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VÝZVA GRANTOVÉHO PROGRAMU 

„UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI“ 
 
 

Karpatská nadácia prostredníctvom svojich aktivít mapujúcich potreby regiónu východného Slovenska 
už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne 
reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Priepasť medzi kvalitou 
absolventov a očakávaniami pracovného trhu vrátane  zamestnávateľov je alarmujúca. Budovanie a 
posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, 
stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli 
partneri programu – Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorým záleží na 
rozvoji a kvalite života v tomto regióne a preto spoločne vytvorili Nadačný fond Magenta Life 
spravovaný Karpatskou nadáciou.   
   
 
Veríme, že na základných školách je mnoho kompetentných, inovatívnych a motivovaných učiteľov, 
ktorí takúto príležitosť privítajú a vďaka podpore, ktorú im spolu ponúkame, prinesú na svoje školy  tak 
potrebnú a neodkladnú zmenu.  
   
 
 

Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ 
 

 
Čo program podporuje? 
Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska 
s  inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Program súčasne predstavuje priestor pre 
implementáciu aktivít, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad pandémie Covid-19 na vzdelávanie 
a reagujú na zmenené potreby učiteľov a ich žiakov.  

 

Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, 
kreativitu a zážitkové formy učenia. 

V rámci Programu bude v školskom roku 2020 - 2021 prerozdelených 5 000 EUR. 

 
 

Výzva Programu „Učiteľ/ka budúcnosti“ 

 
Ciele programu: 
 

 Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci 
riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít. 
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 Prinášať a podporovať inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských 
aktivitách. 

 Podporovať angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT 
Solutions Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo 
vzdelávaní. 

 
Učitelia a učiteľky môžu získať: 

a. Osobný grant – finančnú podporu, ktorú je možné využiť na čokoľvek, čo výuku 

 a prácu učiteľa obohatí, zapojí netradičné a nové elementy do výuky a urobí vyučovanie 

 zaujímavejším, zábavnejším a pútavým. 

 

b. Odbornú podporu a poradenstvo – mentoring poskytnutý učiteľovi zo strany senior 

 zamestnancov firmy, ktorý učiteľov usmerní a poskytne im iný pohľad (zvonku) na jeho 

 aktivity a kontakt s realitou prostredia, na ktoré deti škola pripravuje.. 

 

c. Networking – priestor pre zdieľanie skúseností a prístupov jednotlivých zapojených učiteľov 

 a mentorov a platforma pre peer-to-peer learning (učenie sa jeden od druhého).  

 
Osobný grant môže byť použitý: 
Na čokoľvek, čo priamo súvisí so zavedením/zavádzaním nových postupov do vzdelávacieho procesu, 
testovaním inovatívnych metód, obohatením vyučovania o kreatívne prvky a zážitkové programy 
vrátane: 

 nákupu pomôcok, materiálov, surovín pre kreatívne projekty; 

 cestovného, vstupného a pod. pre žiakov a učiteľa pre prípadné výjazdy/výlety; 

 zabezpečenia odborných služieb, ktoré sú potrebné pre úspešnosť projektu; 

 odbornej prípravy a vzdelávania učiteľov, potrebného pre realizáciu projektu. 
 
 
Osobný grant nemôže byť použitý na: 

 nákup tabakových výrobkov,  alkoholických nápojov a na financovanie kúpy tovarov či služieb; 
ktorých užívanie alebo používanie je v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi; 

 nákup technického zabezpečenia, ktoré sa projektu, priamo netýka;  

 aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity; 

 aktivity na podporu politických strán a straníckych kandidátov; 

 aktivity na ovplyvňovanie výsledkov akýchkoľvek volieb. 
 
 
Pre koho je program určený: 
Pre učiteľov základných škôl na východnom Slovensku (košický a prešovský kraj),  ktorí majú minimálne 
1-ročnú pedagogickú prax a ktorí majú snahu prinášať inovatívne metódy vzdelávania do vyučovacieho 
procesu v základných školách a rozvíjať neformálne vzdelávanie žiakov v rámci mimoškolských aktivít.  
 
