
Zaraďovanie  učiteľov materskej školy, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy 

a učiteľov základnej a strednej školy s úplným stredným vzdelaním do platových tried 

od  1.11.2009 

 

 

Učiteľom materských škôl, vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy, ktorí boli 

zaradení podľa predpisov platných do 31.10.2009 do 9. platovej triedy s odpočtom rokov 

z doby započítanej praxe z dôvodu zachovania výnimky zo vzdelania na účely zaradenia do 

platovej triedy, prináleží s účinnosťou od 01.11.2009 zaradenie do kariérového stupňa 

samostatný (učiteľ materskej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy), so zaradením 

do 8. platovej triedy, ak spĺňajú kvalifikačné predpoklady vzdelania na výkon pracovnej 

činnosti tej kategórie pedagogického zamestnanca, v ktorej sú zaradení, stanovené vyhláškou 

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

kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov. Funkčný plat priznaný podľa predpisov platných do 31.10.2009 sa im 

zachováva v súlade s § 32b ods. 1 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. Odpočítané roky sa im pripočítajú k započítanej praxi 

k 31.12.2009 na účely určenia platu k 01.01.2010. 

 

Ustanovenie § 61 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je možné pre tieto 

kategórie pedagogických zamestnancov využiť z dôvodu, že výnimku z plnenia 

kvalifikačného predpokladu vzdelania je možné zachovať len u tých pedagogických 

zamestnancov, ktorým je udelená ako výnimka zo  stupňa vzdelania požadovaného podľa 

v súčasnosti platných právnych predpisov. Vzhľadom k tomu, že podľa § 7 zákona č. 

317/2009 Z. z. pre učiteľov materských škôl, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy je 

splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania aj úplné stredné odborné vzdelanie, teda 

nejedná sa o výnimku z požadovaného stupňa vzdelania, a pedagogickí zamestnanci sa od 

1.11.2009 zaraďujú do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa (§ 5 ods. 11 

zákona č. 553/2003 Z. z.) a získaného stupňa vzdelania v súlade s nariadením vlády SR č. 

341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nie je možné 

pedagogických zamestnancov s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním od 

1.11.2009 zaradiť do 9. platovej triedy. Do tejto platovej triedy sa zaraďujú pedagogickí 

zamestnanci s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním (učitelia materských 

škôl, majstri odbornej výchovy, vychovávatelia a tréneri) po vykonaní prvej atestácie.   

 

Ustanovenie § 61 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. sa od 1.11.2009 uplatňuje u učiteľov 

základných škôl a stredných škôl, ktorí získali nižšie ako vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa, t.j. u učiteľov s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa alebo s úplným stredným 

vzdelaním, ktorí boli zaradení podľa predpisov platných do 31.10.2009 do 9. platovej triedy 

s odpočtom rokov z doby započítanej praxe z dôvodu zachovania výnimky zo vzdelania od 

1.4.2002. Títo učitelia sa od 1.11.2009 zaraďujú do 9. platovej triedy, ako nekvalifikovaní, 

s tým istým odpočtom rokov z dĺžky započítanej praxe ako mali do 31.10.2009, bez zaradenia 

do kariérového stupňa.     


