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Metodické usmernenie k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti 

na pedagogických asistentov v zariadeniach poradenstva a prevencie  

 

Účelom financovania pedagogických asistentov (ďalej len „PA“) v období od 1. 12. 2022 do 

31. 8. 2023 je podpora prepojenia systému poradenstva a prevencie s podporou vzdelávania 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) v školskom roku 

2022/2023. Financie na tento účel budú čerpané z Komponentu 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita 

inkluzívneho vzdelávania, Reformy 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a 

zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a 

študentov. 

 

1. Oprávnení prijímatelia  

 

Oprávnenými prijímateľmi sú štátne centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, ktoré sa od 1.1.2023 transformujú na centrá poradenstva a prevencie alebo štátne 

centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré sa od 1.1.2023 transformujú na 

špecializované centrá poradenstva a prevencie (ďalej len „zariadenia poradenstva a 

prevencie“). 

 

2. Podmienky čerpania prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti: 

 

Oprávnené zariadenie poradenstva a prevencie na základe vlastného uváženia a na základe 

dopytu zo škôl, ktoré sú v jeho územnej pôsobnosti, má možnosť požiadať o pridelenie PA. 

Oprávnenému zariadeniu poradenstva a prevencie budú pridelené prostriedky mechanizmu 

Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) prostredníctvom ich 

zriaďovateľov – regionálnych úradov školskej správy (ďalej len „RÚŠS“) podľa § 4af zákona 

č. 597/2003 Z. z . o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov (t. j. ako Príspevok na špecifiká) na základe počtu pridelených PA. 

 

3. Poskytnutie prostriedkov mechanizmu z POO 

 

Prostriedky mechanizmu z POO budú poskytované oprávneným zariadeniam poradenstva a 

prevencie podľa počtu PA prideleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(ďalej len „ministerstvo“).  

 

Výška prostriedkov mechanizmu na financovanie pracovného miesta PA v školskom roku 

2022/2023 bude napočítaná na jedného PA: 
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- 12/2022 vo výške 1 047 eur/mesiac (hrubá mzda zamestnanca a odvody vyplácané 

zamestnávateľom, tzn. cena práce) 

- 01/2023 – 08/2023 vo výške 1 152 eur/mesiac (hrubá mzda zamestnanca a odvody 

vyplácané zamestnávateľom, tzn. cena práce).  

 

Vypočítaná výška príspevku na jedného PA je konečná. Výška prostriedkov mechanizmu POO 

na pracovné miesto PA v školskom roku 2022/2023 je určená ako súčin výšky prostriedkov 

mechanizmu POO na jedného PA a počtu PA, čo je celkovo 616 PA pre zariadenia poradenstva 

a prevencie. Zoznam pridelených PA pre jednotlivé zariadenia poradenstva a prevencie je 

uvedený v Prílohe č.1.  

 

4. Náležitosti v súvislosti s vytvorením pracovného miesta PA v zariadeniach 

poradenstva a prevencie 

 

Pridelenie PA konkrétnej (bežnej) základnej škole alebo (bežnej) strednej škole, bez ohľadu na 

jej zriaďovateľa (ďalej len „škola“), bude prebiehať na základe informácií o požiadavkách škôl 

na asistentov učiteľa (ďalej len „AU“) zo zberu údajov v máji 2022 (viď. Príloha č. 2). V Prílohe 

č. 2 sú uvedené informácie o počtoch AU v jednotlivých školách, ktorí sú financovaní  

a) z normatívu,  

b) z prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením,  

c) z prostriedkov EŠIF alebo 

d) z iných zdrojov.  

 

V prílohe č. 2 sú uvedené aj počty AU, ktoré škola požadovala a počty žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, ktorí majú vyjadrenie zariadenia 

poradenstva a prevencie, aby s nimi pracoval AU. V údajoch je uvedený aj počet tried v škole, 

v ktorých sú títo žiaci zaradení a tiež rozdelenie žiakov podľa stupňa zdravotného 

znevýhodnenia. 

