
 

 

 
 

 

 

VÝZVA  

GRANTOVÉHO PROGRAMU 

 

ŠKOLY BUDÚCNOSTI 
Inovácie menia svet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:         13. 10. 2022 

Dátum uzávierky výzvy:           16. 11. 2022 

 

K A R P A T S K Á   N A D Á C I A 

podporuje východné Slovensko už 28 rokov a počas svojej existencie podporila vyše tisíc projektov 

sumou viac ako 3,5 miliónov 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 i neziskové organizácie v záujme 

zlepšovania života na východnom Slovensku. 



   
  

   
 

1. Nadačný fond Magenta life  
 

Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa dlhodobo usilujú o zvýšenie 
kvality života a rozvoj regiónu východného Slovenska. Preto spoločne vytvorili Nadačný fond 
Magenta Life spravovaný Karpatskou nadáciou. Fond reaguje na výzvy, ktoré postretli našu 
spoločnosť v posledných rokoch. Pandémia, vojna či zhoršujúca sa klimatická kríza výrazne 
ovplyvnili náš spôsob života, zdravie a prírodné okolie. Prognózy nie sú pozitívne a keď sa 
spoločnosť nezameria na riešenie týchto kríz či ich následkov, budúce generácie čaká neľahká 
doba. Aj preto si myslíme, že je dôležité zaostriť práve na zdravie jednotlivcov aj celého regiónu, 
na zelenú udržateľnosť, na vzdelávanie (budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií) 
i inovácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť celý región, vrátane vidieka. Na tomto cieli sa dohodli 
Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. 

 

2. Zameranie programu 
 

Program podporí inovatívne základné školy, organizácie a učiteľov i učiteľky základných škôl 

s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Program im umožní preberať nové trendy, 

skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo sa postaviť k vyučovaniu, a to v jednej z nižšie 

uvedených oblastí.  Program súčasne predstavuje priestor na implementáciu opatrení, ktoré pomôžu 

zmierniť negatívny dopad pandémie Covid-19 na vzdelávanie a reagujú na zmenené potreby škôl a ich 

žiakov. 

Program podporí realizáciu projektov v jednej z nasledujúcich oblastí: 

o rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy;  
o zvýšenie úrovne komunikačných, argumentačných a prezentačných zručností; 
o podpora STEAM vzdelávania a digitálnych zručností;   

o budovanie zodpovedného prístupu k životu – byť zodpovedný k sebe, k ostatným a 

ku komunite, v ktorej žijem (téma zahŕňa možnosť vzdelávania v oblasti enviromentálnej 
krízy, ale aj duševného zdravia a iným aktuálnym krízam v spoločnosti). 
 

Žiadateľ o grant je povinný zvoliť si 1 tému pre svoj projekt. 

 

3. Oprávnení žiadatelia 
 

O finančné  prostriedky  na  projekt sa  môžu  uchádzať: 

• učiteľky/učitelia základných škôl so sídlom v Košickom alebo Prešovskom samosprávnom kraji,  

ktorí majú minimálne 1-ročnú pedagogickú prax; 

• základné školy (Základné umelecké školy – nie) so sídlom v Košickom alebo Prešovskom 

samosprávnom kraji; 

• mimovládne neziskové organizácie so sídlom v Košickom alebo Prešovskom samosprávnom 

kraji, a to: 



   
  

   
 

o občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších 
predpisov; 

o neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa 
zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov ; 

o neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších 
predpisov; 

o nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

Jedna organizácia/žiadateľ môže podať v tejto výzve iba jednu žiadosť o grant. 

O grant sa môže uchádzať samostatne základná škola a učiteľka/učiteľ, ktorá/ý pôsobí na rovnakej 

škole v prípade, že obidvaja žiadatelia realizujú samostatné, na seba nenadväzujúce projekty. 

 

4. Financovanie 
 

Celková výška prerozdeľovaného rozpočtu v tejto výzve je 20 000 eur. 

Maximálna výška grantu na realizáciu jedného projektu je: 

• v prípade, ak je oprávneným žiadateľom učiteľ/ka maximálne – 1 000 eur 

(žiadateľ/ka môže použiť 20% z výšky poskytnutého grantu na ohodnotenie vlastnej práce na 

projekte), 

• v prípade, ak je oprávneným žiadateľom základná škola alebo mimovládna nezisková 

organizácia – maximálne 2 500 eur. 

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné. 

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka (80 %) bude poskytnutá 
po podpise zmluvy o poskytnutí grantu. Druhá splátka (max. 20 %) bude poskytnutá po vyčerpaní celej 
sumy grantu (100 %) a po schválení záverečnej správy a vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou. 

