
 
 
   

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti 

 

Základné údaje 

Názov výzvy: Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole 

Kód výzvy: 06R02-20-V09 

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 

Cieľ výzvy: 

Podpora materských, základných a stredných škôl (oprávnení žiadatelia 

sú presne uvedení nižšie) prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho 

pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie 

zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom 

včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne 

a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a 

prevencie ochorení a ďalšie činnosti.  Výzva je financovaná z Plánu 

obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení 

do vzdelávania. 

1. Formálne náležitosti 

Identifikačné a kontaktné údaje vykonávateľa 

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Kontakt: zdravotnik@minedu.sk 

Prihlasovania sa do výzvy 

Vyhlásenie výzvy 20. júna 2022 

Uzavretie výzvy 
(uzavretia zasielania 
žiadosti) 

Do výzvy je možné zapojiť sa zaslaním elektronickej žiadosti s termínom 
do: 10. júla 2022 (23:59 hod)  

Výška celkových 
finančných prostriedkov 
určených na výzvu  

 

3 400 000 € 

Spôsob doručenia 

žiadosti  

Žiadosť predkladá žiadateľ so súhlasom zriaďovateľa, uvedenom 

v elektronickej žiadosti,  výhradne prostredníctvom vyplnenia online 

formulára na webovom sídle ministerstva školstva 

https://www.minedu.sk/29012-sk/vyzvy/ spolu s príslušnými čestnými 

vyhláseniami, ktoré budú podpísané, naskenované a vložené priamo do 

elektronickej žiadosti. 

https://www.minedu.sk/29012-sk/vyzvy/


2. Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu 

Oprávnení žiadatelia 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“), základná škola, 

špeciálna základná škola, spojená škola, ktorá má organizačnú zložku 

základná škola (ďalej len „základná škola“), stredné školy, špeciálne 

stredné školy, odborné učilištia, praktické školy, spojené školy, ktoré 

majú organizačnú zložku stredná škola, odborné učilište, praktická 

škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len 

„stredná škola“). Materská škola alebo základná škola alebo stredná 

škola musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR bez 

rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, 

ktoré zároveň spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných 

zdrojov. Žiadatelia predkladajú žiadosť so súhlasom zriaďovateľa. 

Počet požadovaných 

zdravotníckych 

pracovníkov 

Žiadateľ môže požiadať o jedného zdravotníckeho pracovníka na školu 

resp. po dohode so zriaďovateľom, ktorý zriaďuje viaceré školy, môže 

požiadať o znížený úväzok pre zdravotníckeho pracovníka v prípade, že 

ten bude pôsobiť na viacerých školách. Napríklad ak zriaďovateľ má vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri školy, môže každá škola požiadať 

o 1/3 úväzok. Škola spolu so zriaďovateľom zváži, či je dostatočný 

znížený úväzok a pokrýva nároky dieťaťa alebo žiaka so zdravotným 

znevýhodnením, ktorý školu navštevuje. Žiadateľ môže získať podporu 

na vytvorené miesto zdravotníckeho pracovníka na obdobie od 

1.9.2022 do 31.8.2024, avšak oprávnenými nárokmi sú finančné 

prostriedky len na tie mesiace, kedy je zdravotnícky pracovník na škole 

zamestnaný. Minimálna dĺžka podpory je stanovená aspoň na jeden 

rok.   

Oprávnené aktivity Zamestnanie zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej 

škole alebo v strednej škole, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady 

v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a realizuje náplň práce 

zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo 

v strednej škole.  

Pracovná náplň zdravotníckeho pracovníka je uvedená v prílohe č. 3. 

tejto výzvy. Podmienky na výkon zdravotníckeho pracovníka spolu 

s kvalifikačnými predpokladmi sú uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy. 

Bližšie informácie k aktivitám sú uvedené v manuáli.  

Poskytnutie finančných prostriedkov bude realizované podľa § 26 

ods. 3 zákona č. 368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a 

odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Trvanie finančnej 

podpory – časová 

oprávnenosť aktivít 

Finančné prostriedky budú poskytnuté na osobné náklady 

zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere u žiadateľa,  

v termíne od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2024, čo je zároveň časová 

oprávnenosť aktivít. Žiadateľ zúčtuje podľa pokynov v manuáli osobné 



náklady zdravotníckeho pracovníka podľa jeho skutočného časového 

obdobia v zamestnaneckom pomere, kedy bude činnosť vykonávať.  

Použitie finančných  

prostriedkov 

Oprávnené výdavky:  

1. Výdavky na mzdu a odvody zdravotníckeho pracovníka ako  

nepedagogického zamestnanca materskej školy, základnej školy alebo 

strednej školy na dobu určitú v rozsahu podľa pracovnej zmluvy 

a skutočnej dĺžky pracovného pomeru, najviac na obdobie od 01. 09. 

