
 
Pokyny k spracovaniu pracovného výkazu (ďalej len „PV“) a kumulatívneho 

výkazu (ďalej len „KV“) 
 

 
 Vzorový PV a KV bude každý mesiac vypracovaný a zavesený na stránke www.npmrk2.sk v zložke 

Školám/konzultanti, odkiaľ si ho môžete stiahnuť.  Link: http://www.npmrk2.sk/konzultanti 
 

 

 V prípade, že máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah u viacerých zamestnávateľov doplňte 
požadované údaje do KV (viď. vzor). Vykazovanie hodín je nutné konzultovať individuálne nakoľko 
ide o špecifické náležitosti. 

 

 Príslušné údaje v PV a KV budú doplnené a aktualizované každý mesiac na web stránke projektu. 
 

 V prípade neprítomnosti v práci (z dôvodu čerpania PN, P alebo OČR) vyplňte KV spôsobom 
uvedeným vo vzorovom KV (viď text nižšie). V takomto prípade je potrebné k PV a KV doložiť aj 
príslušné doklady (originál dokladu PN, OČR atď.). 

 

 Čas vykonania práce uvedený v PV a KV musí byť totožný s denníkom konzultanta. 
 

 Pripomíname, aby ste riadky v PV a KV v príslušnom mesiaci nemazali a nezasahovali do 
prednadstavených vzorcov PV a KV. 

 

 K PV je potrebné doložiť denník konzultanta a správu o priebehu konzultácií. 
 

 Pripomíname, že konzultant si môže vykazovať v jednom týždni max. 10 hod. na jednej MŠ. Čas na 
spracovanie Správy o priebehu konzultácií sa uvádza v rozsahu 2 hodín z celkového počtu hodín 
odpracovaných pre jednu MŠ. 

 

 Počas PN, OČR, P nesmie konzultant vykonávať žiadnu činnosť na projekte 
 

 Pokiaľ je v mesiaci sviatok, dovolenka, PN, P a OČR neuvádza sa v PV ale len v KV (v časti 
poznámky ako S, D, PN, P, OČR). 

 

 Vyplnené výkazy nám zašlite e-mailom na nižšie uvedené adresy do 1. dňa nasledujúceho mesiaca 
na kontrolu.  Po odkonzultovaní, správne PV a KV spolu s denníkom konzultanta a správou 
o priebehu konzultácií je potrebné 2x vytlačiť, podpísať a zaslať spolu na adresu príslušnej 
projektovej kancelárie: 

 
Projektová kancelária RP MPC Prešov projektu MRK II, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 
Projektová kancelária RP MPC Banská Bystrica projektu MRK II, Horná 65 A, 974 01 Banská 
Bystrica 
 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím: 
 
Projektová kancelária RP MPC Prešov projektu MRK II 
Ing. Peter Orendáč 
e-mail: p.orendac@mpc-edu.sk 
telefón: 0907 937 911 
 
 
Projektová kancelária RP MPC Banská Bystrica projektu MRK II 
Mgr. Katarína Šusterová  
e-mail: katarina.susterova@mpc-edu.sk 
telefón: 048 38 11 356 
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Pracovný výkaz  
 

 
 



 
 
 
Kumulatívny výkaz k pracovnému výkazu 
 

 


