
 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných 

prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) vo forme 

dotácie1 na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a 

stredné školy  

Komponent Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania 

Reforma  
Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo 

vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl 

Vyhlasovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Stromová 1 

Bratislava 

813 30 

IČO: 00164381 

Kontaktná osoba  Matej Sedláček, Štátny pedagogický ústav 

Spôsob komunikácie Otázky, týkajúce sa výzvy, je možné zasielať e-mailom na adresu: 

doucovanie@statpedu.sk.  

Dátum vyhlásenia 

výzvy  

21.9.2021 

Dátum uzavretia výzvy  21.10.2021 (23:59 hod) SEČ 

Všeobecné informácie 

o programe 

doučovania 

Hlavným cieľom programov doučovania je zmierňovanie dopadov pandémie vo 

vzdelávaní na základných a stredných školách prostredníctvom vyrovnania 

vzniknutých rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov a 

zabezpečenia podpory tým žiakom, ktorí mali obmedzené možnosti zapájať sa 

do dištančného vzdelávania.  

 

Za účelom vyrovnania rozdielov, eliminácie rizika opakovania ročníkov a 

predčasného ukončenia vzdelávania bude v školskom roku 2021/2022 (s 

potenciálom predĺženia aj do ďalšieho školského roka) realizovaný program 

doučovania žiakov základných a stredných škôl. Prioritne bude zameraný na 

tých žiakov, ktorí sa nevedeli plnohodnotne zapojiť do vzdelávania počas 

obdobia prerušeného prezenčného vzdelávania v školách v školských rokoch 

2019/2020 a 2020/2021 a sú teda priamo ohrození školským neúspechom.  
 

                                                
1 Dotácie budú poskytnuté podľa § 6c Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení.  



Doučovanie bude prebiehať skupinovou formou (v malých skupinkách od 2 do 5 

žiakov) v popoludňajších hodinách na základných a stredných školách. Bude 

zamerané najmä na predmety z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a 

komunikácia, matematika a informatika, človek a spoločnosť, človek a príroda). 

Selekciu žiakov, ohrozených školským neúspechom, ako aj komunikáciu so 

zákonnými zástupcami žiakov bude zabezpečovať škola, zapojená do programu 

doučovania v zmysle pravidiel výziev pre školy. Zapojiť sa budú môcť základné 

školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku 

základná škola  (prípadne ich elokované pracoviská), zaradené do siete škôl a 

školských zariadení SR (ďalej len „základná škola“) a tiež stredné školy, špeciálne 

stredné školy, odborné učilištia, praktické školy, spojené školy, ktoré majú 

organizačnú zložku stredná škola (prípadne ich elokované pracoviská), zaradené 

do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „stredná škola“). 

 

Koordinátor doučovania na základnej alebo strednej škole bude zabezpečovať 

tiež vytvorenie priestorových podmienok na doučovanie, poskytnutie 

materiálov a pomôcok, a sprostredkovanie komunikácie a výmeny potrebných 

informácií medzi učiteľmi žiakov a doučujúcimi. Doučovanie bude realizovať 

doučujúci s pedagogickým vzdelaním (kmeňový učiteľ školy, učiteľ inej 

základnej školy, bývalý učiteľ, vysokoškolský študent magisterského štúdia 

študijného programu učiteľstva alebo iná osoba s pedagogickým vzdelaním). 

Základná alebo stredná škola bude môcť využiť aj ponuku mimovládnych 

organizácií, ktoré budú školiť a metodicky podporovať  doučujúcich 

s nepedagogickým vzdelaním alebo s neúplným pedagogickým vzdelaním.2   

Cieľ výzvy Cieľom tejto výzvy je výber mimovládnych organizácií pre spoluprácu na 

programe doučovania.  

Úlohou prijímateľa bude: 

 zabezpečenie externých doučujúcich: nábor, selekcia a príprava 

doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným 

pedagogickým vzdelaním, ako aj priebežná metodická podpora 

doučujúcich.  Samotní doučujúci budú realizovať doučovanie na 

základných a stredných školách zapojených do programu doučovania 

a výkon ich priamej činnosti bude financovaný základnou alebo 

strednou školou na základe dohody o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru;  

 tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných 

nástrojov pre doučujúcich, ako aj pre zapojené školy. 

Realizácia a financovania aktivít je súčasťou opatrení zahrnutých do Plánu 

obnovy a odolnosti SR.   

