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Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce, v zmysle Zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien 

a doplnení, vydáva Vnútorný platový predpis, ktorý upravuje poskytovanie platu zamestnancom 

Základnej školy s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce.  

 Tento vnútorný platový predpis platí od 01.04.2015.  

  

Odmeňovanie zamestnancov zamestnávateľa je realizované v zmysle:  

  

 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene   a doplnení niektorých zákonov  

  

 Zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických     

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

  

 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien     

a doplnení  

  

 Zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce    

vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnení  

  

 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné     

kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných     

zamestnancov  

  

 Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje  rozsah priamej vyučovacej 

činnosti     a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov   

     

 Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností    

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnení  

  

 Vyhláška č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických     

zamestnancov a odborných zamestnancov  

  

 Zákona č. 462/2003 – Zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca    v znení neskorších predpisov  

  

 Zákon č. 311/2001 - Zákonník práce v znení neskorších predpisov  
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Čl. 1  

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti 
 

Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou 

výchovnovzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ 

ustanoví v pracovnom poriadku. Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej 

činnosti postavenie chránenej osoby. 

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti sú:  

 

1.1. kvalifikačné predpoklady (upravuje ich § 7, 8, 8a zákona č. 317/2009 Z.z.)  

 

1.2. bezúhonnosť  - preukazuje sa pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie 

starším ako tri mesiace  

 

1.3. zdravotná spôsobilosť - pred nástupom lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej                                             

spôsobilosti   

 

1.4. ovládanie štátneho jazyka - ak vzdelanie požadované zákonom č. 317/2009 Z.z. bolo     

získané v inom jazyku ako v štátnom, preukazuje sa dokladom o vykonaní skúšky zo 

štátneho         jazyka (jazyková skúška) najneskôr do jedného roka od nástupu do 

zamestnania.   

 

1.5. poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo 

príslušnej     náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo 

náboženská výchova.  

  

Uvedené predpoklady musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas 

výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.  

 

1.1. Kvalifikačné predpoklady  

Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, 

zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická záťaž týchto pracovných činností sú uvedené 

v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti: 

 

a) s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, 

b) remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce vo verejnom záujme. 

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pracovné činnosti vypracované v súlade s charakteristikami 

platových tried sú uvedené : 

 

a) v katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, 

b) v katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou 

fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme. 
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Kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógu musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo 

verejnom záujme. 

 

1.1.1.  Výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa 

kvalifikačný predpoklad. 
1.1.2. Kvalifikačný predpoklad je ustanovený pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má 

zamestnanec vykonávať v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, je: 

 

a) vzdelanie 

b) osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu 

 

1.1.3. Kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej 

činnosti je získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo 

vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný 

stupeň vzdelania. 

1.1.4. Kvalifikačný predpoklad vzdelania pri zaraďovaní zamestnancov v organizačných 

zložkách  ZŠ s MŠ Pliešovce je dosiahnuté vzdelanie: 

 

a) nižšie stredné vzdelanie (ukončenie základnej školy), 

b) nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ukončené úspešným 

vykonaním záverečnej skúšky v študijných alebo učebných odboroch), 

c) úplné stredné odborné vzdelanie (ukončené úspešným vykonaním maturitnej skúšky), 

d) vyššie odborné vzdelanie, 

e) vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, 

f) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

g) vysokoškolské vzdelanie III. stupňa.  

 

1.1.5. Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa (učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre 

nižšie stredné vzdelávanie) a pre odborného zamestnanca (školský psychológ, špeciálny 

Odmeňovanie pedagogických zamestnancov na výchovno-výcvikových kurzoch 

pedagóg) je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

1.1.6. Ak ide o učiteľa základnej školy, vyžaduje sa aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov 

alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice jeho 

týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu. 

Pozn. - zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho 

týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ak nie je možné zabezpečiť vyučovací proces iným 

učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov. 

1.1.7. Ak zamestnanec po prijatí do zamestnania nespĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad, je 

povinný splniť ho v ustanovenom čase (získanie pedagogickej spôsobilosti formou DPŠ 

do 2 rokov od nástupu do zamestnania začať a do 4 rokov ukončiť, funkčné vzdelávanie 

ukončiť najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho 

pedagogického zamestnanca). Po tomto čase nemožno ich nesplnenie odpustiť. Rovnako 

sa postupuje aj u zamestnanca, ktorý počas pracovného pomeru začne vykonávať 

pracovnú činnosť, na ktorej vykonávanie je potrebný osobitný kvalifikačný predpoklad, 

alebo u zamestnanca, ktorý je ustanovený do funkcie vedúceho zamestnanca. 
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1.1.8.  So zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, 

možno pracovnú zmluvu uzatvoriť len vtedy, ak má vykonávať pracovné činnosti s 

prevahou fyzickej práce, má byť zaradený do 6. platovej triedy alebo do 7. platovej triedy. 

Na vykonávanie týchto pracovných činností podľa rozhodnutia zamestnávateľa stačí 

stredné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore a najmenej päť rokov odbornej praxe. 

Okruh takýchto pracovných činností určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku. 

 

1.2. Bezúhonnosť 

 

1.2.1. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený 

za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s 

výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti. Bezúhonnosť sa 

preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri 

mesiace. 

1.2.2. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi 

bez zbytočného odkladu podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania úmyselného 

trestného činu alebo trestného činu spáchaného z nedbanlivosti podľa odseku 1. 

Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pedagogickej 

činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo výkon odbornej činnosti odbornému 

zamestnancovi, proti ktorému bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného 

činu alebo pre spáchanie trestného činu z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom 

pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti a jeho ďalšie pôsobenie v 

zamestnaní by ohrozovalo riadny výkon pedagogickej činnosti alebo riadny výkon 

odbornej činnosti. 

1.2.3. Počas pozastavenia výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti patrí 

pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 50 % funkčného platu, 

najmenej však vo výške minimálnej mzdy, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený 

výkon pedagogickej činnosti a výkon odbornej činnosti. Výška funkčného platu podľa 

prvej vety sa zvyšuje o 10 % za každú vyživovanú osobu, najviac do sumy, ktorou je 70 

% funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by nebol pozastavený výkon pedagogickej 

činnosti alebo výkon odbornej činnosti. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný 

zamestnanec nebol právoplatne odsúdený podľa odseku 1, zamestnávateľ mu najneskôr 

do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ukončil 

pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti, doplatí rozdiel, o 

ktorý bol jeho funkčný plat skrátený. 

 

1.3. Zdravotná spôsobilosť 

 

1.3.1. Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť 

pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca potrebná na výkon 

pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti. 

1.3.2. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec 

svojmu zamestnávateľovi pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej 

spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu jeho činnosti. 

1.3.3. Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti 

pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, aby v lehote do 90 

dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť. Pri nepreukázaní zdravotnej spôsobilosti 

zamestnávateľ postupuje rovnako ako pri strate zdravotnej spôsobilosti. 
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1.3.4. Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1.3.3. 

uhrádza zamestnávateľ. 

 

1.4. Ovládanie štátneho jazyka 

 

1.4.1. Ak vzdelanie požadované zákonom č. 317/2009 Z.z. bolo získané v inom jazyku ako 

v štátnom, preukazuje sa dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka (jazyková 

skúška) najneskôr do jedného roka od nástupu do zamestnania.   

1.4.2.  Ovládanie štátneho jazyka sa nevyžaduje od zahraničného lektora, ktorý pôsobí 

v základnej škole. 

 

1.5. Poverenie príslušnej registrovanej cirkvi 

 

1.5.1. Poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej     

náboženskej spoločnosti sa vyžaduje len na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo 

náboženská výchova. 

 

Čl. 2  

Platové triedy a zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do 

platových tried 

 
2.1. Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti 

z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaže, ktorú má zamestnanec 

vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia 

kvalifikačných predpokladov potrebných na vykonávanie práce. 

 
2.2. Zamestnávateľ zaradí vedúceho zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej 

pracovnej činnosti ním vykonávanej, najmenej do platovej triedy, do ktorej je zaradená 

najnáročnejšia pracovná činnosť vykonávaná v ním riadenom organizačnom útvare. Rovnako 

sa postupuje, ak ide o vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa. 

To neplatí pre vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca. 

 

2.3. Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zaradí ho 

zamestnávateľ do niektorej z platových tried 3 až 14. 

 

2.4. Ak zamestnanec vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné 

s prevahou fyzickej práce, zaradí ho zamestnávateľ do niektorej z platových tried 1 až 7. 

 

2.5. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s: 

 

a) charakteristikou platovej triedy 

b) katalógom pracovných činností 
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2.6. Ak najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať podľa pracovnej náplne 

nie je uvedená v katalógu, zamestnávateľ ho dočasne zaradí do platovej triedy porovnaním tejto 

pracovnej činnosti s pracovnými činnosťami uvedenými v katalógu. Pri porovnaní pracovných 

činností sa vychádza z charakteristiky príslušnej platovej triedy a pracovné činnosti sa 

porovnávajú z hľadiska: 

 

a) potrebných kvalifikačných predpokladov 

b) zložitosti  

c) zodpovednosti 

d) psychickej záťaže a fyzickej záťaže a bez zbytočného odkladu požiada o doplnenie katalógu 

o novú pracovnú činnosť 

 

2.7. Pri zaraďovaní do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň 

vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania 

alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom 

predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť. To neplatí pre 

pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vedúceho pedagogického zamestnanca, 

ktorí sa do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného 

predpisu. 

 

Čl. 3 

Zaradenie zamestnancov ZŠ s MŠ Pliešovce 
 

3.1. Pedagogickí a odborní zamestnanci 

 

Učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo pri 

poskytovaní kontinuálneho vzdelávania. Kategória učiteľ sa podľa vzdelávacieho programu člení na 

podkategórie:  

 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)  

 učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)  

 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)  

  

Vychovávateľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní výchovného programu.   

Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho 

programu základnej školy pre žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním 

rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, 

jazykových, zdravotných, sociálnych bariér. Podkategória pedagogického zamestnanca na našej ZŠ - 

asistent učiteľa. 

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, 

individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, 

prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania. 

Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších 
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sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom 

a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských 

zariadení. 

Špeciálny pedagóg sa podieľa na vypracovávaní individuálnych plánov vzdelávania dieťaťa a na jeho 

výchove a vzdelávaní. Poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné 

služby. Ďalej poskytuje konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom v nadväznosti na 

individuálny plán vzdelávania dieťaťa. Poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú 

pomoc pedagógom. Sprostredkováva informácie a styk s poradenskými zariadeniami. Predkladá návrhy 

a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi 

a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami. 

