
Základná škola, Lachova 1, 851 03 Bratislava 

 

Mzdový predpis - dodatok 

Z dôvodu novelizácie zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

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

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony /ďalej len zákon 553/2003 Z.z. / upravuje 

systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platného od 01.januára 

2019. 

V Mzdovom predpise sú zavedené zmeny vyplývajúce zo zákona 318/2018 Z.z., ktorým sa 

menil a dopĺňal vyššie uvedený zákon. 

Plat zamestnanca: 
Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených hore uvedeným zákonom patrí plat, 
ktorým je: 
 

a) tarifný plat, 
b) príplatok za riadenie, 
c) príplatok za zastupovanie, 
d) osobný príplatok, 
e) kreditový príplatok, 
f) výkonnostný príplatok, 
g) príplatok za prácu nadčas, 
h) príplatok za prácu v sobotu, v nedeľu, 
i) príplatok za prácu vo sviatok, 
j) príplatok za prácu v noci, 
k) príplatok za prácu začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, 
l) príplatok za prácu uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, 
m) odmena, 
n) doplatok do funkčného platu priznaného do 31.12.2018. 

 
Tento dodatok Mzdový predpisu sa zaoberá zmenami platnými od 01.01.2019. 
Najvýznamnejšie zmeny: 
 

1. Najvýznamnejšou zmenou zákona č. 553/2003 Z.z. je zvýšenie platových taríf na takú 
úroveň, aby sa odstránili rozdiely medzi minimálnou mzdou a minimálnou výškou tarifného 
platu, do 31.12.2018 sa tento problém riešil doplatkom do minimálnej mzdy v zmysle zákona 
663/2007 Z.z. Zákona o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. 

 
2. Zmena v systéme odmeňovania spočíva aj v redukcii počtu platových tried: 

 Pedagogickí a odborní zamestnanci – redukcia počtu platových tried z 12 na 9, 

 Ostatní zamestnanci – redukcia počtu platových tried zo 14 na 11. 
U nepedagogických zamestnancov sa zredukovala  
pôvodná 1. a 2. PT na 1. PT od 01.01.2019 
pôvodná  3. a 4. PT na 2. PT od 01.01.2019 
pôvodná 5. a 6. PT do 3. PT od 01.01.2019, 
 



Pri zaradení nepedagogických zamestnancov treba prihliadať na zmeny zakotvené v zákone 
318/2018, horeuvedené nepatrí striktne pri každom zaradení, zamestnanec sa zaradí do PT 
podľa katalógu činností v zmysle najzložitejšej práce, ktorú vykonáva. 
 
Zaradenie nepedagogických zamestnancov na ZŠ: 
 

 Upratovačky  1.PT 

 Pracovníčka v prevádzke 1.PT 

 Zaučená kuchárka  2.PT 

 Školník   2.PT 

 Hlavná kuchárka  3.PT 

 Tajomníčka   5.PT 

 Vedúca ŠJ   5.PT 

 Personalistka  6.PT 

 Ekonómka   7.PT 
 

Zaradenie nepedagogických zamestnancov je priamo závislé od ich najvyššie dosiahnutom 
vzdelaní a  najzložitejšej pracovnej činnosti, ktorú vo svojej funkcii vykonávajú.  
 

Zaradenie PZ a OZ do platových tried v závislosti od získaného stupňa 
požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa. 
 
 
Zaradenie pedagogických zamestnancov na ZŠ -  1. pracovná trieda: 
 

 Vychovávateľ  ÚSO  nekvalifikovaný  4.PT 
začínajúci    4.PT 
samostatný   5 PT 
s 1.atestáciou   6 PT 

VŠ 1.stupňa nekvalifikovaný  5.PT 
začínajúci    5.PT 
samostatný   6.PT 
s 1.atestáciou   7.PT 

VŠ 2.stupňa nekvalifikovaný  6.PT 
začínajúci    6.PT 
samostatný   7.PT 
s 1.atestáciou   8.PT 
s 2.atestáciou   9.PT 
 

 Učiteľ ZŠ  VŠ 2.stupňa nekvalifikovaný  6.PT 
začínajúci    6.PT 
samostatný   7.PT 
s 1.atestáciou   8.PT 
s 2.atestáciou   9.PT 
 

 Pedagogickí asistent ÚSO  nekvalifikovaný  4.PT 
začínajúci    4.PT 
samostatný   5 PT 

VŠ 1.stupňa nekvalifikovaný  5.PT 
začínajúci    5.PT 
samostatný   6.PT 



 
 

 
Zaradenie pedagogických zamestnancov na ZŠ - 2. pracovná trieda: 
 

 Vychovávateľ  ÚSO  nekvalifikovaný  4.PT 
začínajúci    4.PT 
samostatný   5 PT 
s 1.atestáciou   6 PT 

VŠ 1.stupňa nekvalifikovaný  5.PT 
začínajúci    5.PT 
samostatný   6.PT 
s 1.atestáciou   7.PT 

VŠ 2.stupňa nekvalifikovaný  6.PT 
začínajúci    6.PT 
samostatný   7.PT 
s 1.atestáciou   8.PT 
s 2.atestáciou   9.PT 
 

 Učiteľ ZŠ  VŠ 2.stupňa nekvalifikovaný  6.PT 
začínajúci    6.PT 
samostatný   7.PT 
s 1.atestáciou   8.PT 
s 2.atestáciou   9.PT 
 

 Pedagogickí asistent ÚSO  nekvalifikovaný  4.PT 
začínajúci    4.PT 
samostatný   5 PT 

VŠ 1.stupňa nekvalifikovaný  5.PT 
začínajúci    5.PT 
samostatný   6.PT 
 

Zaradenie odborných zamestnancov na ZŠ - 2. pracovná trieda: 
 

 

 Odborní zamestnanci VŠ 2.stupňa nekvalifikovaný  6.PT 
začínajúci    6.PT 
samostatný   7.PT 
s 1.atestáciou   8.PT 
s 2.atestáciou   9.PT 
 
 

3. Zmenou zákona prichádza aj k úprave platových stupňov, pridali sa nové platové stupne, 

zamestnanci už nie sú ohraničení 32-ročným obmedzením započítanej praxe, toto 

obmedzenie sa zvýšilo na 40 rokov započítanej praxe. U nepedagogických zamestnancov, 

ktorí vykonávajú manuálne činnosti sa prax neprepočítava a automaticky sa zaraďujú do 14. 

platového stupňa /do 31.12.2018 bolo 12 platových stupňov/. Výnimky pri zaraďovaní 

nepedagogických zamestnancov do platových tried a platových stupňov pri zamestnancoch 

vykonávajúcich duševné činnosti zostávajú nezmenené.  

 



4. Zmena nastáva aj v § 20 ods. 1 písm. c/ kde sa ustanovila možnosť poskytnúť odmenu za 

pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov  a 60 rokov veku zamestnanca až do sumy 

funkčného platu zamestnanca. Aj pre toto ustanovenie platí zásada, že návrh na 

poskytnutie odmeny zamestnancovi vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci 

zamestnanec. 

 

Uvedené sú zmeny zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony platné od 01.01.2019. Ostatné zmeny zákona sa 

netýkajú základných škôl. 

Neoddeliteľnou súčasťou Mzdového predpisu sú prílohy: 

 Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov – pracovná trieda 1, 

 Stupnica platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov – pracovná trieda 2, 

 Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. 

 

 

V Bratislave dňa: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