                                                
2 Doučujúci musia spĺňať kritériá dosiahnutého VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo a pedagogické 
vedy, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca), 
ako aj v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce daná osoba doučovať (príklad: absolvent Bc. štúdia 
matematiky, ktorý chce doučovať matematiku). 



Merateľné ukazovatele 

projektu 

Počet vyškolených doučujúcich  

Počet doučujúcich, ktorí uzatvorili dohodu o realizácii doučovania so základnou 

alebo strednou školou (dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného 

pomeru) 

Počet odučených žiakohodín 

Počet hodín vzdelávania a metodickej podpory, poskytnutej doučujúcim 

Identifikácia 

synergických účinkov 

vo vzťahu 

k relevantným 

výzvam/vyzvaniam EŠIF 

Výzva nemá synergické a komplementárne účinky vo vzťahu k iným výzvam/ 

vyzvaniam EŠIF a ani k iným nástrojom podpory SR a EÚ. 

 

 

Oprávnení žiadatelia 1. neziskové organizácie, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. 

z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

v znení neskorších predpisov;  

2. občianske združenia, zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov,  

3. nadácie, zriadené na základe zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o 

zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je preukázateľné zameranie činnosti 

organizácie žiadateľa na vzdelávanie alebo rozvoj učiteľov a/alebo neformálne 

vzdelávanie a podporu vzdelávania žiakov. 

Výberové kritériá Žiadatelia budú posudzovaní na základe predloženej žiadosti, obsahujúcej opis 

projektu a rozpočet projektu, obsahového zamerania činnosti, preukázateľných 

skúseností a existujúcich kapacít na zapojenie sa do programu. Podmienkou je 

tiež splnenie formálnych kritérií, ktoré žiadateľ preukazuje prostredníctvom 

dokladov definovaných v časti “Zoznam povinných príloh”.  
 

Kritériá hodnotenia žiadosti:  

- zameranie činnosti organizácie na oblasť vzdelávania: povinné 

- existencia organizácie viac ako 3 roky: povinné 

- skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti tejto výzvy: 0 – 10 bodov  

- existujúca spolupráca s konkrétnymi základnými alebo strednými 

školami v oblasti podpory vzdelávania žiakov a/alebo realizácii 

doučovania: 0 - 10 bodov 

- regionálny aspekt, vyhodnotený na základe deklarovaného dopytu zo 

strany základných a stredných škôl: 0 – 20 bodov 

- počet doučujúcich, ktorých sa organizácia zmluvne zaviaže zabezpečiť: 

0 – 10 bodov  

- kvalita predloženého projektového zámeru a rozpočtu: 0 - 30 bodov 
 

Maximálny počet bodov: 80  

Žiadosti budú hodnotené podľa počtu dosiahnutých bodov. Dotácia bude 

poskytnutá žiadateľom, ktorí dosiahnu najvyššie bodové hodnotenie. V prípade 



rovnosti bodov bude preferovaný žiadateľ s bohatšími skúsenosťami v oblasti 

tejto výzvy. Hodnotiaca komisia má právo odporučiť schválenie nižšej než 

žiadanej výšky finančných prostriedkov pre žiadateľa.  

Osobitné podmienky 

poskytnutia finančných 

prostriedkov 

mechanizmu 

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky (v zmysle Plánu obnovy a odolnosti 

a príslušnej EÚ a národnej legislatívy): 

 Podmienku, aby žiadateľ ani jeho štatutárny orgán neboli právoplatne 

odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z 

trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom 

obstarávaní a verejnej dražbe.  

 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného 

odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt 

(v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046). 

 Dodržiavanie horizontálnej zásady doplnkovosti financovania. 

 Súlad s horizontálnym princípom podpora rovnosti mužov a žien a 

rovnosti príležitostí pre všetkých. 

Žiadateľ preukazuje splnenie týchto podmienok formou čestného prehlásenia, 

ktoré tvorí Prílohu 3 tejto výzvy.  

Žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad 

plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k 

aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako 

zdroja financovania nasledovne: 

 použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU (Príloha 

4 výzvy), 

 uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a 

odolnosti SR. 