Platová trieda 8, pracovná trieda 1 

 Samostatný pedagogický asistent (asistent učiteľa) 

Kvalifikačné predpoklady: 

- minimálne úplné stredné odborné vzdelanie - v odbore vzdelávania zameraného na 

učiteľstvo a vychovávateľstvo, - úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej 

spôsobilosti, - úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov 

učiteľa v metodickopedagogickom centre. 

Pracovné činnosti: podľa požiadaviek učiteľa sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho 

programu materskej školy, základnej školy, pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej 

dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní 

architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 

Platová trieda 8, pracovná trieda 1 

 Samostatný učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) 

Kvalifikačné predpoklady: 

- úplné stredné vzdelanie (SPgŠ) v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy, 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

- maturitná skúška na SŠ doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného odboru 

učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo 

 

Pracovné činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je 

učiteľ materskej školy, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. 

 

 Samostatný vychovávateľ 

Kvalifikačné predpoklady: 

- úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore: vychovávateľstvo 

 

Pracovné činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým 

je vychovávateľ, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. 

Platová trieda 9, pracovná trieda 1 
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 Samostatný učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore 

predškolská a elementárna pedagogika 

 

Pracovné činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je 

učiteľ materskej školy, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. 

 

 Samostatný vychovávateľ 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom programe vychovávateľstvo v študijnom odbore 

pedagogika. 

 

Pracovné činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým 

je vychovávateľ, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. 

 

 Začínajúci učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ) 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie 

predmetov príslušného alebo podobného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná 

skúška; absolvovanie DPŠ 

- vyučovanie predmetov svojej aprobácie v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej vyučovacej 

činnosti zníženej o jednu hodinu 

 

Pracovné činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým 

je učiteľ základnej školy, zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. 

 

Platová trieda 10, pracovná trieda 1 

 Samostatný učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ) 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľských študijných programoch (učiteľstvo 

akademických a všeobecnovzdelávacích predmetov) 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie 

predmetov príslušného alebo podobného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná 

skúška; absolvovanie DPŠ 

- len na vyučovanie cudzích predmetov: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie  

štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole 

- vyučovanie predmetov svojej aprobácie v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej vyučovacej 

činnosti zníženej o jednu hodinu 

- absolvovanie adaptačného vzdelávania 
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Pracovné činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým 

je učiteľ základnej školy, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec 

 

Platová trieda 10, pracovná trieda 2 

 Samostatný školský psychológ 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia alebo v odbore školská 

psychológia 

 

Pracovné činnosti: odborná činnosť vykonávaná školským psychológom, ktorý je zaradený do 

kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec. 

 

Platová trieda 11, pracovná trieda 1 

 Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ) s prvou atestáciou 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník 

základnej školy, 

- záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na pedagogickej fakulte, 

- len na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa 

učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov  pre 5. – 9. ročník ZŠ, 

- len na vyučovanie cudzích predmetov: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie  

štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole; 

- len na vyučovanie predmetu etická výchova: študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník ZŠ a dvojročné špecializačné kvalifikačné 

štúdium etickej výchovy v MPC ukončené do 31. 8. 2010, 

- vykonanie 1. atestácie 

- vyučovanie predmetov svojej aprobácie v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej vyučovacej 

činnosti zníženej o jednu hodinu 

 

Pracovné činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je 

zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. 

 

 Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ) s prvou atestáciou 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľských študijných programoch – učiteľstvo 

akademických, všeobecnovzdelávacích predmetov,  

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie 

predmetov príslušného alebo podobného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná 

skúška; absolvovanie DPŠ; 
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- len na vyučovanie cudzích predmetov: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie  

štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole; 

- len na vyučovanie predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova študijný 

odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, 

- len na vyučovanie predmetu etická výchova: študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

pre 5. – 9. ročník ZŠ a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v MPC 

skončené do 31. 8. 2010,  

- vykonanie 1. atestácie 

- vyučovanie predmetov svojej aprobácie v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej vyučovacej 

činnosti zníženej o jednu hodinu 

 

Pracovné činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je 

zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. 

 

 Školský psychológ s prvou atestáciou 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia alebo v odbore školská 

psychológia 

- vykonanie 1. atestácie 

 

Pracovné činnosti: odborná činnosť vykonávaná školským psychológom, ktorý je zaradený do 

kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec. 

 

 

Platová trieda 12, pracovná trieda 1 

 Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ), alebo učiteľ pre nižšie stredné 

vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ) s druhou atestáciou 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľských študijných odboroch 

- len na vyučovanie predmetu etická výchova: študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

pre 5. – 9. ročník ZŠ a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v MPC 

skončené do 31. 8. 2010,  

- vykonanie druhej atestácie 

- vyučovanie predmetov svojej aprobácie v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej vyučovacej 

činnosti zníženej o jednu hodinu 

 

Pracovné činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je 

zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou  atestáciou. 
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Pedagogickí zamestnanci – zaradenie do platových tried a do kariérovej pozície 

Kategória PgZ Stupeň vzdelania Kariérový stupeň Platová trieda 

 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie (učiteľ MŠ) 

 

vychovávateľ 

ÚSO nekvalifikovaný 7 

ÚSO začínajúci 7 

ÚSO samostatný 8 

ÚSO s I. atestáciou 9 

VŠ I. stupňa nekvalifikovaný 8 

VŠ I. stupňa začínajúci 8 

VŠ I. stupňa samostatný 9 

VŠ I. stupňa s I. atestáciou 10 

VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 9 

VŠ II. stupňa začínajúci 9 

VŠ II. stupňa samostatný 10 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou 11 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 12 

 

pedagogický asistent ÚSO nekvalifikovaný 7 

ÚSO začínajúci 7 

ÚSO samostatný 8 

VŠ I. stupňa nekvalifikovaný 8 

VŠ I. stupňa začínajúci 8 

VŠ I. stupňa samostatný 9 

 

učiteľ pre primárne 

vzdelávanie 

učiteľ pre nižšie stredné 

vzdelávanie 

(učiteľ ZŠ pre 1. a pre 2. 

stupeň) 

VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 9 

VŠ II. stupňa začínajúci 9 

VŠ II. stupňa samostatný 10 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou 11 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 12 
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Odborní zamestnanci – zaradenie do platových tried a do kariérovej pozície 

Kategória PgZ Stupeň vzdelania Kariérový stupeň Platová trieda 

 

odborní zamestnanci 

školský psychológ 

špeciálny pedagóg 

 

VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 9 

VŠ II. stupňa začínajúci 9 

VŠ II. stupňa samostatný 10 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou 11 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 12 

 

3.2. Nepedagogickí zamestnanci 

9. platová trieda 

 Personalista PaM 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ 1. stupňa (VŠ s ekonomickým zameraním, titul Bc.) 

 

Pracovné činnosti: komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej a personálnej oblasti  

 

8. platová trieda 

 Ekonóm - účtovník 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie (obchodná akadémia, stredná ekonomická škola) 

 

Pracovné činnosti: komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend 

 

 Vedúca školskej jedálne 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie (hotelová akadémia) 

 

Pracovné činnosti: koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou 

zodpovednosťou, uzatváranie hospodárskych a dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov 

v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení. 

 

3. platová trieda 

 Hlavná kuchárka 

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie (odbor kuchár) 

 

Pracovné činnosti: výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál 

 Školník - údržbár 

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie 
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Pracovné činnosti: školnícka práca vrátanie jednoduchej remeselnej údržby objektov, bežná oprava 

a údržba elektrických, vodovodných inštalácií, drobná stolárska práca, murárska práca a ďalšie práce 

remeselníckeho charakteru. 

 

 Kurič 

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie 

 

Pracovné činnosti: zabezpečovanie prevádzky kotolne na plynné palivo 

 

2. platová trieda 

 Upratovačka 

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa 

 

Pracovné činnosti: upratovanie, čistenie, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenej časti objektu 

 

 Pomocná kuchárka 

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa (odborná spôsobilosť podľa Vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z. 

z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení neskorších predpisov) 

 

Pracovné činnosti: výroba jednoduchých druhov jedál, polievok, dohotovovania a výdaj jedál alebo 

rôznych príloh k hlavným jedlám. 

 

Nepedagogickí zamestnanci  – zaradenie do platových tried  

Kariérové stupne  Kvalifikačné predpoklady  Plat. trieda  

Personalista - PaM  ÚS  8  

VŠ-I.  9  

Ekonóm - účtovník  ÚS  8  

VŠ-I.  9  

Školník - údržbár  SO  3  

ÚS  4  

Školník   KN  2  

Kurič  KN  2  

SO  3  

Upratovačka  KN  2  

Pomocná kuchárka  KN  2  

Kuchárka   KN  2  

SO, zaučená kuchárka  3  

Hlavná kuchárka  SO 4  

Vedúca ŠJ  ÚS  8  

VŠ-I.  9  
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Vysvetlivky:  

KN                vzdelanie sa nevyžaduje  

SO                 stredné vzdelanie  

ÚS                 úplne stredné vzdelanie    

VŠ-I.             vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  

 

Čl. 4 

Plat zamestnanca 
 

4.1. Zamestnancovi za podmienok ustanovených zákonom patrí plat, ktorým je: 

 

a) tarifný plat 

b) príplatok za riadenie 

c) osobný príplatok 

d) príplatok za zmennosť 

e) príplatok za výkon špecializovanej činnosti (triedny učiteľ, uvádzajúci učiteľ) 

f) kreditový príplatok  

g) príplatok začínajúcemu pedagogickému  zamestnancovi a začínajúcemu odbornému   

zamestnancovi 

h) príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

i) príplatok za prácu v noci 

j) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu 

k) plat za prácu nadčas 

l) odmena 

m) výkonnostný príplatok 

n) príplatok za zastupovanie 

 

4.2. Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. 

 

4.3. Za plat sa nepovažuje odchodné, odstupné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, 

daňový bonus, náhrada platu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

 

4.4. Funkčný plat je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu a príplatkov určených mesačnou 

sumou. 

 

4.5. Zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri 

uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo úprave funkčného platu. 

 

4.6. Ak zamestnávateľ rozhodol o zmene príplatku priznaného v mesačnej sume, ktorý je súčasťou 

funkčného platu, zamestnancovi patrí príplatok odo dňa účinnosti tohto rozhodnutia o zmene 

príplatku. 

 

4.7. Plat nesmie byť nižší ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom. 
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a) Tarifný plat 

1. Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa najnáročnejšej vykonávanej pracovnej činnosti 

patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je 

zaradený, príslušnej stupnice platových taríf. To neplatí pre pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca. 

