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Úvod 

Cieľom výzvy je kompenzácia poplatku za školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná 
prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. 
z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD. 

Základné informácie 

Kompenzácia poplatku za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín 
v hmotnej núdzi sa bude realizovať v prvom kole v čase od 1.2.2022 do 30.6.2022. Druhé kolo 
výzvy je plánované na šk. rok 2022/23.  

Oprávnení žiadatelia sú definovaní vo výzve.  Kompenzácia je určená pre žiakov od nultého resp. 
prípravného ročníka zvyčajne do piateho ročníka ZŠ.  

Žiadateľ môže žiadať o finančné prostriedky na vyššie uvedených žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi: 

1. ktorí sú prijatí do ŠKD k 1.1.2022 
2. ktorí budú prijatí do ŠKD k 1.2.2022 (zákonný zástupca predložil žiadosť do ŠKD a riaditeľ 

školy vystavil k termínu podania žiadosti do výzvy rozhodnutie o prijatí do ŠKD). 

Úspešný žiadateľ môže získať na jedného žiaka maximálne 15 €/mesiac, to znamená max. 75 
Eur/žiak za obdobie realizácie 1. kola pri splnení podmienok výzvy. Odporúčame, aby v prípade, 
že zriaďovateľ dostane finančné prostriedky na  kompenzáciu poplatkov za ŠKD, nevyberal už 
žiadne poplatky od zákonných zástupcov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z 
rodín v hmotnej núdzi. V prípade, že ich bude vyberať, musí ich plánovanú výšku uviesť do 
žiadosti. Výška je kritériom pri hodnotení žiadostí.  

ŠKD vedie triednu knihu, ako zvyčajne. V prípade kontroly ju predkladá kontrolórom. Na základe 
údajov z triednej knihy zriaďovateľ po skončení šk. roka 2021/2022 vyhodnotí využitie 
kompenzácie a nevyužité finančné prostriedky vráti podľa pokynov, ktoré zverejní Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) na svojich stránkach. 

 

Príklad: 
 

 V obci Slnečná požiada škola o kompenzáciu na 30 žiakov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi a navštevujú ŠKD  a na 20 žiakov zo SZP resp. HN, 
ktorí k 1.1.2022 nechodili do ŠKD a  ich zákonný zástupca  ich prihlásil do ŠKD k termínu 
podania žiadosti školy do výzvy. To znamená, že od 1.2.2022 bude navštevovať ŠKD spolu 50 
detí. Škola dostane ako úspešný žiadateľ  finančné prostriedky na 50 detí a 5 mesiacov vo výške 
3750 €. Všetci žiaci navštevujú ŠKD pravidelne. ŠKD si vedie triednu knihu s dochádzkou žiakov. 
Zriaďovateľ zasiela v júli 2022 podľa pokynov záverečnú správu, finančné prostriedky využil 
podľa zasielanej žiadosti.   
 

  V obci Mračná požiada škola o kompenzáciu na 60 žiakov, ktorí sú zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi a navštevujú ŠKD  a na 40 žiakov zo 
SZP resp. HN, ktorí k 1.1.2022 nechodili do ŠKD a  ich zákonný zástupca  ich prihlásil do ŠKD 
k termínu podania žiadosti školy do výzvy. To znamená, že od 1.2.2022 bude navštevovať ŠKD 
spolu 100 detí. Škola dostane ako úspešný žiadateľ  finančné prostriedky na 100 detí a 5 
mesiacov vo výške 7500 €. 10 žiakov prestane od mája chodiť do ŠKD, zákonní zástupcovia 
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nemajú záujem o návštevu ŠKD. Ostatní žiaci navštevujú ŠKD pravidelne. ŠKD si vedie triednu 
knihu s dochádzkou žiakov. Zriaďovateľ zasiela v júli 2022 podľa pokynov záverečnú správu 
a vracia  finančné prostriedky za 10 žiakov a dva mesiace t.j. 300 €. 

  

Pred písaním žiadosti 
1. Potenciálny žiadateľ si preštuduje výzvu. 

2. Preštuduje si tento manuál k výzve. 

3. Zhodnotí, akým spôsobom je škola schopná motivovať žiakov alebo ich zákonných 
zástupcov, aby sa zvýšila návštevnosť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
alebo v hmotnej núdzi v ŠKD.  

4. V prípade nejasností si pozrie FAQ, zverejnené na stránkach www.minedu.sk 
k predmetnej výzve a ak to nepomôže, napíše svoju otázku na emailovú adresu 
skd@minedu.sk. 

 

Žiadosť a projekt 

Žiadosť vypĺňa škola so súhlasom zriaďovateľa.  

Škola žiadosť vypĺňa výlučne do elektronického formulára.  
 

Vypĺňanie žiadosti 

Časť “Identifikačné údaje školy”: žiadateľ vyplní: EDUID školy (resp. jej elokovaného pracoviska) 
a kontaktné údaje na koordinátora projektu za školu. Ostatné informácie budú automaticky 
doplnené z Registra škôl a školských zariadení. 
 
Časť “Identifikačné údaje zriaďovateľa”: žiadateľ vyplní: EDUID zriaďovateľa a kontaktné údaje 
zriaďovateľa. Ostatné informácie budú automaticky doplnené z Registra zriaďovateľov. 
 
Žiadateľ vyplní EDUID samostatne za každú školu alebo elokované pracovisko. 
 