Výška celkových 

finančných 

prostriedkov určených 

na zverejnenú výzvu 

480 000 € 

Minimálna výška 

finančných 

prostriedkov pre  

jedného žiadateľa 

15 000 €  

 

Maximálna výška 

finančných 

prostriedkov pre  

jedného žiadateľa 

90 000 € 

Výška finančných Výška prostriedkov sa pre jedného žiadateľa priamo odvodzuje od počtu 



prostriedkov pre 

jedného žiadateľa  

doučujúcich, ktorých sa žiadateľ zaviaže vyškoliť a metodicky podporovať počas 

zapojenia do doučovania na základnej alebo strednej škole. Maximálna výška 

finančných prostriedkov je stanovená na 600€ za každého doučujúceho. 

Žiadateľ v žiadosti a aj pri vyúčtovaní dotácie predkladá rozpis konkrétnych 

výdavkov, nevyhnutných na realizáciu projektu. Na realizáciu projektu sa 

nevyžaduje spolufinancovanie zo strany žiadateľa. 
 

Príklad:  

V prípade minimálnej výšky dotácie sa žiadateľ zaviaže vyškoliť a sprostredkovať 

25 doučujúcich (25 x 600 € = 15 000€), v prípade maximálnej výšky dotácie 150 

doučujúcich (150 x 600 € = 90 000€.) 

Forma predloženia 

žiadosti 

Žiadosť vrátane jej príloh, sa predkladá výhradne prostredníctvom 

elektronického formulára žiadosti zverejneného na web stránke MŠVVaŠ SR 

https://covid2021.iedu.sk/dotaciemvo. 
 

V prípade formálnych nedostatkov bude žiadateľ vyzvaný k ich odstráneniu v 

termíne do 5 pracovných dní od dátumu vyzvania. Ak tieto nedostatky v 

určenom termíne neodstráni, jeho žiadosť bude automaticky zamietnutá.  

Vyhodnotenie žiadostí 

a zverejnenie 

výsledkov 

Vyhodnotenie a zverejnenie zoznamu žiadateľov, ktorým boli pridelené 

finančné prostriedky, sa uskutoční do 15.11.2021 na web stránke  

vyhlasovateľa (www.minedu.sk) v časti Aktuálne témy. 

Oprávnené aktivity ● Informačná kampaň, identifikácia a nábor doučujúcich. 

● Zaškolenie doučujúcich; každý doučujúci musí absolvovať školenie 

v minimálnom rozsahu 15 hodín, pokrývajúce nasledovné okruhy: 

základné informácie o programe doučovania, etický kódex 

doučujúceho, poučenie o práci s osobnými údajmi, organizačné 

odporúčania, didaktické odporúčania a i. podľa špecifikácie, ktorá bude 

poskytnutá úspešným žiadateľom. 

● Hodnotenie a výber externých doučujúcich. 

● Metodická podpora doučujúcich v rozsahu minimálne 2 hodiny 

mesačne vo forme skupinových aktivít a 1 hodinu mesačne vo forme 

individuálnej podpory. 

● Tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných 

nástrojov pre doučujúcich, ako aj pre zapojené školy. 

Termín realizácie 

programu a obdobie 

oprávnenosti výdavkov 

Dotácia je určená na náklady organizácie žiadateľa v súvislosti so zabezpečením 

vyššie uvedených aktivít a činností v období od 15.11.2021 do 31.12.2022. 

Oprávnené výdavky Oprávnenými výdavkami v rámci výzvy sú:  

● 610, 620 - mzdy a odvody pracovníkov realizujúcich aktivity programu, 

napríklad koordinátor programu, školitelia doučujúcich, supervízori 

doučujúcich a podobne (TPP),  

https://covid2021.iedu.sk/dotaciemvo


● 630 - tovary a služby nevyhnutné v súvislosti s realizáciou programu, z 

toho:    

○ 631 - cestovné náhrady (výdavky súvisiace s pracovnými 

cestami zamestnancov),  

○ 632 - komunikačné služby (poštové služby, prístup k internetu, 

telefónne hovory), 

○ 633 - materiál (633006 - všeobecný materiál nevyhnutný pre 

výkon práce, napríklad kancelársky papier, tlačivá a formuláre, 

tonery, dezinfekčný materiál a podobne, 633009 - knihy, 

časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky),  

○ 637 - služby  (637001 - školenia, kurzy, semináre, 637003 - 

propagácia, reklama a inzercia, 637004 - všeobecné služby 

dodávateľským spôsobom, napríklad tlač, 637007 - cestovné 

náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným 

zamestnancom, 637027 - odmeny zamestnancov 

mimopracovného pomeru  - DoVP, DoPČ a ďalšie)  

● a ďalšie výdavky súvisiace preukázateľne s realizáciou programu 

doučovania s výnimkou položiek, definovaných v časti Neoprávnené 

výdavky (nižšie). 