2. Zamestnávateľ určí tarifný plat vedúcemu zamestnancovi podľa stupnice platových taríf, podľa ktorej 

sa určuje tarifný plat jemu podriadeným zamestnancom. To neplatí pre  vedúceho pedagogického 

zamestnanca. 

3. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom 

platovej tarify a zvýšenia platovej tarify. Rovnako sa postupuje aj u vedúceho pedagogického 

zamestnanca. 

4. Pedagogickému a odbornému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice platových taríf 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v závislosti od platovej triedy a pracovnej 

triedy, do ktorej je zaradený. 

5. Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. 

januára kalendárneho roka zvyšuje o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. 

decembru bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej 

praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %. 

6. Zvýšenie platovej tarify sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor. 

7. Podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní sa zamestnanci ZŠ s MŠ Pliešovce zaraďujú podľa 

stupníc platových taríf: 

a) základná stupnica platových taríf - uplatňuje sa u zamestnancov nepedagogických činností; 

b) stupnica platových taríf pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

8. Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému 

zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia. 

9. Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, 

v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň. 

10. Nepedagogickému zamestnancovi patrí tarifný plat vo výške platovej tarify ustanovenej pre 

platovú triedu a najvyšší platový stupeň, do ktorého je zaradený nezávisle od dĺžky započítanej praxe (§ 

7 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorší predpisov). Podľa katalógu pracovných činností 

remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnom záujme sa 

zamestnanec v 1. – 7. triede môže zaradiť do dvanásteho platového stupňa príslušnej platovej triedy bez 

závislosti od dĺžky započítanej praxe. Platí pre neho základná stupnica platových taríf zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme. 
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b) Príplatok za riadenie 

1. Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie, ktorý mu určí zamestnávateľ v rámci rozpätia 

percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je 

zaradený: 

2. Vedúcemu pedagogickému zamestnancovi patrí príplatok za riadenie, ktorý mu určí zamestnávateľ 

v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je 

zaradený, zvýšenej o 24 %. 

3. Vedúcemu pedagogickému zamestnancovi, ktorý je novo poverený funkciou ZRŠ, patrí príplatok za 

riadenie od prvého dňa výkonu funkcie vo výške stanovenej predchádzajúcemu vedúcemu 

zamestnancovi. 

4. Vedúcemu pedagogickému zamestnancovi, ktorý je štatutárnym zástupcom (riaditeľ školy), určuje 

príplatok za riadenie ten, kto ho do funkcie ustanovil - zriaďovateľ - obec Pliešovce. 

5. Nárokovateľný príplatok za riadenie je v spodnej hranici percentuálneho rozpätia príslušného stupňa 

riadenia. 

6. Príplatok za riadenie sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

Výška príplatku za riadenie 

Riaditeľ školy 28% 

Zástupca RŠ za ZŠ 18% 

Zástupca RŠ za MŠ 18% 

Vedúca ŠJ 6% 

 

c)  Osobný príplatok 

1. Priznanie osobného príplatku  je nenárokovanou zložkou platu. 

2. Zamestnancovi za ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných 

výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný 

príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu 100 % platovej tarify najvyššieho platového 

stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.  

U pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy 

a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %. 

3. O priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ (u 

riaditeľa školy zriaďovateľ) na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. 

4. Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

 

d) Príplatok za zmennosť 

1. Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu 

vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 2,1 % 

až 16,7 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových 

taríf. 
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2. Príplatok za zmennosť sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

3. Príplatok za zmennosť patrí aj zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu v jednozmennej prevádzke, ak 

jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne. 

4. Príplatok za zmennosť v materskej škole je vo výške 5,9 % platovej tarify prvého platového stupňa 

prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf, ktorý sa vypláca mesačne pedagogickým 

zamestnancom. 

 

e)  Príplatok za výkon špecializovanej činnosti 

1. Pedagogickému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti vykonáva špecializované 

činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti. 

2. Špecializovanou činnosťou je činnosť: 

 triedneho učiteľa, 

 uvádzajúceho pedagogického zamestnanca 

3. Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon 

špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je 

zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify 

platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva 

v dvoch alebo vo viacerých triedach. 

4. Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, 

patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej 

triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho 

pedagogického zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do 

ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo viacerých začínajúcich 

pedagogických zamestnancov. 

5. Príplatok za výkon špecializovaných činností sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov 

nahor. 

 

f)  Kreditový príplatok 

1. Profesijný rozvoj pedagogických a odborných pracovníkov školy je proces prehlbovania, 

zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími 

vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej a na výkon 

odbornej činnosti. Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom: 

 

a) kontinuálneho vzdelávania 

b) tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 

c) sebavzdelávania 

 

2. Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených na priznávanie a platnosť kreditov. 
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3. Pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti 

profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu patrí kreditový príplatok: 

 30 kreditov = 6 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zamestnanec 

zaradený 

 60 kreditov = 2 x 6 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je 

zamestnanec zaradený (to je najviac, čo môže zamestnanec získať) 

4. Kreditový príplatok prizná riaditeľ školy od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom pedagogický alebo odborný zamestnanec školy získal potrebný počet kreditov. 

5. Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

6. Kreditový príplatok sa pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak: 

a) uplynie doba platnosti priznania kreditov 

b) pedagogický alebo odborný zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov na 

vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie (§ 50 zákona - zamestnanec získal 30 kreditov 

a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín, alebo získal 60 kreditov) 

 

7. Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní kreditového príplatku 

pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi a zohľadňuje dobu platnosti priznaných kreditov 

uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa. 

8. Získavanie kreditov a pravidlá priznávania kreditov: 

8.1. Kreditový systém – súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov. kredity 

sa  priraďujú k jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania (aktualizačné, inovačné, 

špecializačné) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu alebo 

k činnostiam podľa § 47 ods. 2 zákona. 

 

8.2. Počet priznaných kreditov zohľadňuje: 

 

a) rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania; 

b) autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov, pracovných 

zošitov, odporúčaných učebných pomôcok  alebo iných merateľných tvorivých aktivít 

súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbernej činnosti. 

 

8.3. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný na účely priznania 

kreditového príplatku alebo vykonania atestácie získať počet kreditov: 

 

a) 30 kreditov – kreditový príplatok v sume 6 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej 

triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený 

b) 60 kreditov - kreditový príplatok v sume 2 x 6 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej 

triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený 

 

8.4. Doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania. Zo závažných 

dôvodov, najmä čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo 

práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, môže zamestnávateľ na 

základe písomnej žiadosti zamestnanca túto dobu predĺžiť najviac o tri roky. 
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8.5. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec Základnej školy s materskou školou, 

Školská 27/14, Pliešovce môže získať kredity v zmysle § 47 a § 47 a) zákona za: 

a) absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) 

zákona pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu – kredity priznáva poskytovateľ 

kontinuálneho vzdelávania, ktorý vydá pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie 

podľa § 35 ods. 8 zákona o počte získaných kreditov 

b) profesijné kompetencie, ktoré boli overené podľa § 35 ods. 6 zákona pre druhy kontinuálneho 

vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) zákona - kredity priznáva pedagogickému zamestnancovi 

alebo odbornému zamestnancovi minimálne s tromi rokmi pedagogickej alebo odbornej činnosti 

poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania, ktorý zamestnancovi osvedčenie podľa §  35 ods. 8 zákona 

o počte získaných kreditov 

c) vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka a pedagogický 

zamestnanec za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a) zákona - kredity priznáva riaditeľ školy, 

ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie 

o získaní 60 kreditov (osvedčenie vydáva osobitne pre každý druh skúšky a absolvované štúdium) 

d) absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom 

odbornej činnosti - kredity priznáva akreditačná rada, ktorá vydá pedagogickému alebo odbornému 

zamestnancovi osvedčenie o počte priznaných kreditov; akreditačná rada prizná kredity a vydá 

osvedčenie o počte získaných kreditov do 90 dní od podania žiadosti pedagogického zamestnanca alebo 

odborného zamestnanca 

e) tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti, 

ktorými sú: 

 autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane 

počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov, pracovných zošitov 

schválených alebo odporúčaných MŠVVaŠ SR a odborno-preventívne programy - kredity za 

uvedené aktivity priznáva riaditeľ školy, ktorý vydá pedagogickému alebo odbornému 

zamestnancovi osvedčenie o získaní najviac 30 kreditov za každú aktivitu samostatne: 

 

- za jednu normalizovanú stranu s 30 riadkami po 60 úderov na strane 2 kredity; 

- za autorstvo alebo spoluautorstvo, ktoré sa nemeria na normalizované strany v rozsahu 

primeranom hodnote 5 kreditov za jeden autorský hárok (autorský hárok obsahuje 20 

normalizovaných strán alebo 620 veršov alebo 2 300 cm2 pri mapách a grafických produkciách); 

- za autorstvo počítačových programov 30 kreditov a za spoluautorstvo v rozsahu primeranom 

hodnote podielu každého z autorov. 

 

 odborné články publikované v odbornej literatúre - kredity priznáva riaditeľ školy, ktorý vydá 

pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi za: 

 

- publikovanie jedného odborného článku v karentovanom časopise osvedčenie o získaní 5 

kreditov za 1 normalizovanú stranu (30 riadkov, 60 úderov); 

- publikovanie jedného odborného článku v odbornom časopise s celoslovenskou pôsobnosťou 

osvedčenie o získaní 1 kreditu za 1 normalizovanú stranu (30 riadkov, 60 úderov); 
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 patenty a vynálezy - kredity priznáva riaditeľ školy, ktorý vydá pedagogickému alebo odbornému 

zamestnancovi ako pôvodcovi vynálezu, ktorému bol udelený patent Úradom priemyselného 

vlastníctva SR osvedčenie o získaní 20 kreditov a pôvodcovi priemyselne využiteľného vynálezu 

vydá osvedčenie o získaní 15 kreditov. 

 

8.6. Pedagogický alebo odborný zamestnanec písomne požiada riaditeľa školy o priznanie kreditov. 

Žiadosť doloží overenými kópiami dokumentov, ktoré preukazujú nárok na priznanie kreditov 

ihneď po ich nadobudnutí (príloha vnútorného predpisu) 

 

8.7. Riaditeľ školy vydá osvedčenie o priznaní kreditov, ktoré obsahuje: 

 určenie aktivity, za ktorú sa kredity priznávajú 

 počet priznaných kreditov 

 dátum priznania kreditov 

 

8.8. Riaditeľovi školy priznáva kredity zriaďovateľ. 

 

8.9. Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení 

výkonu odbornej činnosti: 

 

a) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných 

činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby 

v orgánoch štátnej správy na úseku školstva, 

b) z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov. 

