
I n f o r m I n f o r m áá c i ac i a
o realizo realizáácii rozvojových cii rozvojových 

projektov projektov „„Zdravie vZdravie v šškolkolááchch““
na Slovensku v roku 2005na Slovensku v roku 2005““

Sekcia regionSekcia regionáálneho lneho šškolstva kolstva 
Ministerstvo Ministerstvo šškolstva SRkolstva SR



ZZáákladnkladnéé východiskvýchodiskáá

Sekcia regionSekcia regionáálneho lneho šškolstva kolstva 
Ministerstva Ministerstva šškolstva SR po analýze kolstva SR po analýze 

situsituáácie v oblasti realizcie v oblasti realizáácie cie 
programov zdravia v programov zdravia v šškolkoláách v ch v roku roku 

2005 prvýkr2005 prvýkráát vyhlt vyhláásilo a silo a 
zrealizovalo zrealizovalo Rozvojový program Rozvojový program 

pod npod náázvom zvom „„Zdravie vZdravie v šškolkolááchch““..



OrganizaOrganizaččnnéé zabezpezabezpeččenieenie
Stanovanie tematických okruhov Stanovanie tematických okruhov 
podporypodpory
KonKonšštituovanie Medzirezortnej tituovanie Medzirezortnej 
komisie pre výber, hodnotenie a komisie pre výber, hodnotenie a 
finanfinanččnnúú podporu projektov podporu projektov 
SchvSchváálenie lenie ŠŠtattatúútu komisietu komisie
SchvSchváálenie Výzvy a tematických lenie Výzvy a tematických 
okruhov ministrom okruhov ministrom šškolstva a kolstva a 
uverejnenie na webových struverejnenie na webových stráánkach nkach 
www.minedu.skwww.minedu.sk



KOMISIAKOMISIA

ŠŠtattatúút t –– www.minedu.skwww.minedu.sk
ZZáástupcovia Mstupcovia MŠŠ SRSR-- sekcie sekcie 
regionregionáálneho lneho šškolstvakolstva
ZZáástupca MPC, stupca MPC, ŠŠPPÚÚ, ZMOS, V, ZMOS, VÚÚC, C, 
KKŠÚŠÚ, , ÚÚIPIPŠŠ
Predseda, podpredseda, tajomnPredseda, podpredseda, tajomnííkk
Hodnotenie projektov, Hodnotenie projektov, 
monitoring a kontroly realizmonitoring a kontroly realizáácie cie 
projektovprojektov



TematickTematickéé okruhy okruhy --11

výchova ku zdraviu  výchova ku zdraviu  
zdravý zdravý žživotný ivotný šštýl týl 
prevencia civilizaprevencia civilizaččných ochorenných ochoreníí
ochrany aochrany a podpory fyzickpodpory fyzickéého aj ho aj 
dudušševnevnéého zdravia ho zdravia 
zlepzlepššenia zdravia detenia zdravia detíí aa mlmláádedežže e 



TematickTematickéé okruhy okruhy -- 22

prevencia uprevencia užžíívania nvania náávykových vykových 
lláátok tok 
vzdelvzdeláávanie pedagogických vanie pedagogických 
aa nepedagogických nepedagogických 
zamestnancov rezortu zamestnancov rezortu šškolstva kolstva 
vv problematike problematike šškôl kôl 
podporujpodporujúúcich zdravie cich zdravie 
podpora zdravia upodpora zdravia uččiteiteľľovov



Priority na rok 2005Priority na rok 2005

VýchovnoVýchovno--vzdelvzdeláávacie aktivity a vacie aktivity a 
programy podporujprogramy podporujúúce zdraviece zdravie
VzdelVzdeláávanie pedagogických a vanie pedagogických a 
nepedagogických zamestnancovnepedagogických zamestnancov
Tvorba uTvorba uččebných pomôcok, ebných pomôcok, 
metodických materimetodických materiáálov, lov, 
prieskum a prieskum a evaluevaluááciacia aktivaktivíít a t a 
programov podpory zdraviaprogramov podpory zdravia



Celková suma - 1 500 000,-Sk

Projekty s celoslovenskou Projekty s celoslovenskou 
pôsobnospôsobnosťťou  max. 150 000,ou  max. 150 000,--SkSk

Projekty s miestnou a regionálnou 
pôsobnosťou  max. 75 000,-Sk



ZZáákladnkladnéé kritkritééria posudzovaniaria posudzovania

rereššpektovanie prioritných tpektovanie prioritných téém, m, 
zaradenie do Nzaradenie do Náárodnej siete rodnej siete 
„Š„Školy podporujkoly podporujúúce zdraviece zdravie““
zapojenoszapojenosťť žžiakov/iakov/šštudentov, tudentov, 
zamestnancov zamestnancov šškoly, prkoly, prííp. p. 
rodirodiččov alebo miestnej komunity ov alebo miestnej komunity 
do realizdo realizáácie  projektucie  projektu
preukpreukáázatezateľľnnéé výsledky projektuvýsledky projektu



ZZáákladnkladnéé kritkritééria posudzovaniaria posudzovania

kreativita akreativita a originalita projektu originalita projektu 
(projekt by nemal by(projekt by nemal byťť rierieššeneníím m 
finanfinanččných problných probléémov mov šškoly)koly)
ekonomickekonomickáá efektefektíívnosvnosťť projektu projektu 
a jeho rozpoa jeho rozpoččet (dodret (dodržžanie anie 
potrebných finanpotrebných finanččných ných 
nnááleležžitostitostíí, max. 10% re, max. 10% režžijnijnéé
nnááklady)klady)