 

Na základe týchto údajov v prílohe č. 2 vyberie príslušné zariadenie poradenstva a prevencie 

školy, ktorým písomne, komunikácia elektronickou formou sa nevylučuje, navrhne prideliť PA; 

vyššie uvedené údaje sú pri posudzovaní žiadostí aj kritériami pre pridelenie PA.  

 

Pri prideľovaní PA sa odporúča primárne zohľadňovať aktuálne špecifiká vyučovania v triede, 

teda odôvodnenie náročnosti vyučovania v príslušnej triede. Vyšší počet žiakov so ŠVVP v 

príslušnej triede nie je sám o sebe dostačujúcim dôvodom na pridelenie PA, dôležité sú 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov, ktoré by bez prítomnosti PA nemuseli byť 

naplnené.  

 

Okrem uvedených kritérií sa môže zariadenie poradenstva a prevencie opierať aj o závery správ 

z diagnostického vyšetrenia žiakov so ŠVVP v príslušnej triede. Rovnako môže zariadenie 

poradenstva a prevencie zohľadňovať aj vlastné poznanie potrieb a podmienok triedy/školy, 
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skúsenosť z predchádzajúcej odbornej činnosti so žiakmi resp. spoluprácu s príslušnou školou 

a triedou.  

 

Pridelenie jedného PA na jednu triedu nie je podmienkou, t. j. jeden PA nemusí nutne pôsobiť 

iba v jednej triede v rámci školy. Škole sa prideľuje PA na celý úväzok. 

 

V závislosti od konkrétnych požiadaviek a podmienok v územnej pôsobnosti zariadenia 

poradenstva a prevencie, môže zariadenie poradenstva a prevencie prideliť jedného PA dvom 

(príp. viacerým) triedam v škole. V takom prípade je potrebné dôsledne a zodpovedne zvážiť 

časový harmonogram činnosti PA, jeho presuny medzi triedami, efektivitu jeho činnosti a jeho 

pracovnú psychohygienu.  

 

Výsledné pridelenie PA konkrétnej škole vykonáva výlučne zariadenie poradenstva a 

prevencie. Školy, ktoré budú súhlasiť s návrhom na pridelenie PA, predložia zariadeniu 

poradenstva a prevencie písomný súhlas s pridelením PA. Následne príslušné zariadenie 

poradenstva a prevencie uzavrie so školou, v ktorej bude mať PA miesto výkonu práce, dohodu 

o spolupráci. (Príloha č. 3) Súčasťou dohody o spolupráci je okrem iného spôsob vykazovania  

dochádzky za uplynulý mesiac, ako podklad pre výpočet platu. 

 

Pracovnú zmluvu s PA podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov (Príloha č. 4) uzatvorí príslušné zariadenie poradenstva a prevencie a 

riaditeľ zariadenia poradenstva a prevencie oznámi škole písomne údaje 

o pridelenom/pridelených PA. Komunikácia medzi zariadením poradenstva a prevencie 

a školou elektronickou formou sa nevylučuje. 

 

Náplň činnosti pedagogického asistenta ustanovuje § 21 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Uzatvorenie dohody o spolupráci medzi zariadením poradenstva a prevencie a školou a 

uzatvorenie pracovnej zmluvy medzi zariadením poradenstva a prevencie a PA je podmienkou 

na preukázanie oprávnenosti čerpania prostriedkov mechanizmu POO. Vzor dohody 

o spolupráci podľa prílohy č. 3 a vzor pracovnej zmluvy podľa prílohy č. 4 majú odporúčací 

charakter.  

  

5. Zabezpečenie vizibility 

 

Zariadenie poradenstva a prevencie, ktorému budú poskytnuté prostriedky mechanizmu POO 

a škola, v ktorej budú pôsobiť PA financovaní z prostriedkov mechanizmu POO, budú povinní:  

- dokumentovať pracovnú činnosť pedagogického asistenta, ktorý bude financovaný z 

prostriedkov mechanizmu POO,  

- najneskôr do 20. decembra 2022 viditeľne umiestniť na vstupné dvere do budovy sídla 

zariadenia poradenstva a prevencie plagát s informáciou, že financuje pracovné miesta 

PA z prostriedkov mechanizmu POO, 



4 
 

- najneskôr do 20. decembra 2022 viditeľne umiestniť na vstupné dvere do budovy sídla 

školy plagát s informáciou, že pracovné miesto PA v tejto škole je financované 

z prostriedkov mechanizmu POO.  