 

8.10. Kredity nemožno získať za kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) 

zákona, za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického alebo odborného 

zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. 1) a d) a ods. 10 písm. a) zákona, za funkčné vzdelávanie 

a funkčné inovačné vzdelávanie. 

 

8.11. Riaditeľ školy uzná pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi získané kredity 

za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, 

v ktorej je pedagogický alebo odborný zamestnanec zaradený alebo pre vyučovací predmet 

učiteľa v závislosti od potrieb a zamerania školy a v súlade s plánom kontinuálneho 

vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu (§ 14 

zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) 

 

8.12. Riaditeľovi školy uzná kredity zriaďovateľ v závislosti od potrieb a zamerania školy 

v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania podľa osobitného predpisu (§ 14 zákona č. 

553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 

 

8.13. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec písomne požiada o uznanie 

kreditov bezodkladne po získaní osvedčenia o počte získaných kreditov od poskytovateľa 

kontinuálneho vzdelávania alebo od akreditačnej rady za absolvované vzdelávanie v zahraničí. 

K žiadosti predkladá úradne overenú kópiu osvedčenia o získaných kreditoch. 
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8.14. Ak riaditeľ školy alebo zriaďovateľ neuzná kredity, vystaví o tom písomné vyjadrenie 

s odôvodnením. 

 

8.15. Riaditeľ školy zverejní na verejne prístupnom mieste v škole informáciu o uznaných 

kreditoch. Táto informácia obsahuje: 

a) meno a priezvisko pedagogického alebo odborného zamestnanca; 

b) určenie aktivity alebo programu kontinuálneho vzdelávania, za ktoré sa kredity uznávajú; 

c) počet uznaných kreditov 

 

8.16. Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov riaditeľom školy  môže 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec podať sťažnosť do 15 dní od doručenia 

písomného vyjadrenia o nepriznaní alebo neuznaní kreditov. Na preskúmanie sťažností je 

príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, do ktorého pôsobnosti škola patrí: 

 Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica - nepriznanie alebo neuznanie kreditov 

riaditeľom školy, nepriznanie alebo neuznanie kreditov zriaďovateľom 

 MŠVVaŠ SR - nepriznanie kreditov poskytovateľom alebo akreditačnou radou 

 

9. Zamestnanec, ktorý sa zúčastňuje na kontinuálnom vzdelávaní, má nárok na pracovné voľno: 

9.1. Pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného 

platu v rozsahu (§ 54 zákona): 

 

a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní 

b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie 

 

9.2. Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, 

vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa 

pracovného voľna podľa bodu 9.1 a). 

 

9.3. Pracovné voľno podľa bodu 9.1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec 

za podmienok určených riaditeľom. Dobu čerpania pracovného voľna určuje riaditeľ školy 

spravidla na dobu, kedy je obmedzená alebo prerušená prevádzka školy. 

 

g) Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného 

zamestnanca 

1. Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí 

príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. 

2. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do 

ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. 

3. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca 

do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec. 

4. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 
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h) Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

1. Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy 

s najmenej 30 % individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo 

sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede, ak v triede 

nepôsobí asistent učiteľa. 

 

Ročník Percentuálny podiel žiakov Minimálny počet žiakov 

1. ročník 30 % z 22 žiakov minimálne 6 žiakov 

2. - 4. ročník 30 % z 25 žiakov minimálne 7 žiakov 

5. - 9. ročník 30 % z 29 žiakov minimálne 8 žiakov 

 

2. Za žiaka so zdravotným znevýhodnením sa považuje žiak podľa § 2 ods. písm. k) až o) zákona 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. 

3. Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje žiak podľa § 2 písm. p) zákona č. 

245/2008 Z. z. a na ktorého je poskytnutý príspevok podľa § 107 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. 

4. Výška poskytovania príplatku je určovaná v závislosti od počtu: 

a) hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede - najmenej 4 hodiny týždenne; 

b) počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia 

c) tried, v ktorých učiteľ vykonáva priamu vyučovaciu činnosť (za každú triedu spĺňajúcu podmienku, 

patrí jeden príplatok). 

5. Výška príplatku podľa hore uvedených kritérií je 1,5 % z platovej tarify 12. platovej triedy prvej 

pracovnej triedy mesačne. 

6. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

 

i)  Príplatok za prácu v noci 

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu. 

 

 

j) Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu 

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby 

funkčného platu. 
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k)  Plat za prácu nadčas 

1. Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 %. 

Platí to o pevných nadčasoch stanovených na začiatku školského roka nad základný úväzok 

pedagogického zamestnanca a pevne určené vedúcim zamestnancom v rozvrhu hodín. 

2. Za každú hodinu práce nadčas počas zastupovania chýbajúceho pedagogického zamestnanca si po 

vzájomnej dohode zamestnávateľa so zamestnancom  zamestnanec čerpá  jednu hodinu náhradného 

voľna. Náhradné voľno sa čerpá hlavne v čase vedľajších prázdnin.  

3. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, 

zamestnávateľ poskytne náhradné voľno najneskôr do uplynutia 3 kalendárnych mesiacov nasledujúcich 

po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. 

4. Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu 

nadčas. 

l) Odmena 

1. Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za: 

a)   kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec 

pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce 

b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej úlohy, alebo vopred určenej 

cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy 

c)  odborný rast – príprava a vedenie odborných seminárov a školení pre kolegov alebo širšiu 

verejnosť 

d) príprava metodických materiálov a didaktických testov – tlačenú formu odovzdať vedúcemu 

MZ, PK. Pokiaľ sa jedná o elektronickú formu – v nadštandarde uviesť kde je materiál 

zverejnený. V rámci technických možností uvádzať materiály aj na školskom webovom sídle. 

e)  pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške jedného funkčného platu 

 

2.  Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci 

zamestnanec. 

3. Finančné prostriedky určené na odmeny budú rozčlenené nasledovne: 

 pre pedagogických zamestnancov v pomere:  

 

a) edukačný proces   60% 

b) mimovyučovacia činnosť  40% 

 

 pre nepedagogických zamestnancov: 

 

a) kvalita pracovného výkonu  60% 

b) iniciatíva pri skvalitňovaní práce 40% 
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m) Výkonnostný príplatok 

1. Zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorého pracovná činnosť je remeselná, manuálna alebo 

manipulačná s prevahou fyzickej práce, poskytovať mesačne výkonnostný príplatok podľa množstva a 

kvality vykonanej práce.  

2. Priznaním výkonnostného príplatku nie je dotknutá možnosť priznať zamestnancovi osobný 

príplatok. 

 

n) Príplatok za zastupovanie 

1. Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie 

ako 4 týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich 

z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za 

riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca. 

2. Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto 

zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu príplatok za zastupovanie. Príplatok 

za zastupovanie mu patrí od prvého dňa zastupovania v sume príplatku za riadenie zastupovaného 

vedúceho zamestnanca, ak je to pre zamestnanca výhodnejšie. Pôvodne určený príplatok za riadenie mu 

počas zastupovania nepatrí. 

 

Čl. 5 

Splatnosť platu 
 

5.1. Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca. Splatnosť platu je totožný s výplatným termínom, teda 15. deň 

v kalendárnom mesiaci po ukončení predchádzajúceho mesiaca. 

 

5.2. Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi plat za mesačné 

obdobie v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru. 

 

5.3. V tomto termíne je zamestnávateľ povinný vyplatiť aj ďalšie zákonné alebo dohodnuté nároky 

(preplatená nevyčerpaná dovolenka, odstupné alebo odchodné, ak sú splnené podmienky ZP). 
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Čl. 6 

Výplata platu 
 

6.1. Zamestnávateľ vyplatí plat vo výplatnom termíne dohodnutom v pracovnej zmluve – raz 

mesačne 15. deň v kalendárnom mesiaci po ukončení predchádzajúceho mesiaca. 

 

6.2. Ak 15. deň v kalendárnom mesiaci padne na víkend alebo sviatok, výplatný termín sa posúva 

na najbližší pracovný deň nasledujúci po víkende alebo sviatku. 

 

6.3. Zamestnávateľ po vykonaní zrážok z platu podľa § 131 Zákonníka práce poukazuje plat 

zamestnancom na osobné účty v peňažných ústavoch. 

 

6.4. Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä 

údaje o jednotlivých zložkách platu, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so 

zamestnaním, o vykonaných zrážkach z platu a o celkovej cene práce. 

 

6.5. Zamestnanec si „výplatnú pásku“ preberá na pracovisku a prevzatie potvrdí svojím podpisom. 

 

Čl. 7 

Zrážky z platu 
 

7.1. Z platu zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, 

preddavkov na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na 

verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí 

zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň, nedoplatku preddavku na 

daň, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 

 

7.2. Po vykonaní hore uvedených zrážok môže zamestnávateľ zraziť z platu len zrážky uvedené v 

§ 131 ods. 2 Zákonníka práce. 

 

7.3. Ďalšie zrážky z platu môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so 

zamestnancom o zrážkach z platu. 

 

 

Čl. 8 

Odmeňovanie pedagogických zamestnancov na výchovno-výcvikových 

kurzoch 

8.1. Platí pre školy v prírode, pre plavecké kurzy, lyžiarsky výcvik a ostatné kurzy organizované 

školou.  

 

8.2. Výcvikový deň v pracovných dňoch (pondelok až piatok) delíme na dve časové fázy: - od 7,00 

do 15,30 hod. (7,5 hod. pracovný čas), - od 15,30 do 21,30 hod., resp. od 15,00 do 21,30 hod.  
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8.3. V rámci druhej časovej fázy od 15,30 do 21,30 hod. (od 15,00 do 21,30 hod.) sa zabezpečuje 

dozor nad žiakmi, príprava na ďalšie zamestnanie, kultúrna, spoločenská činnosť a pod. Táto 

činnosť sa považuje za výchovnú, preto sa bude určovať v pomere 2:3 čo znamená, že za 6 

hodín výchovnej práce možno vykázať 4 hodiny učiteľskej práce. Pri tomto druhu činnosti sa 

počty žiakov napĺňajú do počtu 25 na jedného inštruktora.  

 

8.4. Výcvikový deň v čase pracovného voľna a pokoja (sobota a nedeľa) - práca na svahu v rozsahu 

6 hod. sa považuje za vyučovaciu činnosť - ostatná práca so žiakmi je výchovného charakteru 

- nadčasová práca počas výcvikových dní pracovného voľna a pokoja je teda súčtom hodín 

vyučovacej a výchovnej činnosti.  

 

8.5. Cestovný deň (v pracovné dni) - čas strávený na cestovanie je súčasťou 7,5 hod. pracovnej 

doby - ostatná časť v tom dni je buď vyučovacia (na svahu) alebo výchovná.  

