
Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľom školy s názvom Gymnázium,            
Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov (ďalej len „škola“ 
alebo „organizácia“).  
 
 
II. Osobitná časť 
 
 Organizácia sa zapojila do projektu „Učiteľ budúcnosti“ v rámci programu 
Erasmus+. Cieľom projektu je podpora sebavedomia učiteľa, jeho profesionálnych 
kompetencií, podpora aktívnych a tvorivých učiteľov školy so zámerom inšpirovať 
a motivovať ich k zmene svojich učiteľských postojov a postupov, zvýšenie úrovne 
interakcie v triedach, zvýšenie motivácie žiakov pre štúdium, zvýšenie aktivity žiakov 
v triede počas vyučovania, ako aj celkové zvýšenie úrovne kvality školy.   
 
 Projekt je financovaný nasledovne:  
 Maximálna výška grantu:   14 520,00 EUR 
 Prvé predfinancovanie – 80%:  11 616,00 EUR  
 Záverečná platba:      2 904,00 EUR 
 Spolufinancovanie TSK:            0,00 EUR  
 
 Národná agentúra je povinná vyplatiť organizácii do 30 kalendárnych dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí grantu prvú splátku predfinancovania                 
vo výške 11 616,00 EUR, ktorá predstavuje 80% z maximálnej výšky grantu.  
 
 Čiastka 2 904,00 EUR bude organizácii poukázaná vo forme refundácie až                     
po ukončení a vyúčtovaní projektu, po predložení záverečnej správy o realizácii 
projektu.  
 
 Organizácia požiadala zriaďovateľa o poskytnutie sumy vo výške 2 904,00 EUR 
na predfinancovanie záverečnej platby projektu. Po zúčtovaní projektu predmetnú 
čiastku poukáže zriaďovateľovi.  
 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na poskytnutie finančných prostriedkov                                             
na predfinancovanie projektu a úhradu záverečnej platby vo výške 2 904,00 EUR, 
ktoré organizácia poukáže zriaďovateľovi po prijatí refundácie záverečnej platby 
z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.  
   
 V prípade, že organizácia prekročí výdavky na projekt alebo jej záverečná platba 
nebude zrefundovaná v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša tieto 
výdavky organizácia z iných zdrojov a finančné prostriedky poskytnuté Trenčianskym 
samosprávnym krajom poukáže v plnej výške.         
   
   


