
Vážení riaditelia, pedagogickí asistenti/asistenti učiteľa, členovia inkluzívneho tímu 

a zamestnanci, ktorí riešia projektovú dokumentáciu 

 

Teší nás Váš záujem participovať na projektových aktivitách. Uvedomujeme si, že práve 

inkluzívna podpora školám prostredníctvom pedagogických asistentov, asistentov učiteľa, 

školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov je veľkým 

prínosom pre školy. Často to potvrdzujete aj Vy v komunikácii so mnou, s mojimi kolegami 

alebo v rozhovoroch s externým prostredím. 

 

S čím ste však menej spokojní, je práve projektová dokumentácia. Zdá sa Vám, že je jej veľa. 

Na úvod musím povedať, že vstup do projektu je spojený aj s povinnosťami, ktoré je 

potrebné splniť, aby bola školám refundovaná cena práce. 

 

Rok 2020 bol pre všetkých veľmi náročný. Pokračovali sme v realizácii NP Pomáhajúce 

profesie v edukácii detí a žiakov a začali sme realizovať NP Pomáhajúce profesie v edukácii 

detí a žiakov II. Začiatky druhého NP neboli jednoduché, ale vieme, že každý začiatok je 

ťažký. Okrem toho, že sme nastavovali procesy, boli sme v intenzívnej komunikácii 

so školami a popri tom sme takmer denno-denne riešili problematiku týkajúcu 

sa dokumentácie NP. Podnety okrem škôl veľmi aktívne prichádzali od Slovenskej komory 

učiteľov a Združenia základných škôl Slovenska. Možno sa Vám zdá úvod trochu dlhší, ale 

potrebovala som vysvetliť a odpovedať na často kladené otázky, prečo sme pre Vás pripravili 

nový manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce, keď sme s tým 

predošlým boli spokojní. Odpovedám, že nie všetci. Tým, že nespokojnosť bola vyjadrená 

nielen ústne, ale aj písomne, a zaslaná MPC a MŠVVaŠ SR, potrebovali sme zaujať stanovisko. 

 

MPC spolu so sekciou štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR hľadalo cestu, ako naplniť 

podmienky NP deklarované v delegovanom akte, a na druhej strane, ako znížiť 

administratívnu záťaž pre školy.  

Z projektových kancelárií Vám boli zaslané tieto materiály: 

- Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce  

- Prezentácia s uvedením zmien 

- Procesný postup na refundáciu ceny práce 

Účinnosť uvedených materiálov je od 1. 3. 2021. Uvedomujeme si, že každý nový materiál 

potrebuje mať aj prechodné obdobie, preto v mesiaci marec monitorujeme predkladanie 

dokladov podľa nového manuálu a tiež rešpektujeme predkladanie dokladov podľa 

predošlého manuálu. Pevne veríme, že s odstupom času oceníte uvedené zmeny.   

 

Na ďalšiu spoluprácu sa teší projektový tím. 

          

Mária Rychnavská 

               generálna riaditeľka MPC 