 

Plná výška výdavkov žiadateľa bude posúdená ako oprávnená za predpokladu, 

že vyškolí minimálny počet doučujúcich, ku ktorým sa zaviaže v žiadosti a v 

zmluve o poskytnutí dotácie a zároveň doučujúci začnú vykonávať doučovanie 

v konkrétnej základnej alebo strednej škole v minimálnom rozsahu 40 

žiakohodín za časové obdobie 3 mesiacov. V prípade nižšieho počtu 

doučujúcich budú výdavky pomerne krátené. Žiadateľ je zároveň povinný 

dodržať stanovený počet hodín vzdelávania a metodickej podpory, 

poskytovanej doučujúcim.  

 

Žiadateľ poskytnuté finančné prostriedky zúčtuje súvisiacimi účtovnými 

dokladmi. Realizáciu aktivít v požadovanom rozsahu preukazuje 

prostredníctvom nasledujúcich dokladov:   

● dokumenty preukazujúce absolvovanie školenia doučujúcim 

(prezenčná listina, program školenia, personálne zabezpečenie 

školenia),  

● dokumenty preukazujúce hodnotenie a schválenie doučujúceho pre 

účely programu doučovania (rozhodnutie organizácie žiadateľa),  

● dokumenty preukazujúce absolvovanie metodickej podpory zo strany 

doučujúceho v požadovanom rozsahu (prezenčná listina, výkaz práce 

metodika / supervízora / koordinátora doučujúcich). 

 

Pozn.: Podrobnejšie informácie budú súčasťou zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a 

úspešným žiadateľom a v sprievodných metodických materiáloch.  



Štátna pomoc Oprávnení žiadatelia predstavujú podniky v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie. Dotácia bude preto poskytovaná formou ad-hoc 

minimálnej pomoci a po vytvorení schémy minimálnej pomoci na základe tejto 

schémy, a to v súlade s nariadením č. 1407/2013 a so zákonom o štátnej 

pomoci (zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Poskytnutie minimálnej pomoci preukazuje žiadateľ predložením vyhlásenia 

žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. 

decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie na pomoc de minimis – Príloha 5 Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu 

pomoc. Predpokladom poskytnutia pomoci (dotácie) je pozitívne stanovisko 

Protimonopolného úradu SR ako koordinátora pomoci. 

Neoprávnené výdavky Prostriedky mechanizmu POO nie je možné použiť na: 

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

b) refundáciu výdavkov, ktoré neboli realizované v termíne od 1.11.2021 do 

31.12.2022, resp. v čase zmluvnej spolupráce na programe doučovania,  

c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a prijatých 

pôžičiek, 

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

e) výdavky spojené s darmi, 

f) kapitálové výdavky, 

g) príspevky na starobné dôchodkové sporenie, 

h) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 

i) položky, ktoré nespadajú do kategórií definovaných v tejto výzve. 

Postup Organizácia žiadateľa predkladá žiadosť prostredníctvom elektronického 

formulára. Žiadateľ je povinný v žiadosti popísať aktivity a spôsob ich realizácie 

v súlade s touto výzvou. Žiadateľ rovnako predkladá rozpočet na aktivity 

projekty, pozostávajúci z položiek, ktoré sú v tejto výzve definované ako 

oprávnené výdavky. Rozpočet je potrebné rozdeliť na výdavky na aktivity, ktoré 

budú realizované a uhradené v roku 2021 a na výdavky na aktivity, ktoré budú 

realizované a uhradené v roku 2022.  

 

Upozornenie: Vzhľadom k rozpočtovým pravidlám v zmysle platnej legislatívy 

nie je možné neminuté finančné prostriedky určené na úhradu výdavkov v roku 

2021, presunúť do rozpočtu na rok 2022. 

 

Organizácia následne zrealizuje nábor a vyškolí doučujúcich. Doučujúci musia 

spĺňať kritériá VŠ vzdelania min. 1 stupňa3 a podmienku bezúhonnosti. 

                                                
3 Doučujúci musia spĺňať kritériá dosiahnutého VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, 
psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca), ako aj 
v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce daná osoba doučovať (príklad: absolvent Bc. štúdia matematiky, 
ktorý chce doučovať matematiku). 



