Výzva programu pre financovanie rozvojových projektov „Zdravie
v školách”
1. Vyhlásenie výzvy
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky oznamuje zriaďovateľom škôl, že z rozpočtu
kapitoly na rok 2009 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových
projektov „Zdravie v školách“. Finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov v spojitosti s § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 uvedeného zákona zriaďovateľom
škôl podľa § 27, odsek 3.
2. Prioritné témy výzvy
Oblasťou podpory sú aktivity a programy zamerané na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzdelávanie a výchovu ku zdraviu,
skvalitňovanie psychosociálnej klímy na školách,
podporu duševného zdravia,
prevenciu civilizačných ochorení, vrátane kardiovaskulárnych ochorení,
prevenciu látkových a nelátkových závislostí,
rozvíjanie komunitnej spolupráce v podpore zdravia,
prevenciu a elimináciu násilia, agresivity a šikanovania,
podporu zdravia zamestnancov škôl,
dentálne zdravie, starostlivosť o chrup a ústnu dutinu.

Hodnota projektu bude stúpať spolu s jeho miestnou, regionálnou alebo celoslovenskou
využiteľnosťou v rôznych typoch škôl, pričom projekty je možné realizovať vo formálnom,
ale aj neformálnom vzdelávaní. Prioritu majú nové a inovatívne formy vo výchove
a vzdelávaní.
3. Dĺžka trvania rozvojového projektu
Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 1. septembra 2009 do 31. decembra 2009.
4. Predkladanie žiadosti
O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Zdravie v školách“ je
možné sa uchádzať formou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu na rozvojový projekt prostredníctvom príslušného krajského školského úradu podľa
§ 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Vzor žiadosti podľa § 4d ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov je záujemcom k dispozícii
na internetovej stránke Ministerstva školstva SR www.minedu.sk, v časti Regionálne
školstvo, Výzvy na podávanie žiadostí, „Zdravie v školách“.
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Vyplnenú žiadosť s popisom projektu a komentárom k rozpočtu zašle zriaďovateľ školy
príslušnému krajskému školskému úradu do 14. apríla 2009 s označením na obálke
„Zdravie v školách“. Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum prijatia na prezentačnej
pečiatke v podateľni príslušného krajského školského úradu.
Písomnú žiadosť je potrebné zaslať v troch exemplároch (1 originál + dve kópie) a
v elektronickej podobe na CD. Písomná žiadosť spolu s popisom projektu a komentárom
k rozpočtu nesmie prekročiť sedem strán textu. (Neodporúča sa hrebeňová väzba, ani
obrazové prílohy.)
Krajský školský úrad preverí úplnosť predkladanej žiadosti s popisom projektu a predloží
žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá Ministerstvu školstva Slovenskej republiky, Sekcii
regionálneho školstva v termíne do 24. apríla 2009.
V danom kalendárnom roku odporúčame, aby zriaďovateľ školy podal len jeden rozvojový
projekt vo vzťahu k príslušnej škole.
5. Pridelenie účelových finančných prostriedkov
Účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu prideľuje Ministerstvo
školstva SR podľa § 4d ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Z účelových finančných prostriedkov pridelených na realizáciu projektu môže realizátor
čerpať 10 % na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné, nájom).
Účelové finančné prostriedky nebudú poskytnuté:







na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch
na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov
žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu
na úhradu mzdových výdavkov a poistného
na úhradu kapitálových výdavkov

Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb na realizácii rozvojového projektu je podľa § 4d
ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový
projektu.
Maximálna výška príspevku Ministerstva školstva SR v roku 2009 sa stanovuje takto:
•
•

pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou 8 000,0 eur
pre projekty s miestnou a regionálnou pôsobnosťou 2 600,0 eur.

Požadovaná finančná čiastka musí byť uvedená v eurách (nie v centoch; zaokrúhľovať na
celé euro, napr. 2 234,0 euro).
V prípade poskytnutých finančných prostriedkov má realizátor projektu uvádzať informáciu
o udelení finančnej dotácie MŠ SR na všetkých produktoch, ktoré vzniknú v súvislosti
s projektom. MŠ SR si vyhradzuje právo zdieľania výsledkov a výstupov úspešných
projektov, ktorým budú účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytnuté.
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6. Výber projektov
Výber rozvojových projektov odporučených na pridelenie účelových finančných prostriedkov
vykoná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje minister školstva z radov
zamestnancov MŠ SR a na základe návrhov priamoriadených organizácií ministerstva, KŠÚ,
úradov samosprávnych krajov a Združenia miest a obcí Slovenska. Zloženie výberovej
komisie a výsledky vyhodnotenia rozvojových projektov budú zverejnené na internetovej
stránke Ministerstva školstva SR www.minedu.sk, v časti Regionálne školstvo, Výzvy na
podávanie žiadostí, Zdravie v školách.
Projekty budú posudzované a hodnotené podľa nasledovných kritérií:
 využitie rozvojového projektu vo výchove a vzdelávaní,
 využitie rozvojového projektu v mieste sídla štátnej školy, v územnej pôsobnosti okresu
alebo kraja, resp. na celoslovenskej úrovni,
 kreativita a inovatívne prvky projektu,
 účasť žiakov, rodičov, miestneho obyvateľstva a odborníkov v predmetnej oblasti na
riešení a podpore projektu,
 preukázateľné výsledky projektu,
 ekonomická efektívnosť.
7. Ďalšie informácie
Pri predkladaní záverečnej správy o výsledkoch realizácie projektu predloží zriaďovateľ
realizátora projektu (realizátor projektu) na príslušný krajský školský úrad v termíne do 31. 1.
2010 správu o výsledkoch realizácie projektu, ktorej súčasťou bude aj informácia
o nákladoch vynaložených na projekt. Krajský školský úrad zašle záverečné správy a
informácie o nákladoch vynaložených na projekty na sekciu regionálneho školstva MŠ SR
najneskôr do 15. 2. 2010. Súčasne priloží k záverečným správam vyhlásenie o tom, že
vykonal podrobnú kontrolu všetkých účtovných dokladov o čerpaní poskytnutých finančných
prostriedkov so zameraním na dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami. Porušenie podmienok použitia účelovo viazaných
finančných prostriedkov na rozvojový projekt bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej
disciplíny sankcionované podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bratislava február 2009

Ján M i k o l a j
podpredseda vlády a minister školstva SR
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