 

8.6. Cestovný deň (sobota a nedeľa) - čas strávený na cestovanie je práca nadčas (maximálne 6 

hod.) - ďalšia činnosť v tieto dni môže byť opäť vyučovacia (na svahu) alebo výchovná - 

nadčasová práca počas výcvikových dní pracovného voľna a pokoja je teda súčtom hodín 

strávených cestovaním, vyučovaním (pokiaľ pracujú na svahu) a výchovnej činnosti. 

 

Čl. 9 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
 

9.1. Zamestnávateľ vykonáva hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka t. j. do 31. 8. kalendárneho 

roka. 

 

9.2. Hodnotí sa len pedagogický zamestnanec okrem začínajúceho pedagogického zamestnanca, 

ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý školský rok, resp. bol v pracovnom pomere počas 

školského roka minimálne v čase vyučovania, t. j. od 1. septembra do 30. júna kalendárneho 

roka. 

 

9.3. Hodnotí sa len odborný zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý predchádzajúci 

kalendárny rok. 

 

9.4. Hodnotiacim obdobím je obdobie od 1. septembra do 31. augusta. 

 

9.5. Pedagogického a odborného zamestnanca hodnotí: 

 

a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca 

b) riaditeľ školy vedúcich zamestnancov, učiteľov 1. stupňa 

c) zástupca riaditeľa školy pre ZŠ učiteľov 2. stupňa, vychovávateľov ŠKD a školského 

psychológa 

d) zástupca riaditeľa školy pre MŠ učiteľky MŠ 

e) starosta obce riaditeľa školy 
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9.6. V súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. zamestnávateľ hodnotí: 

 

A) pracovný výkon 

a) edukačný proces: 

 stanovenie edukačných cieľov vo väzbe na učebné osnovy 

 stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka 

 výber obsahu vzdelávania, metód, foriem 

 dodržiavanie didaktických zásad 

 vytváranie priaznivej klímy v triede, prirodzenosť autority 

 využívanie zážitkového učenia, kooperatívneho učenia a iné formy sociálneho učenia 

 uplatňovanie inovačných metód vo vyučovaní, modernizuje edukačný proces 

 dodržiavanie pravidiel hodnotenia žiaka, priebežne hodnotí snahu, výkon, osobný pokrok 

 stanovenie vhodných kritérií hodnotenia a sumatívne hodnotenie žiakov 

 vytváranie podmienok pre dosahovanie primeraných edukačných výsledkov 

 motivovanie žiakov k účasti na súťažiach a predmetových olympiádach 

 

b) žiak: 

 rozpoznanie individuálnych charakteristík žiakov 

 rešpektovanie danosti a potreby žiaka, rozvíjanie silných stránok žiakovej osobnosti 

 motivovanie žiakov k učeniu 

 rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov 

 rozvíjanie vyšších úrovní poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, 

syntézu, tvorivosť 

 rozvíjanie personálnych zručností žiakov – samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, 

sebaúctu 

 rozvíjanie sociálnych zručností žiakov – spoluprácu, empatiu, komunikáciu, spravodlivosť 

 individuálny prístup k žiakom, pomoc žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 rešpektovanie názorov žiakov, podporovanie ich samostatného vyjadrovania 

 prirodzenosť autority, akceptovateľnosť žiakmi 

 

c) postoje: 

 

 plnenie povinností vyplývajúcich z plnenia práce 

 plnenie úloh nad rámec pracovných povinností 

 profesijný rozvoj 

 

d) iné úlohy: 

 prínos pre školu – propagácia, prezentácia školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými 

organizáciami 

 spracovanie, realizácia a hodnotenie rozvojových projektov, programov školy 

 organizovanie mimovyučovacích aktivít – besedy, športové, kultúrne aktivity 

 vedenie mimovyučovacích aktivít –záujmová činnosť žiakov, doučovanie, konzultačná činnosť 

 tvorba učebného materiálu, didaktických testov 
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 vedenie triednictva 

 získavanie sponzorov 

 organizovanie akcií pre zamestnancov školy 

 estetizácia prostredia triedy, školy 

 podieľanie sa na zavádzaní zmien, inovácií 

 

B) Pracovné správanie 

a) profesionálne správanie: 

 hodnotenie a reflektovanie svojho edukačného procesu a vlastného správania 

 poznanie svojich silných a slabých stránok 

 plánovanie svojho profesijného rastu 

 práca v tíme 

 vytváranie priaznivej atmosféry v triede i pracovnom kolektíve 

 efektivita komunikácie s vedením školy, s kolegami, so žiakmi, s rodičmi, s inými 

organizáciami 

 riešenie konfliktov, zvládanie záťažových situácií 

 plnenie úloh spoľahlivo, správne a včas 

 podieľanie sa na zvyšovaní kvalitu školy, šírenie dobrého mena 

 podieľanie sa na modernizácii, inováciách a zlepšovaní školy 

 

b) normy: 

 práca v súlade splatnými všeobecne záväznými a rezortnými predpismi 

 dodržiavanie interných predpisov 

 zvyšovanie legislatívneho vedomia 

 dodržiavanie a efektívne využívanie pracovného času 

 plnenie povinností vyplývajúcich z práce 

 správne vedenie pedagogickej dokumentácie 

 zúčastňovanie sa pracovných porád a pedagogických rád 

 rešpektovanie príkazov nadriadených 

 

c) sebarozvoj: 

 uplatňovanie sebahodnotenia vo vzťahu k práci i k sebe samému 

 stanovenie osobných i pracovných cieľov, plánovanie profesijného rastu 

 záujem o nové poznatky 

 absolvovanie rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania, následne organizácia vzdelávania pre 

kolegov 

 uplatňovanie získaných vedomostí a zručností v práci 

 využívanie IKT v profesijnom rozvoji a v práci 

 vyvíjanie publikačnej činnosti 

 vytváranie nového učebného materiálu, didaktických pomôcok (archivácia u vedúcich MZ, PK, 

webové sídlo školy, prípadne uviesť ďalšie možnosti prezentácie) 

 poznanie profilácie, zamerania a stratégie školy a zapájanie do ich realizácie 
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9.7. U vedúcich pedagogických zamestnancov sa hodnotí aj: 

 

 kvalita, náročnosť a rozsah riadiacej činnosti 

 ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na 

predpisy platné pre rezort školstva 

 využívanie pridelených finančných prostriedkov 

 dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu 

 manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok pre 

zamestnancov) 

 

9.8. Pred hodnotiacim pohovorom zamestnanci prostredníctvom hodnotiaceho hárku (príloha č. 1 

pracovného poriadku) uskutočnia sebahodnotenie. 

 

9.9. Príprava na hodnotiaci pohovor: 

 

a) zhodnotenie uplynulého obdobia: 

 ako hodnotíte svoj výkon a výsledky v hodnotenom období 

 aký bol váš najväčší úspech a neúspech 

 čo vám pomáhalo pri dosahovaní pozitívnych výsledkov 

 ktoré úlohy sa vám nepodarilo v hodnotenom období splniť k úplnej spokojnosti 

 čo vám robilo v hodnotenom období najväčšie problémy 

 v čom vidíte príčiny, ktoré k tomu viedli 

 ako sa vám  spolupracovalo so svojím nadriadeným 

 ktoré svoje stránky považujete za silné 

 v čom vidíte svoje slabé stránky 

 ako vnímate vzťahy na pracovisku 

 

b) načrtnutie ašpirácií a plánov na ďalšie obdobie, definovanie požiadavky konkrétnej podpory od 

vedenia školy: 

 ako vidíte svoju perspektívu na pracovisku 

 čo by ste chceli zmeniť vo svojej práci 

 čomu by ste sa chceli v nesledujúcom období venovať prednostne 

 akú podporu očakávate od vedenia školy 

 čo chcete urobiť  pre svoj odborný rozvoj 

 

9.10. Hodnotiaci pohovor prebieha podľa nasledovného scenára: 

 úvod do rozhovoru 

 vyjadrenie (sebahodnotenie) hodnoteného 

 vyjadrenie hodnotiteľa 

 zhodnotenie podľa kritérií (autodotazníka) 

 spoločné stanovenie, resp. odsúhlasenie úloh a cieľov na ďalšie obdobie 

 súhlas alebo nesúhlas hodnoteného 

 záver rozhovoru 
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9.11. O hodnotení vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam, ktorého vzor tvorí prílohu tohto 

predpisu. Záznam sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane zamestnanec 

a jeden sa založí do osobného spisu zamestnanca. 

 

9.12. Jednotlivé indikátory zamestnávateľ hodnotí bodmi nasledovne: 

 

4 – mimoriadne dobré (aktívne, iniciatívne, samostatné, včasné a spoľahlivé plnenie kritéria) 

3 – veľmi dobré (plnenie obsahu kritéria s drobnými výhradami s hodnotou 1, ktoré neovplyvňujú cieľ 

činnosti obsiahnutej v kritériu 

2 – štandardné (primerané plnenie obsahu kritéria, kolísavé výkony v závislosti od vonkajších vplyvov 

alebo vnútornej motivácie) 

1 – postačujúce (dostatočné plnenie iba základných povinností nevyhnutných na splnenie obsahu 

kritéria, potreba pravidelnej kontroly pre plnenie cieľa obsiahnutého v kritériu) 

0 -  nepostačujúce (nedostatočné plnenie obsahu kritéria) 

 

9.13. Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov 

zamestnancom v závislosti od počtu všetkých kritérií. Záver hodnotenia zamestnávateľ určí 

slovne nasledovným spôsobom: 

 

100 % - 91 %  mimoriadne dobré 

 90 % - 68 %  veľmi dobré 

 67 % - 47 %  štandardné 

 46%  - 21 %  postačujúce 

 20% -    nepostačujúce 

 

9.14. Pri hodnotení pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa samostatne 

hodnotí pracovný výkon (edukačný proces, žiak, postoje, iné úlohy) a pracovné správanie 

(správanie, normy sebarozvoj). 

 

Čl. 10 

Zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

 
10.1. Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických 

 zamestnancov a odborných zamestnancov ( § 11a  zákona 390/2011 Z.z.)  

  

a) zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na webovej stránke  

b) zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na webovej stránke zriaďovateľa  
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c) odoslaním informácie o voľnom pracovnom mieste Okresnému úradu v Banskej Bystrici 

  

10.2. Informácia obsahuje:  

a) názov zamestnávateľa 

b) príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu 

odborných zamestnancov 

c) kvalifikačné predpoklady 

d) zoznam požadovaných dokladov 

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom 

 

Čl. 11 

Spoločné ustanovenia pre oblasť platových náležitostí 

 
11.1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním 

súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca. Tým nie je dotknutá povinnosť 

poskytnúť údaje o plate, ak to ustanoví osobitný zákon. 

