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Výzva pre materské školy na predloženie žiadostí 

o poskytnutie finančných prostriedkov na pozíciu   

POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE 

Komponent Komponent 6 - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania 

Reforma  

Reforma 2 - Pilotovanie vybraných podporných opatrení prostredníctvom 

zavedenia novej pozície do konkrétneho segmentu vzdelávacej sústavy 

(pomocný vychovávateľ – materské školy). 

Vyhlasovateľ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo 

školstva“) 

Žiadateľ 

Materská škola, špeciálna materská škola, materská škola ako súčasť 

základnej školy s materskou školou, materská škola ako organizačná zložka 

spojenej školy (ďalej len „materská škola“) zaradená v sieti škôl 

ministerstva školstva so súhlasom zriaďovateľa, bez rozdielu typu 

zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby. 

Názov výzvy  Pomocný vychovávateľ v materskej škole 

Cieľ výzvy  Podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom 

zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického 

zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho 

vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného 

overovania podporných opatrení do vzdelávania.  

Merateľné 
ukazovatele projektu 

Počet pomocných vychovávateľov zamestnaných v materských školách na 

pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so 

zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v období od 01.02.2022 do 31. 08. 2023. 

Dátum vyhlásenia 
výzvy 

15. 12. 2021 

Konečný termín 
zaslania žiadosti 

Do výzvy je možné zapojiť sa zaslaním elektronickej žiadosti s termínom 

do: 10.01.2022 (23:59 hod) SEČ  
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Výška celkových 
finančných 
prostriedkov 
určených na výzvu  

6 046 750 € 

 

 

Maximálna výška  

finančných 
prostriedkov pre 
jednu materskú 
školu  

Maximálna výška finančných prostriedkov na jednu materskú školu na 

osobné náklady jedného pomocného vychovávateľa na 1 mesiac:                                                         

osobné náklady (mzdy a odvody) – minimálna mesačná mzda (celková cena 

práce)  

Oprávnení žiadatelia  Materská škola, ktorá v školskom roku 2021/2022, 2022/2023 poskytuje 

a bude poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie deťom so 

zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia.  

Oprávnené aktivity Zamestnanie pomocného vychovávateľa v materskej škole, ktorý spĺňa 

kvalifikačné predpoklady pomocného vychovávateľa a realizuje náplň práce 

pomocného vychovávateľa v materskej škole. Povinnosťou pomocného 

vychovávateľa je absolvovať vzdelávanie realizované Metodicko-

pedagogickým centrom. 

 

Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie pomocných 

vychovávateľ v materskej škole bude realizované podľa § 26 ods. 3 

zákona č. 368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Výberové kritériá  
a postup pri určení 
úspešnosti 
uchádzačov 

Kritériá sa dotýkajú len počtu detí plniacich povinné predprimárne 

vzdelávanie.  

 

Kritérium Váha 

1. Celkový počet detí v materskej školy, plniacich 

povinné predprimárne vzdelávanie. 

20 (body 0-20) 

2. Počet detí so zdravotným znevýhodnením, pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. 

20 (body 0-20) 

3. Počet detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné.  

20 (body 0-20) 

5. Percento detí s iným materinským jazykom, ako 

je vyučovací jazyk materskej školy. 

30 (body 0-30) 

6. Počet asistentov učiteľa, ktorí pracujú s deťmi 

plniacimi povinné predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole, financovaných zo zdrojov 

ministerstva školstva alebo z finančných zdrojov 

v EÚ. 

10 (body 0-10) 
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Hodnotiteľ zostaví poradie uchádzačov na základe pridelených bodov 

v jednotlivých kritériách. Podrobný mechanizmus prideľovania bodov 

bude uvedený v Manuáli k výzve „Pomocný vychovávateľ v materskej 

škole“ zverejnenej na webovom sídle ministerstva školstva (ďalej len 

Manuál). 

Forma predloženia 
žiadosti  

Žiadosť predkladá žiadateľ so súhlasom zriaďovateľa, uvedenom 

v elektronickej žiadosti,  prostredníctvom vyplnenia online formulára na 

webovom sídle ministerstva školstva. Žiadosť môžu zaslať všetky materské 

a špeciálne materské školy, materské školy ako súčasť základnej školy 

s materskou školou, zaradené v sieti škôl ministerstva školstva. 

 

Žiadateľ zasiela žiadosť za celú materskú školu spolu, vrátane elokovaných 

pracovísk. 

Vyhodnotenie 
žiadostí a zverejnenie 
výsledkov 

Ministerstvo školstva zverejní zoznam materských škôl, ktorým boli 

pridelené finančné prostriedky a pre aký počet pomocných vychovávateľov 

najneskôr do 17.01.2022  

Trvanie finančnej 
podpory 

Finančné prostriedky budú poskytnuté na osobné náklady pomocného 

vychovávateľa v termíne od 01. 02. 2022 do 31. 08. 2023. 

Použitie finančných  

prostriedkov  

Oprávnené výdavky:  

1. Výdavky na mzdu a odvody pomocného vychovávateľa ako  

nepedagogického zamestnanca materskej školy na dobu určitú v rozsahu 

podľa pracovnej zmluvy, najviac na obdobie od 01. 02. 2022 do 31.08. 

2023. 

 

Neoprávnené výdavky: 

1. Úhrada záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov. 

2. Refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových 

rokoch.  

3. Splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.  

4. Kapitálové výdavky.  

5. Dary a vecné odmeny.  

Časový úsek 
oprávnenosti 
výdavkov 

- od dátumu prijatia zamestnanca – pomocného vychovávateľa do 

pracovného pomeru, ktoré sa môže uskutočniť v termíne od 

01.02.2022, a to  na základe zverejnenia oznámenia ministerstva 

o úspešnosti žiadateľa vo výzve.   

- do ukončenia pracovnej zmluvy pomocného vychovávateľa. 
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Kvalifikačné 
predpoklady 
pomocného 
vychovávateľa 

Stredné vzdelanie (vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania) a 
povinnosť počas trvania pracovnej zmluvy absolvovať vzdelávanie pre 
pomocných vychovávateľov.  Vzdelávanie je hradené z finančných 
prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 
 
Vítaná je znalosť materinského jazyka detí, ak je odlišný od vyučovacieho 
jazyka materskej školy.  

Náplň práce 
pomocného 
vychovávateľa 
v materskej škole 

Pomocný vychovávateľ bude podľa pokynov učiteľov materskej školy 
pomáhať pri:  
 

- adaptácii detí na prostredie materskej školy, 
- komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami,  
- prekonávaní jazykových bariér, 
- prekonávaní architektonických bariér,  
- činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena, 

stravovanie, odpočinok),  
- obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo 

odpočinok, 
- zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu 

vonku a pri napr. sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými 
dopravnými prostriedkami, 

- udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania, 
- iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho 

programu.  

Osobitné 
podmienky 
poskytnutia 
finančných 
prostriedkov 
mechanizmu 

Žiadateľ musí spĺňať tiež nasledovné podmienky (v zmysle Plánu 
obnovy a odolnosti a príslušnej EÚ a národnej legislatívy), ktoré 
preukáže čestným vyhlásením (Čestné vyhlásenie č. 1): 
 

- Dodržiavanie horizontálnej zásady doplnkovosti financovania. 
- Súlad s horizontálnym princípom „podpora rovnosti mužov a žien 

a rovnosti príležitostí pre všetkých“ . 
- Podmienku, aby štatutárny orgán žiadateľa neboli právoplatne 

odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie 
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. 

- Podmienka, že štatutárny orgán žiadateľa nie je evidovaný v 
Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako 
vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich 
nariadenia č. 2018/1046). 

Bližšie informácie sú v Manuáli. Vzor čestného prehlásenia je taktiež 
zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva pri výzve. Čestné 
vyhlásenie sa zasiela ako príloha elektronickej žiadosti. 
 
Žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad 
plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych 
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sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie 
Plánu obnovy a odolnosti ako zdroja financovania nasledovne: 
 

- použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU 
(súčasť príloh výzvy), 

- uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu 
obnovy a odolnosti SR. 

- logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete v sprievodných 
materiáloch k výzve. 

Štátna pomoc Predmetom podpory v rámci tejto výzvy je financovanie osobných 
nákladov  na pozíciu pomocného vychovávateľa v rámci systému 
povinného predprimárneho vzdelávania (deťom so zdravotným 
znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia), 
nad ktorým vykonáva dohľad štát a ktoré je v prevažnej miere financované 
z verejných zdrojov a nie rodičmi detí, ktoré sa tohto vzdelávania 
zúčastňujú. Takéto poskytovanie vzdelávania nie je považované za 
hospodársku činnosť, a teda žiadateľ nie je v súvislosti s predmetom 
financovania poskytovaného v rámci tejto výzvy považovaný za podnik, v 
dôsledku čoho sa na poskytovanie finančného príspevku neuplatňujú 
pravidlá štátnej pomoci. 
 
Žiadateľ naplnenie týchto podmienok preukáže čestným vyhlásením. 
(Čestné vyhlásenie č. 2). 
 

Informácie pre 
žiadateľa 

- Jeden žiadateľ môže podávať žiadosť najviac na 3 miesta pomocných 

vychovávateľov, a to s ohľadom na celkový počet detí so zdravotným 

znevýhodnením a/alebo detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

- Žiadateľ uvedie, na aké časové obdobie predpokladá zamestnanie 

pomocného vychovávateľa.  

Výstupy 
a vyhodnotenie 
projektu 

- Materská škola sa zapojením do projektu zaväzuje, že poskytne 

súčinnosť pri vyhodnocovaní pilotného overovania účinnosti pôsobenia 

pomocných vychovávateľov v povinnom predprimárnom vzdelávaní.  

- Materská škola zabezpečí dokumentáciu k práci pomocného 

vychovávateľa podľa inštrukcií v Manuáli. 

- Výstupy z pilotného overovania, zasielané v termínoch, ktoré určí 

ministerstvo školstva, budú tvoriť podklad pre nastavenie a revíziu 

katalógu podporných opatrení a ich financovania. 

 

Zúčtovanie Mechanizmus vyúčtovania finančných prostriedkov zaslaných 

prijímateľovi bude uvedený v rozpočtovom opatrení, ktorým bude 

ministerstvo posielať finančné prostriedky na vyššie uvedený účel.  
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Príloha výzvy  1. Čestné vyhlásenie č. 1 

2. Čestné vyhlásenie č. 2 

3. Manuál k výzve  

 
V Bratislave dňa 15. 12. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Branislav Gröhling v.r. 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 
 
 
 


