériá  Plnenie cieľa výzvy. Doterajšie a plánované aktivity v predmetnej 

oblasti. Spolupráca  s miestnou knižnicou príp. s miestnym 

kníhkupectvom. 

Výška celkových finančných 
prostriedkov určených na 
zverejnenú výzvu 

124 200 €  

Maximálna výška 
finančných prostriedkov pre 
jednu školu 

800 € 

Konečný termín zaslania 
žiadosti  

14. 12. 2020 

Forma predloženia žiadosti Žiadosť sa predkladá vyplnením formulára na stránke ministerstva  

a zároveň len elektronicky na OÚ v sídle kraja cez e-schránku 

v stanovenom termíne. Žiadosť sa zasiela na OÚ v sídle kraja 

s menom súboru „XX – Čítame radi“ pričom XX je EDUID školy, ktorá 

sa uchádza o podporu.  

Vyhodnotenie žiadostí 
a zverejnenie výsledkov 

Vyhodnotenie uskutoční komisia a ministerstvo zverejní zoznam 

škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, najneskôr do 

18.12. 2020. 

Použitie finančných 
prostriedkov  

Možno použiť výhradne na: 

 na nákup kníh 

 na nákup audiokníh 

detských, mládežníckych a prípadne odborných. 

Postup Škola, ktorá bude úspešným žiadateľom, obdrží finančné 

prostriedky od ministerstva v decembri 2020. Na základe dohovoru 

so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky  si 

budú môcť školy za zvýhodnených podmienok nakúpiť knihy u tých 

kníhkupcov, ktoré si uviedli v prihláške. Škola môže nakupovať aj 

u iných kníhkupcov a dojednať si vlastné zvýhodnené podmienky. 

Nákup kníh alebo audiokníh je potrebné realizovať v čase od 2. 1. 

2021 do 15. 3. 2021. Do 2. 1. 2020 bude na stránke ministerstva 

zverejnený zoznam odporúčaných detských a mládežníckych kníh, 

pre pomoc s výberom kníh.  

Vyhodnotenie projektu 
„Čítame radi“ po jeho 
uskutočnení 

Škola vyhodnotí projekt na predpísanom formulári „Záverečná 

správa“ do 30. apríla 2021. Vyhodnotenie zašle zriadovateľ 

elektronicky na OÚ v sídle kraja cez e-schránku v súbore s názvom 



„Vyhodnotenie XX – Čítame radi“, pričom XX je EDUID školy, ktorá 

projekt zrealizovala. 

Zúčtovanie po uskutočnení 
projektu 

Nevyužité finančné prostriedky zašle škola v termíne do 30.4.2021 

zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu v sídle kraja (podľa 

pokynov na vyúčtovanie). 

 
V Bratislave, dňa 8. 12. 2020 
 
 

 
 
 
 