 

11.2. Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat ten, kto ho do 

funkcie ustanovil, teda zriaďovateľ – obec Pliešovce. 

 

11.3. Tarifný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa 

zamestnancovi poskytujú za prácu vykonanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. 

 

11.4. Ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na kratšom pracovnom čase, peňažné 

plnenia mu patria v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času 

okrem príplatku za vykonávanie špecializovanej činnosti – triednictvo. 

 

11.5. Pomerné časti jednotlivých zložiek tarifného platu sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent 

nahor. 

 

11.6. Ak je na účely odmeňovania zamestnancov potrebné zistiť hodinovú sadzbu funkčného 

platu, je ňou 1/174 funkčného platu určeného pre pracovný čas 40 hodín týždenne; 1/168 pri 

pracovnom čase 38 a  3/4  hodiny a 1/163 pri pracovnom čase 37 a 1/2  hodiny; pri zníženej dĺžke 

pracovného času v zmenenom režime sa hodinová sadzba úmerne upraví. 

 

11.7. Ak je zamestnanec preradený, patrí mu plat zodpovedajúci novému zaradeniu dňom 

účinnosti tohto zaradenia. 

 

11.8. Ak osobitné predpisy, vzťahujúce sa na zamestnávateľov a zamestnancov uplatňujúcich 

pri odmeňovaní zákon č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, obsahujú ustanovenia o mzde, 

uplatňuje sa miestu pojmu „mzda“ pojem „plat“. 

 

11.9. Ak osobitné predpisy, vzťahujúce sa na zamestnávateľov a zamestnancov uplatňujúcich 

pri odmeňovaní zákon č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
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práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, obsahujú ustanovenia o priemernom 

zárobku alebo o priemernej mzde, uplatňuje miesto týchto pojmov pojem „funkčný plat“. 

 

Čl. 12 

Mzdová komisia 
 

V Základnej škole s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce tvoria mzdovú komisiu títo 

zamestnanci: 

 

 riaditeľ školy 

 ZRŠ pre ZŠ 

 ZRŠ pre MŠ 

 vedúca ŠJ 

 zástupca zamestnancov 

 

Čl. 13 

Uloženie vnútorného predpisu  
  
Tento vnútorný predpis bude trvalo uložený v útvare riaditeľa školy, v zborovni pedagogických 

pracovníkov ZŠ, v riaditeľni MŠ a na webovom sídle školy. Je prístupný všetkým zamestnancom.  

 

V Pliešovciach, dňa 01.03.2015                                                                  

 

 

              Mgr. Matejka Slavomír 

          riaditeľ školy 

 

 

 

            Mgr. Alena Výbošťoková 

               zástupca zamestnancov 
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Zoznam príloh: 

 

Príloha č. 1: Kritériá pre priznanie odmien 

Príloha č. 2: Hodnotiaci hárok zamestnanca 

Príloha č. 3: Záznam z hodnotiaceho pohovoru 

Príloha č. 4: Žiadosť o priznanie kreditov 

Príloha č. 5: Doklady k žiadosti na priznanie kreditov 

Príloha č. 6: Žiadosť o uznanie kreditov 

Príloha č. 7: Vzory osvedčení o priznaní kreditov 

Príloha č. 8: Základná stupnica platových taríf 

Príloha č. 9: Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov 

Príloha č. 10: Sadzobník odmeňovania - dohody 
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Príloha č. 1  

Kritériá pre priznanie odmien pre pracovníkov školy 

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za: 

 kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec 

pracovných povinností 

 splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 

 pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu 

Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci 

zamestnanec (alebo riaditeľ školy), spravidla na konci kalendárneho roku. 

Na odmeny budú finančné prostriedky rozčlenené nasledovne: 

Pedagogickí zamestnanci 

a) edukačný proces 60 % 

b) mimovyučovacia činnosť 40 % 

Nepedagogickí zamestnanci 

a) kvalita pracovného výkonu 60 % 

b) iniciatíva pri skvalitňovaní práce 40 % 

 

Kritériá – pedagogickí pracovníci 

I. Edukačný proces 

 

1. činnosť na vyučovacích hodinách zameraných na motiváciu a aktivizáciu žiakov (trvalé 

dosahovanie indexu direktivity viac ako 1,00) 
0-5 b 

2. úroveň plánovania edukačného procesu – totožnosť cieľov stanovených pedagogickými 

pracovníkmi k zámerom školy 
0-5 b 

3. tvorivosť pedagogických pracovníkov k zámerom školy 

 
0-5 b 

4. učebné výkony žiakov, vedomosti, zručnosti, návyky dosahované pri overovaní nad 

63% 

 

0-5 b 

5. organizácia vyučovacej hodiny – zameranie na aktívne učenie žiakov (minimum 

monologických výstupov učiteľa) 
0-5 b 

6. úroveň materializácie vyučovacej hodiny 

 
0-5 b 

II. Aktivita v podporných edukačných činnostiach 

 

1. Príprava na súťaže a olympiády, úspešnosť 

a) príprava a zapojenie do súťaže 

b) úspešnosť: okr. kolo: 1. – 3. miesto 

                  okr. kolo: 4. – 10. miesto 

                  krajské kolo: 1. – 5. miesto 

 

1 b 

2 b 

1 b 

3 b 

2. Vedenie kabinetných zbierok 

 
1 b 

3. Exkurzie, dni otvorených dverí 

a) organizácia, účasť 
 

2 b 
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b) účasť (dozor) 

c) deň otvorených dverí (príprava, prezentácia) 
1 b 

2 b 

4. Účasť na vzdelávaní (interné aj externé) 1 b 

 

5. Lektorská činnosť pri interných vzdelávaniach  

 
3-5 b 

6. Odborný rast, zvyšovanie kvalifikácie – praktické využívanie nadobudnutých zručností 

v pedagogickom procese alebo v lektorskej činnosti  
1-5 b 

7. Činnosť IMU 

 
3-5 b 

8. Kariérové pozície a efektivita ich práce 

 
0-5 b 

9. Vzájomné hospitácie 

 
3 b 

10. Vedenie školskej kroniky 

 
8-10 b 

11. Vypracovanie a realizácia projektov 

 
5-8 b 

12. Cieľové úlohy (podľa náročnosti) 

 
3-8 b 

13. Prezentácia školy na verejnosti 

a) publikovanie článku 

b) pravidelné poskytovanie informácií pre IKP, školský web, triedne web-stránky,... 

c) vydanie školského časopisu 

d) publikovanie didaktických materiálov na odborných web stránkach a stránkach 

určených pre pedagógov (www.zborovna.sk , ....) 

 

8 b 

6 b 

5 b 

5-10 b 

14. Vydanie metodického materiálu (aktivity pre prvotné, druhotné precvičovanie, tvorivé 

divergentné úlohy pre jednotlivé predmety, hlasové rozcvičky, príprava didaktických 

testov,...) – archivácia u vedúcich MZ, PK , prípadne web školy  

5-10 b 

15. Opravy a analýzy kontrolných prác – MAT, SJL,... (1/4 ročné práce, slohové práce,...) 

 
5 b 

16. Mimovyučovacia činnosť so žiakmi – organizácia príležitostných záujmových aktivít 

a) celoškolské aktivity 

b) prvý alebo druhý stupeň 

 

8 b 

5 b 

17. Príprava programov so žiakmi v mimovyučovacom čase  

 
1 b / 

hod 

18. Vystúpenie žiakov pri obecných oslavách (počas víkendov) – príprava a dozor 

 
8 b 

19. Starostlivosť o zverené priestory, nástenky 

 
1-5 b 

20. Činnosti spojené so skultúrňovaním pracovného prostredia 

 
0-5 b 

III. Dodržiavanie pracovno-právnych vzťahov 

 

Dôsledné plnenie termínovaných úloh 

 
0-5 b 
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Príloha č. 2  HODNOTIACI   HÁROK   ZAMESTNANCA 

 

Meno a priezvisko hodnoteného zamestnanca:     Hodnotené obdobie:  

Meno, priezvisko a pracovná pozícia hodnotiteľa:  

 

Bodové hodnotenie: 

4 mimoriadne dobré – aktívne, iniciatívne, samostatné, včasné a spoľahlivé plnenie kritéria 

3 veľmi dobré – plnenie obsahu kritéria s drobnými výhradami s hodnotou 1, ktoré neovplyvňujú cieľ činnosti 

obsiahnutej v kritériu 

2 štandardné – primerané plnenie obsahu kritéria, kolísavé výkony v závislosti od vonkajších vplyvov alebo 

vnútornej motivácie 

1 postačujúce – dostatočné plnenie iba základných povinností nevyhnutných na splnenie obsahu kritéria, 

potreba pravidelnej kontroly pre plnenie cieľa obsiahnutého v kritériu 

0 nepostačujúce – nedostačujúce plnenia obsahu kritéria 

 

Hodnotená oblasť:   PRACOVNÝ VÝKON 

 
Kritéria 

 

Indikátory 

Hodnotenie 

Hodnoteného Hodnotiteľa 

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

E
 d

 u
 k

 a
 č

 n
 ý

  
 p

 r
 o

 c
 e

 s
 

vie stanoviť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy           

vie stanoviť edukačné ciele orientované na žiaka           

vie vybrať obsah vzdelávania, metódy, formy a ostatné prostriedky           

dodržiava didaktické zásady           

vytvára dobrú  klímu v triede, má prirodzenú autoritu           

využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy 

sociálneho učenia 
          

uplatňuje inovačné metódy vo vyučovaní, modernizuje  výchovno-

vyučovací proces 
          

dodržiava  pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu , 

výkon a osobný pokrok 
          

vie stanoviť vhodné kritéria hodnotenia a sumatívne  hodnotiť  žiaka           

vytvára podmienky pre dosahovanie primeraných výchovno-

vyučovacích  výsledkov 
          

motivuje  žiakov k účasti na súťažiach a predmetových olympiádach           

Súhrnné hodnotenie kritéria   

Ž
 i

 a
 k

 

vie rozpoznať individuálne charakteristiky žiakov           

rešpektuje danosti a potreby žiaka, rozvíja silné stránky žiakovej 

osobnosti  
          

vie motivovať žiakov k učeniu           

rozvíja u žiakov kľúčové  kompetencie           

rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické 

myslenie, analýzu , syntézu, tvorivosť 
          

rozvíja personálne zručnosti žiakov- samostatnosť, zodpovednosť, 

sebahodnotenie, sebaúctu, ... 
          

rozvíja sociálne zručnosti žiakov – spoluprácu, empatiu, 

komunikáciu, spravodlivosť, ... 
          

pristupuje k žiakom  individuálne, pomáha žiakom so špecifickými  

výchovno-vzdelávacími potrebami 
          

rešpektuje názory žiakov, podporuje ich samostatné vyjadrovanie, 

primerané sebavyjadrenie 
          

je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu           
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Súhrnné hodnotenie kritéria   

