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Metodické usmernenie  

upravujúce zachovanie lehoty na vytvorenie a obsadenie pracovného miesta  

podľa Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci 

národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (2)” 

(ďalej len „metodické usmernenie“) 

   
1. V súlade s čl. 7 ods. 2 písm. f) bod 1 Organizačného poriadku MPC v znení jeho neskorších 

dodatkov, za účelom bližšej špecifikácie ustanovenia článku 6 bod 2 písm. a) alebo článku 7 bod 2 

písm. a) Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci 

národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí s žiakov“ alebo národného projektu 

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí s žiakov II“ (ďalej len „predmetné ustanovenie Zmluvy“) 

v súvislosti s opatreniami prijatými za účelom zabránenia šíreniu choroby COVID-19 

a s poukazom na s poukazom príslušné rozhodnutia a usmernenia vydané Úradom verejného 

zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu o športu SR vydáva generálna 

riaditeľka toto metodické usmernenie:  

 

2. V zmysle predmetného ustanovenia Zmluvy je škola zapojená do implementácie projektových 

aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ alebo 

národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí s žiakov II“ (ďalej len „škola“) povinná: 

 „vytvoriť pracovné podmienky pre  PA, AU a členov Inkluzívneho tímu platených v rámci 

Projektu, a to na dobu určitú počínajúc dňom účinnosti tejto Zmluvy najneskôr do 31.08.2022 

v súlade s postupom obsadzovania pracovných pozícií pedagogických zamestnancov  

a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách v rámci 

implementácie Projektu (ďalej len „Procesný postup pre prijímanie PA, AU a členov 

Inkluzívneho tímu“) počas implementácie aktivít Projektu. V prípade, ak niektorá 

z pracovných pozícií podľa predchádzajúcej vety  nebude v lehote troch (3) mesiacov  

od účinnosti tejto Zmluvy obsadená, po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty už nebude možné 

túto pozíciu obsadiť.“ (ďalej len „predmetná zmluvná podmienka“) 

 

3. Predmetná zmluvná podmienka sa bude považovať za splnenú v prípade, ak toto pracovné 

miesto bude vytvorené a obsadené v lehote troch (3) mesiacov odo dňa, v rámci ktorého sa 

umožní návrat detí a žiakov do škôl, najneskôr však do konca školského roka 2020/2021.  

 

4. V prípade škôl, ktoré pred vydaním tohto metodického usmernenia, z dôvodu márneho uplynutia 

lehoty uvedenej v predmetom ustanovení Zmluvy, predmetnú zmluvnú podmienku nesplnili, bude 

sa táto zmluvná podmienka považovať za splnenú, ak dané pracovné miesto bude vytvorené 

a obsadené v lehote troch (3) mesiacov odo dňa, v rámci ktorého sa umožní návrat detí 

a žiakov do škôl, najneskôr však do konca školského roka 2020/2021.    

 

 

V Bratislave dňa 18.12. 2020 

         

        RNDr. Mária Rychnavská, PhD. 

                        generálna riaditeľka MPC 

          v.r. 


