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Inovatívna základná škola 2017 

Výzva na predkladanie projektov 

Cieľ grantového programu 

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje I. ročník grantového programu Inovatívna základná škola 

2017. Nadácia dlhodobo podporuje finančné vzdelávanie na Slovensku. Ďalším cieľom v oblasti 

vzdelávania je podporovať rôzne inovatívne metódy formálneho vyučovania na základných školách, 

ich využitie v praxi, a samotné vzdelávanie učiteľov. Nadácia v rámci I. ročníka tohto grantového 

programu prerozdelí finančné prostriedky v celkovej výške 60 tisíc eur. 

Oblasti podpory 
 

Hlavné oblasti podpory: 
1) zvyšovanie finančnej gramotnosti; 

2) inovatívne metódy vyučovania. 

 
Pod inovatívnymi metódami formálnej časti vyučovania rozumieme vzdelávacie aktivity, ktoré 

rozvíjajú niektoré z nasledujúcich zručností, vedomostí: 

 aktivizovanie mladých ľudí a prebúdzanie ich vlastného premýšľania, zvedavosť a radosť 
z objavovania; 

 inovatívnosť, kreativitu, originálnosť a experimentovanie; 

 sociálnu a emocionálnu inteligenciu, súcit a úctu, empatiu, schopnosť spolupráce, pomoci 
a solidarity; 

 schopnosť komunikovať, štruktúrovať myšlienky, argumentovať, prezentovať, diskutovať, 
dorozumieť sa. 

 
Nadácia Slovenskej sporiteľne podporí projekty, ktoré obsahujú konkrétne vzdelávacie aktivity. Viac 
informácií nájdete v časti Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov.  

 

Oprávnení žiadatelia o grant  

 

O grant sa môžu uchádzať všetky typy základných škôl so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú 

právnu subjektivitu.   

 

Z jednej školy môže byť v tomto grantovom programe predložený iba jeden projekt. V prípade 

predloženia viacerých projektov jednou školou, budú všetky projekty z grantového programu 

vylúčené. 
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Výška grantu  

 

Výška grantov poskytnutých Nadáciou Slovenskej sporiteľne v tomto programe bude minimálne 

2 000,- eur, maximálne 3 000,- eur. Projekty s požadovanou sumou od Nadácie SLSP mimo týchto 

limitov budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené. Grant bude uhradený v 2 splátkach, a to 90 % 

grantu v prvej splátke po podpise zmluvy a 10 % grantu v druhej splátke po predložení záverečnej 

správy a vyúčtovania.  

 

Z grantu je možné hradiť nasledovné typy nákladov: 

 registračný poplatok na odborné školenie pre učiteľov, ktoré sa vzťahuje k obsahu projektu; 

 materiál a technické pomôcky, ktoré sú priamo potrebné pre realizáciu projektu; 

 z grantu je možné hradiť odmenu pre koordinátora, max. do výšky 400,- eur; 

 cestovné, vstupné.  

 

Rozpočet nesmie byť zložený len z jedného typu nákladov. Rozpočet musí byť naplánovaný efektívne, 

primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom. 

 

Finančná spoluúčasť žiadateľa v rámci predkladaného projektu nie je nevyhnutná.  

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie prideliť grant 

v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma.   

 

Z grantu nie je možné hradiť: 

 cestovné náklady, ktoré nie sú priamo spojené s realizáciou projektu, amortizácia vozidla; 

 prevádzkové náklady školy (nájomné a energie); 

 odmena pre sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu; 

 bankové poplatky.  

Časový harmonogram 

 

1. 4. 2017   vyhlásenie grantového programu 

28. 4. 2017, 13:00 hod  uzávierka pre podávanie žiadostí 

1. 5. – 7. 6. 2017  hodnotenie žiadostí  

do 15. 6. 2017   zverejnenie výsledkov 

15. 6. – 30. 6. 2017  zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi 

1. 7. – 15. 11. 2017  realizácia projektov 

do 30. 11. 2017   podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania 
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Zasielanie projektov 

Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Žiadosti 

podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované. 

 Na stránke http://podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.  

 Vyplňte všetky polia, určite si vlastný login a heslo (oboje bez diakritiky) a následne vyberte 

správny program podľa oblasti, v ktorej žiadate o podporu: 

Inovatívna základná škola 2017 

 

 Registráciu ukončíte kliknutím na červené tlačidlo Registrácia do systému. 

 Na overenie funkčnosti vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. 

Kliknite na uvedený link, čím sa vaše konto aktivuje. 

 Prihláste sa prostredníctvom vami zvoleného loginu a hesla na http://podatelna.slsp.sk. 

 Pod záložkou Náš projekt vyplňte Online formulár projektu, priebežne si text ukladajte. Z 

vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si uloženú 

verziu zapamätá. 

 Po vyplnení celého projektového formuláru vrátane priloženia povinných príloh kliknite na 

tlačidlo Prejdi k záverečnému vyhláseniu, pod čestným vyhlásením doplňte vaše meno 

a kliknite na tlačidlo Potvrdiť a odoslať projekt.   

 

Povinné súčasti 

 

Pri podávaní žiadosti je nutné v časti Galéria nahrať do elektronickej podateľne povinné prílohy: 

 Zriaďovacia listina (sken); 

 Potvrdenie o pridelení IČO; 

 Písomný súhlas riaditeľa školy s podaným projektom (sken). 

 

Akékoľvek iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu vami navrhovaného projektu, sú 

dobrovoľné. Prosíme, aby ste neprikladali dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia.  

Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov 

 

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré: 

 predloží neoprávnený subjekt; 

 nedodržia termín uzávierky; 

 nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu; 

 nebudú obsahovať všetky povinné súčasti; 

 nedodržia limity požadovanej výšky podpory (min. 2 000 eur, max. 3 000 eur); 

 sú zamerané len na vzdelávanie učiteľov alebo na samotný nákup pomôcok. 

 

 

http://podatelna.slsp.sk/
http://podatelna.slsp.sk/
http://podatelna.slsp.sk/
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Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky, vyhodnotí nezávislá odborná hodnotiaca 

komisia na základe nasledovných kritérií:  

 

 významnou súčasťou projektu musí byť interaktivita so žiakmi; 

 projekt bude zameraný na rozvoj tvorivosti, komunikácie, tímovej práce; 

 cieľom projektu je získavanie nových vedomostí a overenie si nových vedomostí v praxi; 

 projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, 

očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;  

 rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom; 

 projekt musí byť plánovaný podľa časového harmonogramu výzvy, vrátane finančného 

čerpania; 

 pri výbere úspešných projektov bude posudzovaný aj dlhodobý prínos a zapájanie širšej 

školskej komunity.  

 

Zoznam všetkých podporených organizácií bude zverejnený najneskôr 15. júna 2017 na internetovej 

stránke Nadácie Slovenskej sporiteľne.  

 

Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní ohľadom schválenej výšky grantu a podpísania zmluvy 

prostredníctvom elektronickej podateľne.  

 

Konzultácie 

 

I. ročník grantového programu realizujeme v spolupráci s partnerom Nadácia Pontis. 

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu: Katarína Téglássyová –  

katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk, tel. č.: 0918 579 816 

http://www.nadaciaslsp.sk/