Podporené školy, organizácie a učitelia môžu získať tiež dobrovoľnícku podporu a pomoc zo strany 
zamestnancov firmy v najrôznejších oblastiach súvisiacich s realizáciou projektov. Zároveň vytvoríme 
pri záverečných prezentáciách projektov priestor na prepojenie s ostatnými úspešnými žiadateľmi 
o grant a firemným partnerom. 

 

5. Časový harmonogram 
Vyhlásenie výzvy:      13. 10. 2022    

Uzávierka prijímania žiadostí:     16. 11 .2022 

Hodnotenie žiadostí do:     17. 11. 2022 - 17. 01. 2023 

Zverejnenie výsledkov:      18. 01. 2023 

Realizácia projektov:      31. 01. 2023 – 31. 08. 2023 

Prezentácia výsledkov realizovaných projektov:   október 2023    



   
  

   
 

6. Príprava a podanie žiadostí 
 

Formulár potrebný na predloženie žiadosti nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk alebo na 

stránke www.karpatskanadacia.sk v sekcii  Získaj podporu – Finančná podpora – Školy budúcnosti. 

Žiadateľ si po prihlásení do systému vyberie formulár podľa toho, či sa o grant uchádza učiteľ/ka 

alebo škola/organizácia. 

 
Žiadosť musí byť spracovaná na predpísanom elektronickom formulári a podaná elektronicky  

najneskôr do konca dňa 16. Novembra 2023. 

Povinné prílohy k žiadosti o grant musia byť podpísané, v prípade organizácie a školy 

štatutárnym/nou zástupcom/kyňou organizácie, a podané vo formáte pdf elektronicky (prílohy je 

možné si stiahnuť po prihlásení sa do systému na podávanie žiadosti o grant 

www.granty.karpatskanadacia.sk):  

• rozpočet projektu; 

• komentár k rozpočtu; 

• čestné prehlásenie žiadateľa/ky, respektíve štatutárneho/nej zástupcu/kyne organizácie 

o  ak je žiadateľom učiteľ/ka aj súhlas riaditeľa školy s realizáciou projektu; 

• v relevantných prípadoch (ak projekt zahŕňa terénne úpravy priestoru, kde sa bude 
realizovať): doklad o právnom vzťahu žiadateľa k pozemku, a to buď jeho vlastníctvo, ak 
pozemok patrí žiadateľovi (aktuálny informatívny výpis z listu vlastníctva nie starší ako rok – 
postačuje výpis z internetu) alebo kópiu nájomnej zmluvy, alebo zmluvy o výpožičke na dobu 
neurčitú, prípadne na dobu minimálne 5 rokov od ukončenia projektu. Predložiť možno aj 
zmluvu o budúcej zmluve medzi žiadateľom a vlastníkom (písomný súhlas vlastníka 
nepostačuje!) pozemku s tým, že v prípade udelenia grantu bude musieť byť riadna nájomná 
zmluva podpísaná ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí grantu; 

• v relevantných prípadoch kópie akýchkoľvek vizuálov, fotografií, dokumentácie územia, ktoré 
majú súvis s realizáciou projektu. 

Žiadatelia, ktorí získajú podporu, zašlú do 3 kalendárnych dní od oznámenia výsledkov dokumenty 

v elektronickej podobe: 

• doklad o vedení bankového účtu žiadateľa resp. aktuálny výpis z bankového účtu žiadateľa, 

z ktorého je zrejmé, že účet patrí žiadateľovi; 

• doklad o registrácii žiadateľa (napr. výpis z príslušného registra, zakladacia listina, štatút a 

podobne) a doklad, ktorý predstavuje typ a vnútorné fungovanie organizácie (napr. stanovy, 

štatút), ak nie je totožný s dokladom o registrácii. 

Karpatská nadácia si môže od úspešných žiadateľov vyžiadať aj originály ostatných dokumentov, 

ktoré sú povinnou prílohou k žiadosti, resp. predloženie notársky overených kópií povinných príloh. 

 

 

http://www.granty.karpatskanadacia.sk/
http://www.karpatskanadacia.sk/


   
  

   
 

7. Hodnotenie žiadostí 
 

• Formálna kontrola – všetky žiadosti budú kontrolované z hľadiska splnenia formálnych 

podmienok tejto výzvy (najmä oprávnenosť žiadateľa, kompletnosť dokumentácie, dodržanie 

termínov a podobne). 

• Hodnotenie nezávislou odbornou komisiou – žiadosti, ktoré spĺňajú formálne náležitosti 

výzvy, budú hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá odporučí projekty pre 

udelenie grantu. 

• Súhlas Správnej rady Karpatskej nadácie – konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme 

Správna rada Karpatskej nadácie uznesením na základe odporúčania odbornej komisie. 

