
Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 
 
 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava (ďalej len “MPC Bratislava”) 
zverejnilo začiatkom júna 2020 na svojom portáli výzvu na prihlásenie sa                     
do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (ďalej len 
“národný projekt”).  
 V rámci národného projektu ponúka MPC Bratislava priestor pre získanie 
školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov 
a súčasne aj pedagogických asistentov, resp. asistentov učiteľa pre žiakov                     
so zdravotným znevýhodnením.  
 Všetky školy v rámci SR bez ohľadu na ich zriaďovateľa môžu prostredníctvom 
tohto národného projektu prijať do pracovného pomeru príslušné počty 
zamestnancov podľa kľúča špecifikovaného v prílohe výzvy a tým významne 
skvalitniť systém inkluzívnej vzdelávacej podpory hlavne pre individuálne 
začlenených žiakov vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.  
 V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja sa do národného projektu zapojilo 
a bolo vyhodnotených ako úspešných 5 stredných škôl v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti:  
 
* Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov   
* Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín  
* Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov   
* Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske  
* Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín  
 
 Všetkým vybraným stredným školám bude po dobu trvania projektu MPC 
Bratislava v plnom rozsahu refundovať cenu práce (mzdy a odvody) novoprijatých 
pedagogických a odborných zamestnancov.  
  
II. Osobitná časť 
 
 MPC Bratislava s vybranými strednými školami a zriaďovateľom uzatvorí zmluvu 
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného 
projektu (ďalej len “zmluva”).   
 Zapojená stredná škola v zmysle zmluvy vytvorí pracovné miesto na pridelený 
počet pedagogických asistentov, psychológov alebo špeciálnych pedagógov na dobu 
trvania projektu, t.j. na dobu určitú počínajúc dňom účinnosti zmluvy, najneskôr                
do 31.08.2022. Pracovná zmluva môže byť uzatvorená aj na kratšie obdobie                         
a následne predĺžená dodatkom k pracovnej zmluve. Musí však ísť o novovytvorené 
pracovné miesto, ktorého overovanie bude uskutočnené na základe Štvrťročného 
výkazu o práci v školstve (MŠVVaŠ SR) 1-04.  
 Stredné školy uskutočnia výberové konania na vybrané pracovné pozície, pričom 
projektová kancelária poskytne školám návrhy pracovnej náplne pre jednotlivé 
pracovné pozície a rovnako tak každý mesiac aj vzory pracovných výkazov, ktorých 
správne vyplnenie bude slúžiť ako jeden z podkladov pre zúčtovanie a refundáciu 
osobných nákladov zo strany MPC Bratislava.  



 Po podpísaní zmlúv všetkými zmluvnými stranami a ich zverejnení v Centrálnom 
registri zmlúv budú môcť zapojené stredné školy pristúpiť k uzatvoreniu pracovných 
zmlúv s úspešnými uchádzačmi.  
 Národný projekt nepožaduje zo strany škôl alebo zriaďovateľa žiadne 
spolufinancovanie, bude refundovať plnú výšku ceny práce pre každú pozíciu.                 
Po výplatnom termíne daná škola najneskôr do 20. dňa v kalendárnom mesiaci 
odošle projektovej kancelárii podklady k refundácii mzdových nákladov a ak sú bez 
nedostatkov, tak ešte do konca príslušného kalendárneho mesiaca sú tieto finančné 
prostriedky danej škole refundované prostredníctvom účtu zriaďovateľa.  
 Zo strany zriaďovateľa v súlade so zmluvou je potrebné vytvorenie finančnej 
rezervy určenej k úhrade mzdových nákladov v prvom mesiaci začiatku realizácie 
projektových aktivít alebo v prípade potreby preklenutia časového nesúladu medzi 
výplatou mzdy a refundáciou oprávnenej ceny práce a z uvedených dôvodov 
poskytnutie týchto finančných prostriedkov zapojenej strednej škole, a to výlučne len 
v prípade, ak jej v danom čase nebudú postačovať vlastné zdroje.  
 Vytvorenie potrebnej finančnej rezervy je zabezpečené v rámci rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a prípadné neoprávnené výdavky bude znášať 
MPC Bratislava.  
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


