
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

na rozvojový projekt „Múdre hranie“ 
Cieľ výzvy Podpora zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských 

kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej                

a informatickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, 

technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, 

rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie. 

Oprávnení žiadatelia Všetky materské školy, špeciálne materské školy, základné školy 

s materskými školami a spojené školy, ktoré majú organizačnú 

zložku materská škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení 

SR. 

Výberové kritériá Napĺňanie cieľa výzvy. Plánované využitie nakúpených pomôcok                  

a hračiek. Celkový počet detí v materskej škole a počet detí                  

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Doterajšia 

zapojenosť materskej školy do projektov (zohľadňujú sa aj projekty 

podporené organizáciami z neziskového sektora). 

Výška celkových finančných 
prostriedkov určených na 
zverejnenú výzvu 

500 000 € 

Maximálna výška 
finančných prostriedkov pre 
jednu materskú školu 

• 500 € pre materské školy, ktoré navštevuje menej ako 50 detí 

• 1 000 € pre materské školy, ktoré navštevuje 50 a viac detí 

Konečný termín zaslania 
žiadosti 

01. 02. 2021 do 23:59  

Forma predloženia žiadosti Žiadosť sa predkladá prostredníctvom vyplnenia online formulára       

na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Ministerstvo následne zabezpečí informovanosť okresných úradov 

v sídle kraja. 

Vyhodnotenie žiadostí 
a zverejnenie výsledkov 

Vyhodnotenie uskutoční komisia a ministerstvo zverejní zoznam 

materských škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, 

najneskôr do 15. 02. 2021. 

Použitie finančných 
prostriedkov 

Rozvojový projekt „Múdre hranie“ je určený na zakúpenie bežných 

výdavkov. Oprávnenými položkami sú predovšetkým1: 

• detské knihy, 

• pomôcky na rozvíjanie matematickej a informatickej 

gramotnosti, 

• pomôcky na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti; 

• hračky a pomôcky na rozvíjanie technických zručností, 

• hry a pomôcky na rozvíjanie psychomotoriky, jemnej                             

a hrubej motoriky, 

• hry a pomôcky na rozvoj reči, 

                                                           
1
 Bližšie informácie o oprávnených výdavkoch môžete nájsť aj v dokumentoch Často kladené otázky a Zoznam 

odporúčaných pomôcok. 



• pomôcky na rozvíjanie hudobnej expresie, 

• pomôcky  na rozvíjanie umeleckej expresie, 

• pomôcky na rozvoj komunikácie a spolupráce. 

Neoprávnené 
výdavky 

Finančné prostriedky nie je možné použiť na2: 

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

b) refundáciu výdavkov, ktoré neboli realizované v termíne                    

od 01. 03. 2021 do 31. 05. 2021, 

c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov                    

a prijatých pôžičiek, 

d) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom určeným týmto 

projektom, 

e) výdavky spojené s pohostením, občerstvením a darmi, 

f) pohonné hmoty, 

g) kapitálové výdavky,  

h) príspevky na starobné dôchodkové sporenie, 

i) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 

j) položky, ktoré nespadajú do kategórií definovaných v tejto výzve, 

k) nákup počítačov, notebookov, dataprojektorov, interaktívnych 

tabúľ a podobných zariadení. 

Postup Materskej škole, ktorá bude úspešným žiadateľom, budú zaslané 

finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR vo februári 2021. Nákup didaktických pomôcok, kníh 

a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 01. 03. 2021                  

do 31. 05. 2021. 

Vyhodnotenie projektu 
„Múdre hranie“ po 
jeho uskutočnení 

Materská škola vyhodnotí projekt prostredníctvom online 

formulára na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR najneskôr do 30. 06. 2021. Ministerstvo následne zabezpečí 

informovanosť okresných úradov v sídle kraja. 

Zúčtovanie po uskutočnení 
projektu 

Nevyužité finančné prostriedky zašle škola v termíne                                       

do 30. 06. 2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu              

v sídle kraja (podľa pokynov na vyúčtovanie). 

 
V Bratislave, dňa 18. 1. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Informácie o oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov môžete nájsť aj v dokumente Často kladené otázky. 