P
o

st
o

je
 

k plneniu povinností vyplývajúcich z plnenia práce           

k plneniu úloh nad rámec pracovných povinností           

k profesijnému rozvoju           

Súhrnné hodnotenie kritéria   

I 
n

 é
  

 ú
 l

 o
 h

 y
 

prínos pre školu – propagácie, prezentácia školy na verejnosti, 

spolupráca s rodičmi, inými organizáciami  
          

spracovanie , realizácia a hodnotenie rozvojových projektov, 

programov školy 
          

organizovanie mimoškolských  aktivít – besedy, karneval, športové 

aktivity 
          

organizovanie mimovyučovacích aktivít – záujmová činnosť žiakov, 

konzultačná činnosť, doučovanie 
          

tvorba učebného materiálu, didaktických testov           

triedny učiteľ           

získavanie sponzorov           

organizovanie akcií pre zamestnancov školy           

estetizácia prostredia triedy, školy           

podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií            

Súhrnné hodnotenie kritéria   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skola.pliesovce@gmail.com
http://www.zspliesovce.edupage.sk/


Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, 962 63 Pliešovce, tel. 045 / 5562 465 

 

 

IČO:   DIČ:          e-mail:                             Internet:    

378 312 16 202 164 10 50         skola.pliesovce@gmail.com                www.zspliesovce.edupage.sk 

Hodnotená oblasť:   PRACOVNÉ SPRÁVANIE 

 
Kritéria 

 

Indikátory 

Hodnotenie 
Hodnoteného Hodnotiteľa 

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

 P
ro

fe
si

o
n

á
ln

e 
  

sp
rá

v
a

n
ie

  
  

dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vyučovací proces  

a vlastné správanie 
          

pozná svoje silné a slabé stránky           

dokáže plánovať svoj profesijný rast           

vie pracovať v tíme            

vytvárať  priaznivú klímu v triede i pracovnom kolektíve           

efektívne komunikuje s vedením školy, s kolegami, so žiakmi, 

s rodičmi, s inými organizáciami 
          

vie riešiť konflikty, zvláda záťažové situácie           

plní  svoje úlohy spoľahlivo, správne a včas           

podieľa sa na zvyšovaní kvality školy, šíri jej dobré meno            

podieľa sa na modernizácii, inováciách a zlepšovaní školy           

Súhrnné hodnotenie kritéria   

N
 o

 r
 m

 y
 

pracuje v súlade s platnými všeobecne záväznými a rezortnými 

predpismi 
          

dodržiava interné predpisy           

zvyšuje svoje legislatívne vedomie           

dodržiava a využíva pracovný čas           

plní si povinnosti vyplývajúce zo svojej práce           

správne vedie pedagogickú dokumentáciu            

zúčastňuje  sa pracovných  porád a pedagogických  rád           

rešpektuje príkazy nadriadených            

Súhrnné hodnotenie kritéria   

S
 e

 b
 a

 r
 o

 z
 v

 o
 j

 

uplatňuje sebahodnotenie  vo vzťahu k práci  i sebe samému           

má jasne stanovené osobné i pracovné ciele, plánuje svoj prof. rast           

má záujem o nové poznatky           

absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania           

nové získané vedomosti a zručnosti uplatňuje vo svojej práci           

využíva IKT v profesijnom  rozvoji a v práci           

vyvíja publikačnú činnosť           

vytvára nový učebný materiál, didaktické pomôcky           

pozná profiláciu, zameranie a stratégiu  školy a zapája sa do ich 

realizácie 
          

Súhrnné hodnotenie kritéria   

    

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: ...........................        

            ...............................................   .............................................. 

                                                            podpis hodnoteného           podpis hodnotiteľa 
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Príloha č. 3 

 

 

V Pliešovciach   dňa: 

 
ZÁZNAM  Z  HODNOTIACEHO  POHOVORU 

 

Meno, priezvisko a titul hodnoteného zamestnanca:  

Dátum narodenia:    Osobné číslo:      

  Pracovná pozícia:    Hodnotené obdobie:   

 

Meno, priezvisko a titul hodnotiteľa:  Funkcia hodnotiteľa:   

 

Účel hodnotenia: 

Pravidelné ročné hodnotenie – neoddeliteľnou prílohou je hodnotiaci hárok. 

  

I. Vyhodnotenie pracovného výkonu: 

Kritérium    Súhrnné hodnotenie kritéria: 

1. edukačný proces      

2. žiak       

3. postoje         

4. iné úlohy       

 

Celkové hodnotenie časti I.:  
II. Vyhodnotenie pracovného správania: 

Kritérium    Súhrnné hodnotenie kritéria: 

1. správanie            

2. normy       

3. sebarozvoj           

 

Celkové hodnotenie časti II. :  

 

Individuálne ciele a úlohy na nasledujúce obdobie: 

 

1. Návrh rozvoja na nasledujúce obdobie: 

   

 

 

2. Vyjadrenie hodnoteného: 

 

 

 

Dňa:  

 

 

        

..........................................................                                                                                     

 podpis hodnoteného                   

                                            ........................................................ 

                                                                      podpis  hodnotiteľa 
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Príloha č. 4 

Žiadosť o priznanie kreditov 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Riaditeľ školy (uviesť názov a adresu školy): 

Žiadam o priznanie kreditov za*: 

 

 autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok 

 odborné články publikované v odbornej literatúre  

 patenty a vynálezy 

 absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a zákona 

 vykonanie rigoróznej skúšky 

 vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka   

*označte krížikom v ľavej strane tabuľky za ktoré aktivity žiadate priznanie kreditov 

 

Prílohy* 

 2x úradne overená kópia dokladu o absolvovaní štátnej jazykovej skúšky 

  2x úradne overená kópia dokladu o absolvovaní rigoróznej skúšky 

 2x úradne overená kópia vysvedčenia o absolvovaní rozširujúceho štúdia 

 potvrdenie vydavateľa o autorstve, spoluautorstve, rozsahu 

 fotokópia titulnej stránky učebnice, odborného časopisu alebo inej odbornej literatúry 

 fotokópia tiráže  

 fotokópia odborného článku 

 úradne overená  kópia osvedčenia (vynálezy, patenty, ochranné známky, úžitkové vzory) 

 potvrdenie o pôvodcovi priemyselne využiteľného vynálezu 

 potvrdenie o pôvodcovi vynálezu, ktorému bol udelený patent 

*označte krížikom v ľavej strane tabuľky doklady, ktoré tvoria prílohu 

 

 

 

V Pliešovciach  dňa  ..................                                                                       ........................................ 

                 podpis 

mailto:skola.pliesovce@gmail.com
http://www.zspliesovce.edupage.sk/


Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, 962 63 Pliešovce, tel. 045 / 5562 465 

 

 

IČO:   DIČ:          e-mail:                             Internet:    

378 312 16 202 164 10 50         skola.pliesovce@gmail.com                www.zspliesovce.edupage.sk 

Príloha č. 5 

 

DOKLADY  K ŽIADOSTI  NA  PRIZNANIE  KREDITOV 

 

1. Autorstvo alebo  spoluautorstvo učebníc  

 potvrdenie vydavateľa o autorstve, spoluautorstve, rozsahu (normalizované strany príp. autorské 

hárky pri spoluautorstve uviesť presný podiel každého z autorov), číslo schvaľovacej alebo 

odporúčacej doložky a presný dátum vydania schvaľovacej alebo odporúčacej doložky,  

 fotokópiu tiráže, 

 fotokópiu titulnej stránky učebnice.  

 

2. Autorstvo alebo spoluautorstvo počítačových programov 

 potvrdenie vydavateľa o autorstve, spoluautorstve (pri spoluautorstve uviesť presný podiel 

každého z autorov) číslo schvaľovacej alebo odporúčacej doložky a presný dátum vydania 

schvaľovacej alebo odporúčacej doložky,  

 

3. Autorstvo alebo spoluautorstvo učebných textov, metodických materiálov, pracovných zošitov 

 potvrdenie vydavateľa o autorstve, spoluautorstve, rozsahu (normalizované strany príp. 

autorské hárky – pri spoluautorstve uviesť presný podiel každého z autorov), číslo schvaľovacej 

alebo odporúčacej doložky a presný dátum vydania schvaľovacej alebo odporúčacej doložky,  

 fotokópiu tiráže učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov.  

 

4. Autorstvo alebo spoluautorstvo odborných článkov publikovaných v odbornej literatúre  

 potvrdenie vydavateľa o autorstve, spoluautorstve, rozsahu (normalizované strany príp. 

autorské hárky  

 pri spoluautorstve uviesť presný podiel autorstva riaditeľa), presný dátum vydania publikovania 

článku (napr.: 25. marca 2012),  

 fotokópiu titulnej stránky odborného časopisu alebo inej odbornej literatúry, 

 fotokópiu tiráže,  

 fotokópiu odborného článku. 

 

5. Výsledky vynálezcovskej činnosti (vynálezy, patenty, dizajny, ochranné známky, úžitkové 

vzory)  

 kópia osvedčenia – úradne overená,  

 potvrdenie o pôvodcovi priemyselne využiteľného vynálezu, 

 potvrdenie o pôvodcovi vynálezu, ktorému bol udelený patent.  
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Príloha č. 6 

Žiadosť o uznanie kreditov 

 

Titul, meno, priezvisko : 

Rodné priezvisko : 

Dátum a miesto narodenia : 

Riaditeľ školy (uviesť názov a adresu školy): 

 

Žiadam o uznanie kreditov za*: 

 za absolvované programy kontinuálneho vzdelávania 

 za absolvované vzdelávanie v zahraničí 

*označte krížikom v ľavej strane tabuľky za ktoré aktivity žiadate priznanie kreditov 

 

Prílohy* 

 2x úradne overená kópia osvedčenia o absolvovaní programu kontinuálneho 

vzdelávania 

  2x úradne overená kópia osvedčenia o počte získaných kreditov za absolvovanie 

vzdelávania v zahraničí 

*označte krížikom v ľavej strane tabuľky doklady, ktoré tvoria prílohu 

 

 

 

 

 

Vo Pliešovciach dňa   ..................                                                                  .......................................... 

                 podpis 
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Príloha č. 7 

Vzory osvedčení o priznaní kreditov 
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Evidenčné číslo osvedčenia: 

Počet priznaných kreditov): 60 

Kredity platia*) do: 

O S V E D Č E N I E 
o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 

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

zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.  