Učitelia, ktorí sú zapojení do inej podobnej podpornej schémy, podporu nezískajú. 
 
Cieľový región programu: 
Program sa realizuje v regióne východného Slovenska - košický a prešovský kraj a aktivity podporených 
učiteľov musia byť realizované na tomto území. 
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Výška osobného grantu: 
Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 1 000 EUR.  
 
Žiadateľ môže použiť 20% z výšky poskytnutého grantu na ohodnotenie vlastnej práce na projekte.  
 
Grant bude úspešnému žiadateľovi poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 90% bude 
poskytnutá po podpise zmluvy o poskytnutí grantu (preddavok). Druhá splátka v maximálnej výške 10% 
bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100%) a jeho úplnom a bezchybnom vyúčtovaní 
(refundácia).  
Hodnotiaca komisia môže rozhodnúť aj o udelení nižšieho grantu, ako bolo uvedené v žiadosti.  
 
Termín uzávierky prijímania žiadostí: 
Žiadosť a o grant je potrebné zaslať najneskôr do 30. november 2020 (16:00 hod).  
 
Podávanie žiadostí: 
Žiadosť o grant, Rozpočet, Komentár k rozpočtu, Súhlas riaditeľa školy, v relevantných prípadoch 
doklad o právnom vzťahu žiadateľa resp. školy k pozemku - kópiu nájomnej zmluvy alebo aktuálny 
informatívny výpis z listu vlastníctva podávajú žiadatelia elektronicky cez 
www.granty.karpatskanadacia.sk  
 
Elektronický formulár žiadosti musí byť vyplnený online a povinné prílohy musia byť priložené na 
príslušných formulároch (Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Súhlas riaditeľa školy), ktoré sú 
dostupné na www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Učiteľ/ka budúcnosti“.  
 
Pri vypĺňaní Žiadosti o grant majte na pamäti reštrikčné opatrenia, ktoré môžu nastať kvôli 
pretrvávajúcej pandémii vírusu COVID – 19 a preto si vytvorte aj alternatívny plán, ako budete 
realizovať aktivity. 

Projekt musí byť podaný elektronicky  najneskôr 30. novembra 2020 do 16:00 (stredoeurópskeho 
času). 

Časový harmonogram programu: 
   
Vyhlásenie grantového programu:   26. október 2020 
Konzultácie k projektom:    26. október 2020 – 27. november 2020 
Uzávierka grantového programu:   30. november 2020 (16:00 hod) 
Zverejnenie výsledkov žiadateľom o grant:  do 22. januára 2021 
Podpísanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi:  do 31. januára 2021 
Realizácia projektov:     1. február 2021 – 15. október 2021 
 

 
Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 1. februára 2021 a musí skončiť najneskôr 15. 
októbra 2021. 

 
Konzultácie k pripravovaným projektom poskytuje výlučne Karpatská nadácia do 27. novembra 2020 
do 16:00 hod. telefonicky, e-mailom alebo osobne (osobnú konzultáciu je potrebné si vopred 
dohodnúť). Žiadateľ je povinný na konzultáciu prísť s konkrétnym projektovým nápadom, otázkami 
alebo nejasnosťami.  
 

http://www.granty.karpatskanadacia.sk/
http://www.granty.karpatskanadacia.sk/
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Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webovej stránke Karpatskej nadácie. 
O výsledkoch hodnotiaceho procesu budú žiadatelia informovaní elektronicky na e-mailovej adrese, 
ktorú uvedú v Žiadosti o grant.  

 
 
Hodnotiaci proces programu: 
Hodnotiaci proces má nasledovné etapy: 

1. Technická kontrola oprávnenosti predložených žiadostí.   
2. Hodnotenie kvality predložených žiadostí hodnotiacou komisiou na základe hodnotiacich 

kritérií.  
3. Schválenie grantov Správnou radou Karpatskej nadácie 

 
Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:   

 Má žiadateľ/ka o grant jasnú predstavu o projekte, t. j. o jeho cieli, metodike, aktivitách, 
očakávaných výstupoch a výsledkoch? 

 Do akej miery prispeje projekt k pozitívnej zmene v rámci vzdelávacieho procesu / 
mimoškolského vzdelávania? 