 

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webovej stránke Karpatskej nadácie. O 

výsledkoch hodnotiaceho procesu budú žiadatelia informovaní aj elektronicky na e-mailovej adrese. 

 

8. Kritéria hodnotenia projektov 
 

1. Projekt prináša nové, originálne a kreatívne prvky do vzdelávacieho procesu.  
2. Zámer projektu je v súlade s témami grantovej výzvy. Projekt vychádza z reálnych potrieb 

žiakov školy. 
3. Projekt má jasne definované ciele v oblasti zvýšenia kvality vzdelávania. Ciele projektu sú 

definované realisticky. 
4. Aktivity projektu sú jasne a detailne opísané a logicky na seba nadväzujú tak, aby ich 

realizáciou žiadateľ dosiahol cieľ projektu. 
5. V projekte je presne definované, kto je cieľovou skupinou a aká je jej veľkosť a potreby. 
6. Do realizácie projektu sú zapojení viacerí učitelia školy a partnerské organizácie, ktoré ho 

obohacujú. (Relevantné najmä pre školy/organizácie).  
7. Projekt využíva na realizáciu projektu aj nefinančné zdroje, vrátane vlastnej práce 

a dobrovoľníckej činnosti (zapožičanie strojov, poskytnutie priestorov, ...). 
8. Výsledky projektu a očakávaný dopad sú jasne, realisticky, kvantitatívne a kvalitatívne 

definované. 
9. Rozpočet je nákladovo efektívny, realistický, zrozumiteľný a detailne pripravený. 
10. Projekt je udržateľný a replikovateľný. Zavedené metódy ostávajú súčasťou vzdelávacieho 

procesu aj po skončení podpory od nadácie. Žiadateľ má predstavu o budúcom smerovaní, 
o ďalších aktivitách nadväzujúcich na zrealizovaný projekt. 

11. Žiadateľ uviedol alternatívny plán realizácie projektu, v prípade neočakávanej situácie 
(napríklad pandémie COVID – 19 a iné). 

 

9. Neoprávnené výdavky a aktivity 
 

• Projekty, ktoré predstavujú štandardný vzdelávací proces bez prvkov inovácie; 

• projekty, ktorých primárnym cieľom je jednorazový nákup pomôcok a zariadení alebo 
uskutočnenie jednorazovej vzdelávacej a inej aktivity (bez opakovaného budúceho využitia); 

• projekty, ktorých výsledky nie sú určené žiakom základných škôl; 



   
  

   
 

• bežné aktivity škôl/organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov; 

• nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov; 

• ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom; 

• veľkorozpočtové investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tohto programu tvorila iba 
malý podiel (projekty, kde grant z tejto výzvy tvorí menej ako 20 % z celkovej rozpočtu); 

• aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;   

• aktivity na podporu politických strán a straníckych kandidátov;    

• aktivity na ovplyvňovanie výsledkov akýchkoľvek volieb. 
 

Dôvody pre vyradenie žiadosti z hodnotenia: 

• žiadosť predložená neoprávneným subjektom;  

• žiadosť neobsahuje všetky požadované dokumenty; 

• žiadosť nespĺňa podmienky tejto výzvy; 

• je dôvodné podozrenie, že organizácia alebo aktivity projektu sú v rozpore s  poslaním a 

politikami Karpatskej nadácie, najmä Etickým kódexom (dostupný na 

http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/) a Politikou ochrany práv 

dieťaťa (dostupná na http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/). 

 

10. Oprávnené výdavky 
 

Za oprávnené výdavky v tejto výzve sa považujú tie, ktoré: 

• nie sú uvedené ako neoprávnené v časti 9. Neoprávnené výdavky a aktivity; 

• vzniknú najskôr v deň podpisu Zmluvy o udelení grantu obomi stranami; 

• priamo súvisia s realizáciou projektu; 

• budú riadne vyúčtované v zmysle platných právnych predpisov SR. 

Karpatská nadácia si vyhradzuje právo posúdiť oprávnenosť výdavkov, na ktorých čerpanie sú 

použité finančné prostriedky z grantu z tejto výzvy. 

11. Konzultácie 
 

Konzultácie k výzve bude poskytovať Karpatská nadácia e-mailom alebo telefonicky v pracovných 

dňoch od 14. 10. 2022 do 15. 11. 2022 v čase od 10:00 do 15:00 hod. 

Kontakt:  Mgr. Nora Čéplőová, manažérka grantových programov 

nora.ceploova@karpatskanadacia.sk, Tel.: 0907 027 833 

http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/
http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/
mailto:nora.ceploova@karpatskanadacia.sk

