
 

 

Grantová výzva: Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní 

Srdce pre Deti – charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý spravuje Nadácia Pontis, 

vyhlasuje v spolupráci so spoločnosťou Dedoles grantovú výzvu pre organizácie s názvom „Asistenti 

v inkluzívnom vzdelávaní“. 

Cieľom grantovej výzvy je podporiť projekty lokálnych organizácií zamerané na vzdelávanie 

pedagogických asistentiek a asistentov (najmä zo škôl a škôlok, s ktorými spolupracujú), s cieľom zvýšiť 

ich kompetencie v oblasti inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu.  

Asistentkám a asistentom často chýbajú informácie o inkluzívnom vzdelávaní a o tom, ako ho v triedach 

praktizovať. V niektorých prípadoch nemajú znalosti o špecifikách znevýhodnení, s ktorými sa u žiakov 

a žiačok stretávajú. Veľmi často tak dochádza k vyhoreniu, čo deti so zdravotným či sociálnym 

znevýhodnením vystavuje ešte väčšej miere stresu.  

Vzdelávaním a podporou pedagogických asistentiek a asistentov máme šancu vybaviť ich odbornosťou, 

profesionalitou a ľudskosťou. Sú to dôležité atribúty, ktoré si ich náročná práca vyžaduje. Vďaka 

praktickému poradenstvu budú vedieť, ako porozumieť zdravotnému stavu detí či forme ich sociálneho 

znevýhodnenia. Rodiny v nich nájdu oporu; sčasti psychológov a sčasti tiež liečebných či sociálnych 

pedagógov. Čo je však najdôležitejšie, dokážu pomôcť deťom pri začlenení sa do kolektívu. 

Inkluzívne prístupy umožňujú aj deťom so znevýhodnením získať adekvátne vzdelanie, ktoré 

napomáha nielen im samotným, ale rozvíja aj ich spolužiakov, učiteľov, rodičov a širšiu komunitu. 

Asistentky a asistenti zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní esenciálnu úlohu, je preto dôležité ponúkať 

aj im rôznorodé možnosti vzdelávania. 

Cieľom grantového programu je podporiť organizácie, ktoré: 

- realizujú aktivity pre miestnu komunitu zamerané na významné oblasti jej života, medzi ktoré 

patrí aj vzdelávanie, 

- sa snažia zlepšovať podmienky znevýhodnených detí na ceste k vzdelávaniu, 

- skvalitňujú komunikáciu znevýhodnených detí v komunite, 

- realizujú ďalšie aktivity týkajúce sa inkluzívneho prístupu. 

Kto môže žiadať o grant? 

Písomnú elektronickú žiadosť o grant môžu predložiť: 

- mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia. 

O grant nemôžu žiadať: 

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie (školy a škôlky). 

O aký grant môže organizácia žiadať? 

Celkovo v rámci grantového programu plánujeme prerozdeliť 50 000 eur pre celé územie SR. Žiadať 

možno o grant v minimálnej výške 3 000 eur a v maximálnej výške 5 000 eur. Výška žiadanej sumy 

môže byť hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu. Schválené granty budú 

vyplatené v dvoch splátkach. Prvá splátka bude uhradená vo výške 70 % schváleného grantu po podpise 

Zmluvy o poskytnutí grantu a druhá vo výške 30 % formou refundácie po predložení záverečnej správy. 

Predpokladaný počet podporených projektov: 10 -15 



 

 

Na čo je možné grant žiadať? 

Grant je možné žiadať na také položky, ktoré priamo súvisia s projektom. 

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie 

účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu 

vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri 

účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, 

napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2 %), Autorský zákon, Zákonník práce. 

Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis 

v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek. 

Ako má organizácia postupovať pri zasielaní projektov? 

Najneskôr do 16. mája 2022 (do 23:55) je potrebné: 

- registrovať sa na stránke www.darca.sk (registrácia: Srdce pre deti, program: Asistenti 

v inkluzívnom vzdelávaní 2022), 

- formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke, 

- pri vypĺňaní rozpočtových položiek vo formulári na Darca.sk je potrebné uviesť zdôvodnenie 

daných položiek a v prípade mzdových nákladov aj typ zmluvy alebo dohody, ktorá sa uzatvára. 

Povinné prílohy 

Prílohy, prosím, vložte do Vašej elektronickej žiadosti na www.darca.sk . Požadujeme: 

- plán vzdelávacích aktivít pre asistentky a asistentov s témami kurzov a menami školiteľov, 

- komunikáciu so školami/materskými školami, ktoré ste s ponukou vzdelávacích aktivít pre 

asistentov oslovili,   

- stanovy organizácie, 

- výročnú správu alebo správu o činnosti žiadajúcej organizácie za rok 2021 alebo 2020, 

- 2 fotografie a / alebo video dokumentujúce činnosť organizácie. 

Termíny, ktoré je dobré si pamätať: 

- 16. máj 2022 (do 23:55): uzávierka prijímania žiadostí o grant 

- 1. jún 2022: zverejnenie výsledkov grantového programu 

- máj 2022 – december 2022: realizácia projektov 

- 15. január 2023: zaslanie elektronickej záverečnej správy s vyúčtovaním 

Kto bude projekty hodnotiť? 

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá, a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí 

nezávislá hodnotiaca komisia. 

Hodnotiace kritériá 

1. Projekt rieši otázku vzdelávania pedagogických asistentiek a asistentov a snaží sa o dlhodobý 

pozitívny dopad na inkluzívne vzdelávanie detí so znevýhodnením v praxi. 

http://www.darca.sk/


 

2. Projekt výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality vzdelávania asistentiek a asistentov 

detí so zdravotným a/alebo sociálnym znevýhodnením a tým aj k zlepšeniu kvality vzdelávania 

samotných detí. 

3. Merateľné ukazovatele projektu, z ktorých je zrejmý zásah a očakávaný dopad projektu. 

4. Projekt má jasne určené ciele, aktivity, časový plán a rozpočet. 

5. Rozpočet je naplánovaný efektívne a hospodárne, primerane k navrhovaným aktivitám 

a plánovaným výsledkom. 

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia 

uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu. 

Kedy sa dozviete výsledky? 

Výsledky hodnotenia budú známe do 1. júna 2022. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Nadáciou 

Pontis, s ktorou podpíšu zmluvu o poskytnutí grantu. 

 

SME TU PRE VÁS! 

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis 

Martinou Čápovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0948 479 350, alebo napíšte email na 

martina.capova@nadaciapontis.sk  

mailto:martina.capova@nadaciapontis.sk