Doučujúci vybratí a zaškolení organizáciou žiadateľa budú zaradení do 

databázy. Prostredníctvom tejto databázy môžu školy, ktoré majú záujem o 

externých doučujúcich osloviť organizáciu, ktorá daného doučujúceho vyškolila. 

Správu databázy bude zastrešovať Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Po 

umiestnení doučujúceho do konkrétnej základnej alebo strednej školy bude 

doučujúci na základe priameho zmluvného vzťahu so školou (dohody o práci 

vykonávanej mimo pracovného pomeru) poskytovať neformálne vzdelávanie 

žiakom a žiačkam základných a stredných škôl. 

  

Organizácia im počas priebehu doučovania zabezpečí metodickú podporu 

v požadovanom rozsahu. Doučujúci bude doučovanie vykonávať taktiež pod 

dohľadom a vedením školského koordinátora základnej či strednej školy, ktorý 

mu bude poskytovať informácie o požadovanom obsahu doučovania 

u konkrétnych žiakov či žiačok a poskytovať spätnú väzbu na pokrok 

doučovaných žiakov a žiačok.  

 

Organizácia žiadateľa bude spolupracovať s MŠVVaŠ SR a ŠPÚ a umožní účasť 

ich zamestnancov na výberovom a hodnotiacom procese, ako aj na vzdelávaní 

a metodických stretnutiach s doučujúcimi a bude poskytovať priebežné údaje, 

ktoré umožnia kontrolu a vyhodnocovanie programu doučovania.  

 

Organizácia žiadateľa bude spolupracovať s MŠVVaŠ SR a ŠPÚ na tvorbe 

metodických odporúčaní a rôznych podporných nástrojov pre doučujúcich 

a pre školy. 

Vyhodnotenie projektu 

po jeho uskutočnení 

Prijímateľ zašle v termíne do 30 dní od ukončenia projektu záverečnú správu 

cez formulár, ktorý zverejní ministerstvo školstva na svojich web stránkach.  

Zúčtovanie po 

uskutočnení projektu 

Nevyužité finančné prostriedky zašle prijímateľ do 30 dní od ukončenia 

spolupráce na projekte, resp. po ukončení projektu MŠVVaŠ SR na účet, 

uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie.  

Zoznam povinných      

príloh žiadosti 

● Výročné správy žiadateľa za posledné 3 roky,  

● zriaďovacia listina žiadateľa,  

● stanovy alebo štatút organizácie, 

● doklad o pridelení IČO žiadateľa, 

● doklad o menovaní štatutárneho zástupcu žiadateľa, 

● splnomocnenie žiadateľa - predkladá sa v prípade, ak osoba konajúca v 

mene žiadateľa nie je štatutárnym orgánom žiadateľa. Splnomocnenie 

musí byť notársky overené. 

● čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že žiadateľ nemá daňové 

nedoplatky. 

● čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené 

konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, v 

reštrukturalizácii, alebo nútenej správe. 



● čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky 

poistného na zdravotnom poistení.  

● čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky 

poistného na sociálnom poistení a na príspevkoch na starobnom 

dôchodkovom sporení. 

● čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že žiadateľ neporušil zákaz 

nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 

predpisu za obdobie piatich rokov predchádzajúcich dňu predloženia 

žiadosti, 

● čestné prehlásenie o splnení Osobitných podmienok poskytnutia 

finančných prostriedkov mechanizmu POO (Príloha 3 výzvy). 

 

Žiadateľ predloží všetky dokumenty v elektronickej forme. Úspešný žiadateľ 

následne podloží všetky dokumenty a čestné potvrdenia oficiálnymi 

dokumentami z daných inštitúcií. Dokumenty nesmú byť staršie ako 3 mesiace. 

Prílohy výzvy 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na nábor, zaškolenie a podporu 

doučujúcich pre základné a stredné školy.  

2. Návrh rozpočtu k žiadosti o poskytnutie dotácie na nábor, zaškolenie a 

podporu doučujúcich pre základné a stredné školy. 

3. Čestné prehlásenie o splnení Osobitných podmienok poskytnutia 

finančných prostriedkov mechanizmu. 

4. Logo Plánu obnovy a logo Next Generation EU. 

5. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc. 

 

V Bratislave  21. septembra 2021 

 

 

Mgr. Branislav Gröhling 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

 

 

 