 

Titul, meno, priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 390/2011 Z. z. 

názov: 

škola: 

číslo dokladu: 

absolvované dňa: 

 

 

 

 

_______________________                  ______________________________ 

Dátum vydania osvedčenia                                                      Podpis riaditeľa školy  

                                                           
) Kredity sa priznajú za absolvované štúdium pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou 

praxou. 
*) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. 
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Evidenčné číslo osvedčenia: 

Počet priznaných kreditov): 60 

Kredity platia*) do: 

O S V E D Č E N I E 
o priznaní kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o 

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

v znení zákona č. 390/2001 Z. z. 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

 

Za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov 

 

v študijnom odbore: 

škola: 

číslo dokladu: 

vykonaná dňa: 

 

 

   ______________________                                              __________________________ 

   Dátum vydania osvedčenia                          Podpis riaditeľa školy 

                                                           
) Kredity sa priznajú za absolvovanú rigoróznu skúšku pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou 

pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou. 
*) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. 
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IČO:   DIČ:          e-mail:                             Internet:    

378 312 16 202 164 10 50         skola.pliesovce@gmail.com                www.zspliesovce.edupage.sk 

Evidenčné číslo osvedčenia: 

Počet priznaných kreditov): 60 

Kredity platia*) do: 

O S V E D Č E N I E 
o priznaní kreditov za vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2001 Z. z. 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

 

Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole  zaradenej v sieti 

škôl a školských zariadení SR 

 

cudzí jazyk: 

škola: 

číslo dokladu: 

vykonané dňa: 

 

______________________                                                       ________________________ 

Dátum vydania osvedčenia                                                            Podpis riaditeľa školy 

 

                                                           
) Kredity sa priznajú za absolvovanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka pedagogickému zamestnancovi 

s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou 

praxou. Ide o jazykovú školu zaradenú v sieti škôl a školských zariadení SR podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
*) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. 
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Evidenčné číslo osvedčenia: 

Počet priznaných kreditov): 

Kredity platia*) do: 

O S V E D Č E N I E 
o priznaní kreditov za tvorivé aktivity podľa § 47a ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 390/2001 Z. z. 

 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti 

podľa § 47 ods. 1 písm. e) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. 

 

tvorivá aktivita: 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                          ____________________________ 

Dátum vydania osvedčenia                                                  Podpis riaditeľa školy 

                                                           
) Kredity sa priznajú za objektívne merateľné tvorivé aktivity pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému 

zamestnancovi. 
*) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. 
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Príloha č. 8 

 

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  

(v eurách mesačne – od 01. januára 2015) 
 
 

Platový 
stupeň 

Počet 
rokov 
praxe 

Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov 

 P   l   a   t   o   v   á          t   r   i   e   d   a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 do 2 266,50 273,00 281,50 293,50 313,00 336,00 362,50 391,00 428,00 452,00 479,00 506,50 540,00 579,50 

2 do 4 276,50 282,50 291,00 304,00 325,00 349,00 377,00 406,00 444,50 469,00 497,50 527,00 562,00 602,50 

3 do 6 285,00 291,00 301,50 314,00 336,50 362,00 391,00 422,00 461,00 488,00 516,50 547,50 584,00 625,00 

4 do 9 293,50 301,00 311,50 325,50 348,50 375,00 405,00 437,50 477,50 505,00 535,00 567,00 605,00 649,00 

5 do 12 302,00 310,00 320,50 336,00 359,50 388,00 419,00 452,50 494,00 522,50 554,50 587,00 626,00 672,00 

6 do 15 311,00 319,50 331,00 347,50 371,00 400,50 433,50 467,50 511,50 540,00 572,50 606,50 648,00 695,50 

7 do 18 319,50 329,00 341,00 357,50 384,00 413,50 447,50 483,50 528,00 559,00 592,00 626,50 669,50 718,00 

8 do 21 329,00 337,50 351,00 367,50 395,50 426,00 461,50 498,00 545,50 576,50 611,00 648,00 690,50 741,00 

9 do 24 337,50 347,50 360,00 379,50 407,00 439,50 475,50 513,50 561,00 594,50 630,00 667,50 712,00 764,00 

10 do 28 346,00 356,50 370,00 389,50 419,00 452,50 490,00 529,00 578,00 612,00 648,50 687,50 733,50 788,00 

11 do 32 354,50 365,50 380,50 400,50 431,00 465,00 504,00 545,00 595,00 630,00 667,50 707,50 755,50 810,50 

12 nad 32 363,00 375,00 389,50 411,50 442,50 478,00 519,00 560,00 612,00 648,00 686,50 727,00 776,00 833,50 
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Príloha č. 9 

STUPNICE PLATOVÝCH TARÍF pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a 

zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2015 
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Platová tarifa  

 Platová tarifa - pracovná trieda jeden   

6  7  8  9  10  11  12  

428,50  475,50  527,00  589,50  643,50  721,00  807,50  

Započítaná 

prax  
 

Zvýšenie platovej tarify  
 

1  4,50  5,00  5,50  6,00  6,50  7,50  8,50  

2  9,00  10,00  11,00  12,00  13,00  14,50  16,50  

3  13,00  14,50  16,00  18,00  19,50  22,00  24,50  

4  17,50  19,50  21,50  24,00  26,00  29,00  32,50  

5  21,50  24,00  26,50  29,50  32,50  36,50  40,50  

6  26,00  29,00  32,00  35,50  39,00  43,50  48,50  

7  30,00  33,50  37,00  41,50  45,50  50,50  57,00  

8  34,50  38,50  42,50  47,50  51,50  58,00  65,00  

9  39,00  43,00  47,50  53,50  58,00  65,00  73,00  

10  43,00  48,00  53,00  59,00  64,50  72,50  81,00  

11  47,50  52,50  58,00  65,00  71,00  79,50  89,00  

12  51,50  57,50  63,50  71,00  77,50  87,00  97,00  

13  56,00  62,00  69,00  77,00  84,00  94,00  105,00  

14  60,00  67,00  74,00  83,00  90,50  101,00  113,50  

15  64,50  71,50  79,50  88,50  97,00  108,50  121,50  

16  69,00  76,50  84,50  94,50  103,00  115,50  129,50  

17  71,00  78,50  87,00  97,50  106,50  119,00  133,50  

18  73,00  81,00  90,00  100,50  109,50  123,00  137,50  

19  75,00  83,50  92,50  103,50  113,00  126,50  141,50  

20  77,50  86,00  95,00  106,50  116,00  130,00  145,50  

21  79,50  88,00  97,50  109,50  119,50  133,50  149,50  

22  81,50  90,50  100,50  112,50  122,50  137,00  153,50  

23  84,00  93,00  103,00  115,00  125,50  141,00  157,50  

24  86,00  95,50  105,50  118,00  129,00  144,50  161,50  

25  88,00  97,50  108,50  121,00  132,00  148,00  166,00  

26  90,00  100,00  111,00  124,00  135,50  151,50  170,00  

27  92,50  102,50  113,50  127,00  138,50  155,50  174,00  

28  94,50  105,00  116,00  130,00  142,00  159,00  178,00  

29  96,50  107,00  119,00  133,00  145,00  162,50  182,00  

30  99,00  109,50  121,50  136,00  148,50  166,00  186,00  

31  101,00  112,00  124,00  139,00  151,50  169,50  190,00  

32  103,00  114,50  126,50  141,50  154,50  173,50  194,00  

 

mailto:skola.pliesovce@gmail.com
http://www.zspliesovce.edupage.sk/


Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, 962 63 Pliešovce, tel. 045 / 5562 465 

 

 

IČO:   DIČ:          e-mail:                             Internet:    

378 312 16 202 164 10 50         skola.pliesovce@gmail.com                www.zspliesovce.edupage.sk 

Platová tarifa  

 Platová tarifa - pracovná trieda dva   

6  7  8  9  10  11  12  

458,50  509,00  562,50  629,50  687,00  769,50  862,00  

Započítaná 

prax  
 

Zvýšenie platovej tarify  
 

1  5,00  5,50  6,00  6,50  7,00  8,00  9,00  

2  9,50  10,50  11,50  13,00  14,00  15,50  17,50  

3  14,00  15,50  17,00  19,00  21,00  23,50  26,00  

4  18,50  20,50  22,50  25,50  27,50  31,00  34,50  

5  23,00  25,50  28,50  31,50  34,50  38,50  43,50  

6  28,00  31,00  34,00  38,00  41,50  46,50  52,00  

7  32,50  36,00  39,50  44,50  48,50  54,00  60,50  

8  37,00  41,00  45,00  50,50  55,00  62,00  69,00  

9  41,50  46,00  51,00  57,00  62,00  69,50  78,00  

10  46,00  51,00  56,50  63,00  69,00  77,00  86,50  

11  50,50  56,00  62,00  69,50  76,00  85,00  95,00  

12  55,50  61,50  67,50  76,00  82,50  92,50  103,50  

13  60,00  66,50  73,50  82,00  89,50  100,50  112,50  

14  64,50  71,50  79,00  88,50  96,50  108,00  121,00  

15  69,00  76,50  84,50  94,50  103,50  115,50  129,50  

16  73,50  81,50  90,00  101,00  110,00  123,50  138,00  

17  76,00  84,00  93,00  104,00  113,50  127,00  142,50  

18  78,00  87,00  96,00  107,50  117,00  131,00  147,00  

19  80,50  89,50  98,50  110,50  120,50  135,00  151,00  

20  83,00  92,00  101,50  113,50  124,00  139,00  155,50  

21  85,00  94,50  104,50  116,50  127,50  142,50  159,50  

22  87,50  97,00  107,00  120,00  131,00  146,50  164,00  

23  89,50  99,50  110,00  123,00  134,00  150,50  168,50  

24  92,00  102,00  112,50  126,00  137,50  154,00  172,50  

25  94,00  104,50  115,50  129,50  141,00  158,00  177,00  

26  96,50  107,00  118,50  132,50  144,50  162,00  181,50  

27  99,00  109,50  121,00  135,50  148,00  165,50  185,50  

28  101,00  112,00  124,00  138,50  151,50  169,50  190,00  

29  103,50  115,00  127,00  142,00  155,00  173,50  194,00  

30  105,50  117,50  129,50  145,00  158,50  177,00  198,50  

31  108,00  120,00  132,50  148,00  161,50  181,00  203,00  

32  110,50  122,50  135,00  151,50  165,00  185,00  207,00  
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Príloha č. 10 

Sadzobník odmeňovania za práce vykonané na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd 

o pracovnej činnosti – rok 2015 

Druh práce 

 

Sadzba odmeny za 1 hod. 

I. Pomocné a manuálne práce 

 

upratovanie po maliaroch a murároch, sťahovanie nábytku, 

odpratávanie snehu, kosenie trávy,... 
2,19 € 

II. Remeselnícke práce 

 

práce vyžadujúce vyučenie: údržbárske, zámočnícke, inštalatérske, 

elektrikárske, murárske, stolárske,... 
3,00 € 
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