
Najčastejšie kladené otázky - rozvojový projekt „Čítame radi“  

 

Ako mám postupovať pri zasielaní žiadosti na ministerstvo a na OÚ?  

Po kliknutí na formulár Žiadosť na stránke ministerstva sa vám otvorí formulár. Po jeho vyplnení, ho 

odosielate na ministerstvo kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ. Otvorí sa vám nové okno s poďakovaním 

za podanie projektu a možnosťou vytvoriť si pdf verziu vyplnenej žiadosti. Túto následne zasielate 

elektronicky na OÚ v sídle kraja.  

Treba žiadosť o projekt posielať aj poštou?  

Nie, žiadosť zasielate vyplnením formulára na stránke ministerstva a jeho odoslaním (tlačidlo odoslať 

dolu pod formulárom). Z vyplneného súboru si vytvoríte pdf dokument a ten opäť elektronicky, 

najlepšie cez e – schránku,  zašlete na OÚ v sídle kraja s označením súboru, ako je uvedený vo výzve na 

podávanie žiadostí. 

Sme škola, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja a všetky finančné 

prostriedky musíme vyčerpať do konca roka 2020. Je možné, aby sme žiadali o poskytnutie 

finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu „Čítame radi“? 

Áno. V prípade schválenia žiadosti a pridelenia finančných prostriedkov je možné pre školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja použitie do konca roka 2020. 

Upozorňujeme, že je potrebné pripraviť sa na online nákup a vopred si dohodnúť podmienky nákupu, 

nakoľko kamenné predajne budú zatvorené vzhľadom na aktuálne opatrenia prijaté v boji proti COVID-

19. 

Sme menšia škola a na nákup kníh nepotrebujeme 800 Eur, môžeme žiadať menej? 

Áno, je stanovená len maximálna suma, môžete žiadať akúkoľvek sumu do 800 Eur vrátane. 

Uvádzate, že finančné prostriedky dostaneme v decembri. Naozaj je možné ich míňať až v roku 2021? 

Áno, tak ak je vo výzve napísané, nákup kníh je možné realizovať od 2. januára 2021 do 15. marca 2021. 

Vtedy bude aj aktivovaná zľava v kníhkupectvách.  

Musíme nakupovať u miestneho kníhkupca, keď sme ho uviedli v žiadosti?  

Nie, nemusíte. Radi by sme spoločne so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky 

podporili miestnych kníhkupcov, ktorých kríza zasiahla viac ako veľké kníhkupectvá. V prípade, že si 

dohodnete lepšie zvýhodnené podmienky nákupu inde, tak samozrejme môžete nakúpiť aj tam.  

Môžeme z týchto finančných prostriedkov nakúpiť aj e – knihy, audioknihy alebo čítačky? 

Audioknihy áno, e – knihy a čítačky nie z dôvodu, že ešte nie je upresnený systém zapožičiavania e – 

kníh. Tieto finančné prostriedky sú určené na zlepšenie vybavenia škôl knihami.  

Môžeme z dotácie zakúpiť aj vybavenie knižníc nábytkom?  

Nie, dotácia slúži len na nákup kníh. 

Môžu sa do výzvy zapojiť aj knižnice, ktoré nie sú v evidencii Slovenskej pedagogickej knižnice?  



Áno, výzva je určená všetkým základným školám bez rozdielu evidovania knižnice v menovanom 

systéme. 

Je určená maximálna výška na nákup jednej knihy?  

Nie je.  Je na zvážení školy, aké knihy vyberie. MŠVVaŠ vydá odporúčanie na tituly kníh, ktoré je vhodné 

zakúpiť, avšak nie je nutné tento zoznam akceptovať.  

Môžeme zakúpiť aj beletriu pre dospelých?  

Výzva je určená na obnovu školských knižníc pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Je však možné 

v obmedzenom množstve zakúpiť pre pedagógov aj odbornú literatúru, nie beletriu.  

 