 Do akej miery bude projekt a jeho výsledky motivovať ďalších učiteľov a učiteľky realizovať 
podobné zmeny? 

 Sú dosiahnutá zmena a výsledky projektu udržateľné? 

 Je inovácia prenositeľná /multiplikovateľná/ škálovateľná?  

 Má žiadateľ/ka skúsenosti s inováciami/inovatívnymi metódami vzdelávania? 
 

Povinné súčasti Žiadosti o grant (všetky v elektronickej podobe): 
 

1.  1 Žiadosť o grant 
2.  1 Rozpočet  
3.  1 Komentár k rozpočtu  
4.  1 Súhlas riaditeľa školy s realizáciou projektu 
5. V relevantných prípadoch kópie akýchkoľvek vizuálov, fotografií, dokumentácie územia, ktoré 

majú súvis s realizáciou projektu, resp. doklad právneho vzťahu žiadateľa k pozemku. 
6. 1 Čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je zapojený do podobnej podpornej schémy. 
 

Žiadatelia, ktorí získajú podporu, zašlú pred podpisom zmluvy v tlačenej podobe tieto dokumenty: 
 

1. 1 originál Žiadosti o grant (formulár) v tlačenej podobe - podpísaný žiadateľom.  
2. 1 originál Rozpočtu - podpísaný žiadateľom. 
3. 1 originál Komentáru k rozpočtu - podpísaný žiadateľom. 
4. 1 originál Súhlasu riaditeľa školy s realizáciou projektu – podpísaný riaditeľom príslušnej 

školy. 
5. 1 originál Čestného prehlásenia, že žiadateľ nie je zapojený do podobnej podpornej schémy. 
6. Fotokópia dokladu o vedení bankového účtu žiadateľa resp. kópia aktuálneho výpisu 

z bankového účtu žiadateľa, z ktorého je zrejmé, že účet patrí žiadateľovi. 
7. Ostatné dokumenty, ktoré si Karpatská nadácia vyžiada.  

 
Požadované fotokópie dokumentov nemusia byť overené notárom. Žiadateľ svojim podpisom 
v projektovom formulári prehlasuje, že všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom.  
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Dôvody pre vylúčenie žiadosti o grant z rozhodovacieho procesu: 

 neúplne vyplnená  Žiadosť o grant alebo Rozpočet; 

 žiadateľ nie je učiteľ/učiteľka pracujúca na základnej škole; 

 základná škola, v ktorej žiadateľ/žiadateľka pracuje nie je na východnom Slovensku; 

 k žiadosti nie je priložený písomný Súhlas riaditeľa školy s realizáciou projektu. 
 
Kontakt 
V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 27. novembra 2020 do 16:00 hod. na tomto 
kontakte: 
 
Mgr. Tomáš Török  
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk 
Tel.: 055 / 622 1152 

 
 

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac 
ako  tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a 
organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje 
finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme 
zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne 
programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a 
plnohodnotný život. Viac informácií na www.karpatskanadacia.sk  
 
 

Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006 s cieľom 
poskytovať služby v oblasti informačno-komunikačných (IKT) riešení formou outsourcingu pre globálnu 
korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia od svojho 
začiatku pôsobí výlučne v Košiciach a za posledné desaťročie narástla z nuly na druhého najväčšieho 
zamestnávateľa na východe krajiny, keď na konci roka 2018 dosiahla 3850 zamestnancov. 
Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia si uvedomuje, že za úspech, ktorý dosahuje, vďačí 
ľuďom v regióne. Svoj dlh spoločnosti sa preto snaží splatiť každý deň aj vďaka Nadačnému fondu, ktorý 
spravuje Karpatská nadácia.  
Cieľom je rozvoj komunít a voľnočasových aktivít  v košickom a prešovskom kraji prostredníctvom 
vzdelávania, ochrany životného prostredia, ako aj podpora angažovanosti zamestnancov Deutsche 
Telekom IT Solutions Slovakia, ich odborného a dobrovoľníckeho potenciálu. 
 

mailto:tomas.torok@karpatskanadacia.sk
http://www.karpatskanadacia.sk/

