
 

Výzva na predkladanie žiadostí  

o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt  

„Podpora DPŠ a RŠ  “ 
Cieľ výzvy Cieľom výzvy je zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania žiakov 

prostredníctvom podpory získavania kvalifikácie pedagogických 

a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v programoch 

doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia, 

organizovaného vysokou školou v Slovenskej republike. 

Oprávnení žiadatelia Základné školy, stredné školy a  špeciálne školy , v ktorých sa 

vzdelávanie považuje za prípravu na povolanie (ďalej len „škola“).  

Výberové kritériá Oprávnenosť žiadateľa 

Predloženie príslušných dokladov 

Výška finančných 
prostriedkov pre 
jednu školu 

Skutočne vynaložené náklady spojené s poplatkom za zimný 

semester DPŠ alebo RŠ, najviac 400 € na jedného pedagogického 

zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ktorý spĺňa cieľ 

podpory. Škola môže žiadať o podporu viacerých pedagogických 

zamestnancov alebo odborných zamestnancov, ktorí spĺňajú cieľ 

podpory.   

Termín zaslania 

 a vyhodnocovania žiadosti 

Výzva sa bude vyhodnocovať priebežne. Výzva bude ukončená 31. 

10. 2021 o 23:59 hod (zasielanie žiadosti). 

Forma predloženia žiadosti Žiadosť sa predkladá cez online formulár najneskôr do 31.10.2021. 

K žiadosti predkladá žiadateľ – škola doklad o prijatí pedagogického 

zamestnanca na DPŠ alebo RŠ a doklad zaplatení štúdia za zimný 

semester štúdia v šk. roku  2021/22. 

Vyhodnotenie žiadostí 
a zverejnenie výsledkov 

Vyhodnotenie a zverejňovanie zoznamu úspešných žiadateľov, 

ktorým boli pridelené finančné prostriedky, bude priebežné. 

Použitie finančných 
prostriedkov 

Finančné prostriedky sú určené výhradne na preplatenie 

zdokladovaného poplatku, ktorý uhradil kmeňový zamestnanec 

školy za zimný semester DPŠ a RŠ šk. roku 2021/22.  

Neoprávnené 
výdavky 

Finančné prostriedky nie je možné použiť na žiaden iný účel, ako 

na preplatenie zdokladovaného poplatku, ktorý uhradil kmeňový 

zamestnanec školy za zimný semester DPŠ a RŠ šk. roku 2021/22. 



Postup Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, pre 

ktorého bude určená podpora musí byť: 

 zamestnancom žiadateľa (má uzatvorenú pracovnú zmluvu 

so žiadateľom), 

 je prijatý na  

o doplňujúce pedagogické štúdium na neučiteľskú 

vysokú školu, 

o základný modul doplňujúceho pedagogického 

štúdia alebo  

o rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického 

štúdia pre učiteľov alebo pre majstrov odbornej 

výchovy alebo  

o rozširujúce štúdium  

 učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ alebo  

 učiteľstva niektorého z predmetov, 

vyučovaných na druhom stupni ZŠ alebo v 

stredných školách,  

 má so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o zvyšovaní 

kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce, 

 predloží zamestnávateľovi  

o doklad o prijatí na príslušné vzdelávanie a  

o doklad o uhradení poplatku za príslušné 

vzdelávanie.  

Zamestnávateľ doklady priloží k elektronickej žiadosti. Po prijatí 

finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR ich uhradí príslušnému 

pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi 

v skutočnej výške uhradeného poplatku, max. 400 €. 

Vyhodnotenie projektu 

 

Žiadateľ zašle záverečnú správy do 30. 11. 2021 spôsobom, ktorý 

bude zverejnený na web stránke ministerstva.  

Zúčtovanie po uskutočnení 
projektu 

Nevyužité finančné prostriedky zašle škola v termíne                                       

do 30. 11. 2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu              

v sídle kraja (podľa pokynov na vyúčtovanie, ktoré budú zverejnené). 

 
V Bratislave, dňa 31. augusta 2021 
 
 
 