Rok 2005Rok 2005

Vyhodnotenie projektu Vyhodnotenie projektu ŠŠPZ  za PZ  za 
1.etapu (viac ako 10 rokov) 1.etapu (viac ako 10 rokov) --
úúspespeššnnáá implementimplementáácia projektu cia projektu 
do do šškôl a kôl a šškolských zariadenkolských zariadeníí
NNáávrh a realizvrh a realizáácia grantovcia grantovéého ho 
systsystéému podpory projektov mu podpory projektov ŠŠPZ PZ 
–– najmnajmää miestneho a miestneho a 
komunitnkomunitnééhoho charakterucharakteru



Dôraz kladený na:Dôraz kladený na:

FinanFinanččnnúú podporu projektovpodporu projektov
Kvalitne vypracovanKvalitne vypracovanéé projektyprojekty
OdbornOdbornúú garanciugaranciu
EvaluEvaluááciuciu
MultisektoriMultisektoriáálnylny prpríístupstup
VzdelVzdeláávanievanie



Rok 2005 – počty zaslaných projektov po krajoch

Kraj Prij
até
proj
ekt
y

Požadov
aná FP 
(v Sk)

Vyrade
né

projekt
y*

Akcept
o-vané

FN 
projekt

y**

Akcept
o-vané

FP 
projekt

y

Schvál
ené FP 
(v Sk)

Bratislavs
ký

7 522 
250

7 0 0 0 

Trnavský 24 1 647 
390

0 20 4 217 
000

Nitriansky 20 1 465 
890

0 15 5 217 
500

Trenčiansk
y

16 1 136 
070

4 5 7 288 
670

Žilinský 21 1 305 
724

4 10 7 201 
930

Banskobys
trický

11 715 
330

3 7 1 37 
500

Prešovský 16 1 165 
543

0 10 6 360 
000

Košický 15 1 267 
654

2 9 4 177 
400

Spolu: 130 9 225 
851

20 76 34 1 500 
000



Spolu 130 projektov, Spolu 130 projektov, 
podporených 34 projektovpodporených 34 projektov

* vyradené pre formálne 
nedostatky predloženého 
projektu
**nepodporený, pretože 
nedostatočne spĺňal požadované
kritériá



ObsahovObsahovéé zameranie  projektovzameranie  projektov
Celoslovenský projektCeloslovenský projekt

ŠŠkola na vkola na vááhe he -- obezita uobezita u mladých mladých 
ľľududíí –– SSúúkromnkromnáá filmovfilmováá šškola Kokola Koššiceice

RegionRegionáálne projektylne projekty
Zdravie ako hodnota, hygiena tela, Zdravie ako hodnota, hygiena tela, 
zubov, prevencia ochorenzubov, prevencia ochoreníí, , 
Prevencia chybnPrevencia chybnéého drho držžania tela, ania tela, 
zdravzdraváá vývýžživa a pod.iva a pod.
CanisterapiaCanisterapia –– žžiaci so iaci so ŠŠZZŠŠ



AktAktíívne ku zdraviu vne ku zdraviu –– plpláávanie,  vanie,  
cvicviččenia na sprenia na spráávne drvne držžanie tela,  anie tela,  
relaxarelaxaččnnéé cvicviččenia, odbenia, odbúúravanie ravanie 
stresu, stresu, fitloptyfitlopty a pod.a pod.
ZdravZdraváá vývýžživa (racioniva (racionáálna lna 
žživotosprivotosprááva, pitný reva, pitný režžim)im)
VzdelVzdeláávanie uvanie uččiteiteľľov vov v podpore podpore 
zdravia   (zdravia   (ŠŠZZŠŠ interninternáátna  Trentna  Trenččíín)n)
DramatickDramatickéé stvstváárnenie trnenie téémy my --
divadielko zdravia divadielko zdravia 









DobrDobráá pohodapohoda a a úúsmevysmevy



PropagPropagááciacia

INTERNET INTERNET 
FFÓÓRUM PEDAGOGIKY RUM PEDAGOGIKY --seminsemináárr
MASMMASMÉÉDIDIÁÁ
KOMUNITA KOMUNITA ŠŠKOLY a OBCE,  KOLY a OBCE,  
RODIRODIČČIA, DETI IA, DETI –– DNI DNI 
OTVORENÝCH DVEROTVORENÝCH DVERÍÍ A POD.A POD.



PrioritnPrioritnéé oblasti pre rozvojovoblasti pre rozvojovéé
projekty vprojekty v roku 2006roku 2006

výchova ku zdraviuvýchova ku zdraviu
prevencia civilizaprevencia civilizaččných chorôbných chorôb
prevencia zprevencia záávislostvislostíí (A,T, ID)(A,T, ID)
podpora apodpora a ochrana zdravia detochrana zdravia detíí
aa mlmláádedežžee
podpora zdravia zamestnancov podpora zdravia zamestnancov 
šškôlkôl
prevencia aprevencia a eliminelimináácia cia 
ššikanovaniaikanovania



V roku 2006 spolu 353 V roku 2006 spolu 353 
projektov, podporených projektov, podporených 
31 projektov 31 projektov 
1 s celoslovenskou 1 s celoslovenskou 
pôsobnospôsobnosťťouou
33 s miestnou, resp. 33 s miestnou, resp. 
regionregionáálnou pôsobnoslnou pôsobnosťťouou
Vyhodnotenie Vyhodnotenie ––februfebruáár r 
20072007



www.minedu.skwww.minedu.sk

ĎĎakujeme Vakujeme Váám za m za 
VaVaššu pozornosu pozornosťť !!

http://www.minedu.sk/
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