Kópia žiadosti bude po jej odoslaní zaslaná na všetky uvedené emailové adresy (na zriaďovateľa 
aj školy) a jej doručenie je potrebné si skontrolovať. 
 
Časť “Informácie o počte žiakov školy”:  
Žiadateľ vyplní za každú školu samostatne nasledujúce údaje:  

1. Celkový počet žiakov z SZP, ktorí navštevujú ŠKD k 01. 01. 2022 alebo ich rodič / 
zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD k termínu podania žiadosti do výzvy:  
 2. Celkový počet žiakov v HN, ktorí navštevujú ŠKD k 01. 01. 2022 alebo ich rodič / 
zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD k termínu podania žiadosti do výzvy:   
 3. Výšku poplatku za ŠKD (nad rámec kompenzácie), ktorú zriaďovateľ plánuje stanoviť 
po 1.2. 2022 pre žiakov zo SZP alebo v HN:    

4. Percento žiakov zo SZP alebo v HN, ktorí navštevujú ŠKD k 01. 01. 2022 alebo ich rodič 
/zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD k tomuto termínu, z celkového počtu 
žiakov školy zo SZP alebo v HN:     

5. Percento žiakov zo SZP alebo v HN z celkového počtu žiakov školy v šk. roku 2021/22: 
  
 
Údaje celkový počet žiakov za školu, celkový počet žiakov školy zo SZP, celkový počet žiakov školy 
v HN budú automaticky doplnené z Centrálneho registra. 
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Časť „Prílohy“:  
Povinnou prílohou k žiadosti sú čestné vyhlásenia za zriaďovateľa (za zriaďovateľov verejných 
škôl sa prikladá len Čestné prehlásenie č. 1), ktorých vzory sú zverejnené na webovom sídle 
ministerstva. Po vyplnení a podpise sa čestné vyhlásenia nahrajú vo formáte PDF priamo do 
online žiadosti. 

Podanie žiadosti 

Pozor!  

Upozorňujeme žiadateľov na to, že žiadosť je úspešne podaná až v prípade, že po odoslaní 
žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna a potvrdenie o 
odoslaní, spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu.  

Žiadosť sa zasiela prostredníctvom elektronického formulára. Pre správne odoslanie a 
zaevidovanie žiadosti odporúčame, aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali “Manuál” a 
následne môžete pristúpiť k vypĺňaniu žiadosti. 
 
Odporúčania: 

 na prípravu žiadosti využite iný prehliadač, ako je Internet Explorer, ak chcete, žiadosť si 
pred odoslaním uložte (uložením celej stránky, vytlačením do PDF alebo inak), 

 skontrolujte, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou 
dialógového okna, potvrdenie o odoslaní, spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na 
zadanú kontaktnú e-mailovú adresu – POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do 
spamu, takže je potrebné, aby ste si skontrolovali aj nevyžiadanú poštu, 

 ak Vám potvrdzovací e-mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača a/alebo 
počítača (duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti, nová žiadosť v 
systéme prepisuje predošlú), 

 v prípade, že Vám ani po opakovanom pokuse o registráciu potvrdzovacia správa 
nepríde, napíšte na e-mailovú adresu skd@minedu.sk. Na začiatok správy uveďte EDUID 
zriaďovateľa a EDUID školy. 
 

Vyhodnotenie realizácie výzvy 

1. Škola  uchováva pre prípadnú kontrolu tieto dokumenty: 

 prihláška dieťaťa zo SZP alebo HN do ŠKD (aj ak je novoprijaté); 

 rozhodnutie o prijatí dieťaťa zo SZP alebo v HN do ŠKD (aj ak je novoprijaté); 

 potvrdenie o tom, že dieťa je zo SZP alebo v HN; 

 evidencia dochádzky v triednej knihe ŠKD; 
Žiadateľ archivuje všetku projektovú a finančnú dokumentáciu podľa registratúrneho 
poriadku. 

2. Finančné prostriedky zúčtuje podľa pokynov na zúčtovanie, zverejnených na stránke 
ministerstva najneskôr 31.07.2022.   

3. Čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR sa vykazuje aj v Správe 
o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. Detaily budú popísané v Metodike k SoH. 

4. Ministerstvo pripraví  formulár vecného vyhodnotenia výzvy. Žiadateľ je povinný ho vyplniť 
najneskôr 31.07.2022. Žiadateľ zašle formulár ministerstvu v elektronickej podobe podľa 
pokynov zverejnených na web stránke. 
 

mailto:skd@minedu.sk
mailto:skd@minedu.sk
mailto:spolu.uspesnejsi@minedu.sk
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Záver 

Ministerstvo sa bude zaujímať o priebeh programu. Poznatky, ktoré získa, využije pri nastavovaní 
druhého kola výzvy v ďalšom školskom roku.  

Ďakujeme všetkým, ktorí vkladajú  svoje sily a pomáhajú dostať čo najviac žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a žiakov v hmotnej núdzi v šk. roku 2021/2022 do školského klubu 
detí.  Veríme, že  kompenzovaním nákladov, súvisiacich s odpustením poplatku za týchto žiakov, 
prispejeme k zlepšovaniu výchovy a vzdelávania našich detí z najohrozenejších skupín 
obyvateľov. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí vynaložia sily na podporu cieľov výzvy a držíme palce pri jej realizácii.  

Projektový tím ŠKD 