Plagát bude zverejnený na webovom sídle ministerstva. 

 

6. Oprávnené aktivity  

 

Prostriedky mechanizmu POO v školskom roku 2022/2023 sú určené na úhradu nákladov na 

financovanie pracovného miesta PA v zariadení poradenstva a prevencie. 

 

7. Oprávnené náklady 

 

Oprávnenými nákladmi sú: osobné náklady, za ktoré sa považujú náklady na platy vrátane 

poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku 

na starobné dôchodkové sporenie a ostatné obligatórne náležitosti vyplácané v mzde 

zamestnanca, napr. preplatenie 10 dní PN.  

  

Plat PA vyplýva zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

8. Postup pri vyúčtovaní finančných prostriedkov 

 

Prostriedky mechanizmu POO je potrebné osobitne sledovať v účtovníctve na samostatnej 

analytike alebo na samostatnom stredisku tak, aby bol zabezpečený prehľad o finančných 

prostriedkoch, ktoré zariadenie poradenstva a prevencie prijalo a vyplatilo z mechanizmu POO. 

 

Preukázanie oprávnenosti čerpania 

 

Oprávnenosť čerpania dokladuje zariadenie poradenstva a prevencie: 

1. uzatvorenou pracovnou zmluvou medzi zariadením poradenstva a prevencie a PA, 

2. uzatvorenou dohodou o spolupráci medzi zariadením poradenstva a prevencie a školou,  

3. evidenciou dochádzky pracovnej činnosti PA v škole. 

 

Oprávnené zariadenie poradenstva a prevencie (prijímateľ), ktorému boli poskytnuté 

prostriedky mechanizmu POO na PA, poskytne ministerstvu údaje preukazujúce oprávnenosť 

čerpania prostredníctvom vyúčtovacieho formulára, ktorý ministerstvo školstva zašle 

zariadeniu poradenstva a prevencie prostredníctvom RUŠS do 15. januára 2023.  

Zariadenie poradenstva a prevencie (prijímateľ) vzhľadom na to, že finančné prostriedky sú 

určené na platy a odvody, prevedie nevyčerpané finančné prostriedky za mesiac december 2022 

na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet), pretože ide o úhradu výdavkov za mesiac 

december, ktoré sa uskutočnia v mesiaci január 2023. Po vyplatení platov a odvodov za mesiac 

december 2022 v mesiaci január 2023 rozdiel uvedie do vyúčtovacieho formulára a finančné 

prostriedky poukáže  na depozitný účet RÚŠS  v lehote do 25. 1. 2023.  
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RÚŠS vyhotoví vyúčtovací formulár za zariadenie poradenstva a prevencie vo svojej 

pôsobnosti, ktorý zašle ministerstvu a jednou sumou poukáže nevyčerpané finančné prostriedky 

na príjmový účet ministerstva v lehote do 30. 1. 2023. O prevode finančných prostriedkov 

RÚŠS zašle ministerstvu aj avízo.  

O použití finančných prostriedkov určených na rok 2023 vyhotoví zariadenie poradenstva a 

prevencie vyúčtovací formulár, ktorý zašle RÚŠS v lehote do 20. 9. 2023. RÚŠS vyhotoví 

vyúčtovací formulár za zariadenie poradenstva a prevencie vo svojej pôsobnosti a požiada 

ministerstvo o úpravu rozpočtu – zníženie rozpočtu o nevyčerpané finančné prostriedky z POO 

v lehote do 27. 9. 2023. Ministerstvo na základe údajov a žiadostí od RÚŠS, pripraví úpravu 

rozpočtu finančných prostriedkov poskytnutých z mechanizmu POO. 

 

9. Ostatné náklady 

 

Náklady spojené so vzdelávaním PA, cestovné náklady a ďalšie, ktoré sú nad rámec 

oprávnených výdavkov z mechanizmu POO, sú financované z rozpočtu zariadenia poradenstva 

a prevencie.  