2022 do 31.08. 2024. 

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. 

Finančné prostriedky na 

jedného zdravotníckeho 

pracovníka  

V období 1.9.2022 – 31.12.2022 vo výške 1100 € (brutto) 

V období 1.1.2023 – 31.12.2023 vo výške 1140 € (brutto) 

V období 1.1.2024 – 31.8.2024 vo výške 1180 € (brutto) 

To znamená, že ak bude zdravotnícky pracovník zamestnaný po celý čas 

na plný úväzok od 1.9.2022 do 31.8.2024 (24 mesiacov), žiadateľ uvedie 

v žiadosti celkovú sumu 27520 €, čo je maximálna suma na jedného 

zdravotníckeho pracovníka. Minimálna suma na jedného pracovníka je 

vo výške ročného platu t. j. najmenej 13 520 €. Bližšie informácie sú 

uvedené v manuáli k výzve. Bližšie informácie k stanoveniu výšky 

finančných nákladov je uvedená v manuáli ku výzve.  

Ďalšie podmienky 

vyplývajúce 

z osobitných predpisov 

a poskytnutia 

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 k tejto výzve. Vzory čestných vyhlásení 

sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva spolu s  výzvou. 



Čestné vyhlásenia sa zasielajú ako príloha elektronickej žiadosti podľa 

pokynov v manuáli k tejto výzve. 

Žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov 

(napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na 

sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť 

zviditeľnenie Plánu obnovy a odolnosti ako zdroja financovania 

nasledovne: 

- použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga „financované 

Európskou úniou – NextGenerationEU“ (súčasť príloh výzvy), 

- uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu 

obnovy a odolnosti SR. 

Logá sú zverejnené ako sprievodné materiály k výzve, pokyny k ich 

využívaniu sú uvedené v Manuáli k výzve. 

Štátna pomoc Predmetom podpory v rámci tejto výzvy je financovanie osobných 

nákladov na pozíciu zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, 

v základnej škole alebo v strednej škole nad ktorým vykonáva dohľad 

štát a ktoré je v prevažnej miere financované z verejných zdrojov a nie 

rodičmi detí alebo žiakov, ktoré sa tohto vzdelávania zúčastňujú. 

Zdravotnícky pracovník bude pôsobiť ako nepedagogický pracovník na 

poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu 

skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a 

žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého 

životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosť, čo 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). 

 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Počet zdravotníckych pracovníkov zamestnaných v materských 

školách, v základných školách a v stredných školách v období od 

01.09.2022 do 31. 08. 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hodnotenie žiadostí na poskytnutia prostriedkov mechanizmu 

Výberové kritériá  

a postup pri určení 

úspešnosti uchádzačov 

Kritérium Váha 
1. Celkový počet detí/žiakov v škole 35 

(body 0-35) 
2. Percento detí/žiakov so zdravotným 

znevýhodnením z celkového počtu 

detí/žiakov školy 

20  

(body 0-20) 

3. Odhadované percento detí/žiakov,  

„chorých a zdravotne oslabených“ z 

celkového počtu detí/žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 

20  

(body 0-20) 

4. Počet rôznych typov ochorení 

dlhodobého charakteru  detí/žiakov 

“chorých a zdravotne oslabených” 

vyskytujúcich sa u detí/žiakov školy 

20  

(body 0-20) 

5. Plán náboru, harmonogram 

zamestnania zdravotníckeho 

pracovníka 

5 

(body 0-5) 

Celkovo 100 bodov 

Hodnotiteľ zostaví poradie uchádzačov na základe pridelených bodov 

v jednotlivých kritériách. Mechanizmus prideľovania bodov je 

uvedený v manuáli k predmetnej výzve, ktorý je zverejnený na 

webovom sídle ministerstva školstva. 
 

Výsledky výberu 
žiadateľov 

Ministerstvo školstva zverejní výsledky výberu žiadateľov najneskôr do 

konca júla 2022. 

Vyhodnotenie realizácie  Žiadateľ vyhodnocuje projekt, zasiela výstupy v zmysle pokynov, ktoré 

ministerstvo zverejní k priebežným a záverečnej správe na svojej web 

stránke. Zároveň sa žiadateľ riadi mechanizmom zúčtovania 

finančných prostriedkov, ktorý je uvedený v manuáli.  

4. Prílohy 

1. Formulár žiadosti o prostriedky mechanizmu 

2. Manuál k Výzve 

3. Pracovná náplň zdravotníckeho pracovníka 

4. Podmienky na výkon povolania zdravotníckeho pracovníka 

5. Zdravotný záznam - vzor 

6. Čestné vyhlásenia č. 1 a č. 2 

 


