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INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV REALIZUJÚCICH PROJEKTY MENTORSKEJ A TÚTORSKEJ PODPORY 
V RÁMCI VÝZVY OPLZ-PO5-2017-2 (ďalej len „výzva“) zo dňa 22.04.2020 

 

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre prioritné osi č. 5 a 6 (ďalej len „SO“) posúdilo 
vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 oprávnenosť poskytovania 
mentorskej a tútorskej podpory žiakom z MRK online, resp. prostredníctvom telekomunikačných 
prostriedkov. 

SO považuje poskytovanie mentoringu a tútoringu online, resp. prostredníctvom telekomunikačných 
prostriedkov za oprávnené, a to aj spätne za obdobie od začatia platnosti opatrení prijatých ústredným 
krízovým štábom za dodržania nižšie uvedených podmienok. 

SO považuje poskytovanie mentoringu a tútoringu za oprávnené v súčasnej mimoriadnej situácii aj 
z nasledovných dôvodov: 

 Online spôsoby výchovy a vzdelávania sa aktuálne zavádzajú a využívajú celoplošne vo všetkých školách 
na Slovensku;  

 Mentori a tútori sú aktuálne pre mnohé deti jediným spojivom so vzdelávaním cez prepájanie informácií 
a úloh medzi chránencami, mentormi a školou (napr. prípravou vzdelávacích a rozvíjajúcich pracovných 
listov pre chránencov a ich bezpečnou distribúciou), ale aj jedným z mála zdrojov psychickej podpory 
detí a ich rodín; 

 Prostredníctvom mentorskej podpory je možné popri základných cieľoch mentoringu aj aktuálne šíriť 
informovanosť v rodinách a celých komunitách o potrebe dodržiavania nevyhnutných opatrení proti 
nákaze COVID 19; 

 Potreba udržiavania záujmu detí o vzdelávanie a prácu na sebe aj počas sebaizolácie; 

 Prerušenie aktivít by mohlo mať negatívne dôsledky na pokračovanie a znovu naštartovanie aktivít aj 
z hľadiska doteraz vybudovanej dôvery medzi mentormi/tútormi a ich zverencami; 

Podmienky, ktoré je potrebné dodržať pre uznanie oprávnenosti aktivít online/telefonického mentoringu: 

 Všetky podmienky oprávnenosti definované vo výzve v rámci prílohy 8 – štandardná stupnica 
jednotkových nákladov musia ostať zachované, t.j. 1 mentor/max. 3 detí/8 hodín do mesiaca/min. 2 
„stretnutia“ (v prípade online formy sa myslí spojenie, preto tie úvodzovky); 

 Podmienka 8 hodín musí byť dodržaná sumárne za celý mesiac. Doklady, preukazujúce výkon musia 
sumárne preukázať min. 8 hodín za mesiac na jedno dieťa; 

 Ako dokladovanie výkonu pre účely kontroly bude SO požadovať v prípade videohovorov snímku 
obrazovky z komunikačného zariadenia (printscreen, screenshot ...) tak, aby snímka obrazovky 
obsahovala dátum a čas trvania komunikácie.  
Zároveň bude SO požadovať zoznam mentorov a detí, ktoré boli mentorované cez aplikáciu (meno 
mentora – meno dieťaťa – užívateľské meno (nick) – typ využívanej aplikácie, tak aby bolo možné 
identifikovať všetkých mentorov a mentorovaných, ktorých má SO v evidencií projektu). 

 V prípade telefonických hovorov bude SO požadovať zoznam telefónnych číslel mentorov a detí 
s vyhlásením, že ide o číslo mentorovaného dieťaťa, rodiča alebo ďalšieho člena v domácnosti a výpis z 
hovorov mentora dieťaťu zachytávajúci dátum a čas trvania hovoru (napr. vo forme výpisu hovorov od 
operátora, prípadne snímka obrazovky telefónu, kde je vidieť trvanie hovoru a telefónne číslo). 

 SO nebude stanovovať konkrétne komunikačné aplikácie, nakoľko mentori a ich zverenci používajú 
rôzne aplikácie. 

 Písomný chat ani písomná komunikácia nebude akceptovaná za oprávnenú v rámci povinných 8 hodín 
mentorovania. 

 Všetka dokumentácia preukazujúca výkon mentoringu musí byť archivovaná u prijímateľa, nielen 
v telefóne resp. inom komunikačnom zariadení mentora. 

 Snímky obrazovky/výpisov hovorov tvoria podpornú dokumentáciu k výkazom práce, teda oba výstupy 
musia byť v súlade. 



 

2 

 

 Možnosť mentorovania formou individuálnych osobných stretnutí stále ostáva v platnosti a taktiež sa 
pripúšťa aj kombinácia online/telefonických foriem a osobných stretnutí pri dodržiavaní povinných 
opatrení prijatých za účelom zabránenia šírenia nákazy Covid-19.  

 Rovnako ostáva možnosť pre prijímateľa pozastaviť aktivity mentoringu, a to v zmysle usmernenie zo 
dňa 24.3.2020. 

Podmienky, ktoré je potrebné dodržať pre uznanie oprávnenosti aktivít online tútoringu: 

 V prípade tútoringu ostávajú v platnosti podmienky definované vo výzve (max. 2 osobohodiny/ 
týždenne/1 dieťa) a budú aplikované rovnaké princípy vykonávania online formami ako sú uvedené 
vyššie pri mentoringu s tým, že súčasťou dokladov pre účely kontroly bude dokladovanie pracovnej 
aktivity s tútorovaným žiakom napr. vypracované cvičenia, zadania, úlohy a pod. Táto dokumentácia 
bude predmetom kontroly na mieste, t.j. výkon tútoringu formou telefonického rozhovoru nebude 
považovaný za oprávnený. 

Podmienky, ktoré je potrebné dodržať pre uznanie oprávnenosti aktivít spojených s riadením projektu: 

Vo vzťahu k riadeniu projektu musí mať prijímateľ všetku dokumentáciu k preukázaniu aktivít spojených 
s riadením projektu nachystanú ku kontrole projektu (napr. prijímateľ predloží na vyžiadanie SO 
akejkoľvek podpornú dokumentáciu, na ktorú sa bude odvolávať v rámci už predloženej dokumentácie).  

V súvislosti s progresom/výsledkami žiakov v školskom roku 2019/2020, v ktorom nebudú žiaci klasifikovaní 
štandardným spôsobom je hlavným zámerom tútorov, ale aj mentorov udržať chránencov vo vyučovacom 
procese a pomôcť im v tom, aby nezaostávali za svojimi rovesníkmi/spolužiakmi, resp. umožniť im zapájanie sa 
do vyučovania na maximálnu úroveň nakoľko sa dá. 

Preukázaním úspešného naplnenia tohto cieľa bude, že žiaci budú vedieť pokračovať v školskej dochádzke 
a vo vyučovaní v nadchádzajúcom školskom roku. 


