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Podľa akých kritérií boli posudzovaní jednotliví žiadatelia?  

Výberovými kritériami boli:  

a) Efektivita využitia nakúpeného interiérového vybavenia, učebnými pomôckami a didaktickými 

hračkami.  

b) Počet detí, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré budú navštevovať 

novovzniknutú triedu alebo dočasný priestor, a teda budú „užívateľmi“ produktov z rozvojového 

projektu. 

c) Počet detí, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, a doposiaľ nenavštevovali 

materskú školu. 

 

Podporené boli všetky zaevidované žiadosti, ktoré splnili určené podmienky a napĺňali cieľ výzvy.   

 

Je v rámci tohto rozvojového projektu možné využívať finančné prostriedky na 

kapitálové alebo bežné výdavky? 

V rámci tohto rozvojového projektu je možné využívať finančné prostriedky na bežné výdavky 

určené na vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených len pre poskytovanie 

povinného predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými 

pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí. 

 

Akým spôsobom máme postupovať pri vyúčtovaní projektu?  

V záverečnej správe, ktorej predloha bude zverejnená na stránke MŠVVaŠ SR, každá materská škola 

vykáže rozdiel medzi požadovanými finančnými prostriedkami a skutočne použitými finančnými 

prostriedkami. Materské školy vyhotovia finančné vyúčtovanie bežných výdavkov, tovarov a služieb. 

Nevyužité finančné prostriedky zašle škola v termíne do 15.10.2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti 

okresnému úradu v sídle kraja. 
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Je možné presúvať finančné prostriedky medzi kategóriami, ktoré sme naplánovali                 

v rozpočtovej časti žiadosti? 

Áno, finančné prostriedky je možné medzi kategóriami presúvať, prípadne kategóriu aj pridať, ak sa 

jedná o opravený výdavok. Dôležité je, aby táto zmena neovplyvnila cieľ projektu. 

 

Je v rámci tohto rozvojového projektu stanovené konkrétna výška spolufinancovania             

zo strany školy alebo zriaďovateľa?  

Nie, konkrétna výška spolufinancovania stanovené nie je. Žiadateľ však v žiadosti popíše, aké iné 

úpravy a finančné zdroje okrem materiálového vybavenia z rozvojového projektu sú nutné na 

otvorenie novej triedy/dočasného priestoru a zdroj ich financovania. 

 

Existuje presný zoznam značiek alebo produktov, ktoré môžem za finančné prostriedky 

nakúpiť?  

Nie, výber konkrétnych typov produktov a značiek je ponechaný na uváženie materských škôl. 

Oprávnenými položkami sú predovšetkým interiérový nábytok (napr. detské stoly, detské stoličky, 

skrinkové zostavy, šatníkové skrinky, lavičky do šatne, vešiaky do šatne a umyvárky, ležadlá – 

vrátane posteľnej výbavy a obliečok na ňu), podlahová krytina do triedy a spálne, koberce, učebné 

pomôcky na rozvíjanie gramotnosti detí a didaktické hračky. 

  

Je v rámci tohto rozvojového projektu možné zriadiť aj triedu pre iné deti, ako tie, ktoré 

plnia povinné predprimárne vzdelávanie? 

 

Nie, v rámci rozvojového projektu „Predškoláci“ je možné zakúpiť vybavenie len do novovzniknutých 

tried a dočasných priestorov určených len pre poskytovanie povinného predprimárneho 

vzdelávania. 
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Je v rámci tohto rozvojového projektu možné dokúpiť vybavenie aj do existujúcich tried? 

Nie, v rámci rozvojového projektu „Predškoláci“ je možné zakúpiť vybavenie len do novovzniknutých 

tried a dočasných priestorov. 

 

Musí byť novovzniknutá trieda súčasťou budovy materskej školy?  

Nie, novovzniknuté triedy sa budujú v materských školách, ale je možné vybudovať ako dočasné 

priestory aj napr. v priestory obecného úradu, knižnice alebo inej budovy. Tieto dočasné priestory 

budú schvaľovať pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Je však potrebné vopred 

sa dohodnúť so zriaďovateľom, ako aj s vlastníkmi daného priestoru.  

 

Predpokladáme, že možnosť zriadenia dočasných priestorov bude čoskoro schválená v novele 

zákona 245/2008 v § 161l ods. 1: „V lokalitách s nedostatkom priestorových kapacít materských škôl 

sa povinné predprimárne vzdelávanie môže poskytovať do 31. augusta 2024 aj v iných priestoroch 

zabezpečených zriaďovateľom, a to len so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Tieto priestory sa nevedú v 

sieti škôl a školských zariadení ako elokované pracoviská a povinné predprimárne vzdelávanie v nich 

poskytuje materská škola určená zriaďovateľom.“ 

 

Ak zriaďujete dočasné priestory v inom objekte, je v žiadosti zároveň potrebné popísať, ako  po 

uplynutí výnimky na zabezpečenie iných priestorov zabezpečíte dostatočné kapacity pre povinné 

predprimárne vzdelávanie. 

 

 


