
Zaraďovanie učiteľov materských škôl s požadovaným vysokoškolským vzdelaním 
prvého stupňa do platových tried 

 
 
V zmysle § 5 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 zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa 
najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže 
a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve 
a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.  

 
Z dôvodu, že pracovná činnosť učiteľa materskej školy s kvalifikačným predpokladom – 

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - nie je v nariadení vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich 
zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády SR č. 151/2007 Z. z. uvedená, využíva sa pri 
zaradení učiteľov materskej školy do platovej triedy ustanovenie § 5 ods. 6 zákona č. 
553/2003 Z. z.  

 
Podľa zákona § 5 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z., ak najnáročnejšia pracovná činnosť, 

ktorú má zamestnanec vykonávať podľa pracovnej náplne v rámci druhu práce dohodnutého v 
pracovnej zmluve, 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 
podľa § 3 ods. 1, pričom pracovné činnosti sa porovnávajú z hľadiska potrebných 
kvalifikačných predpokladov, zložitosti, zodpovednosti, psychickej záťaže a fyzickej záťaže.  

 
Získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore predškolská a 

elementárna pedagogika je splnením kvalifikačných požiadaviek vzdelania na výkon 
pracovnej činnosti učiteľa materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého 
stupňa. 

 
 S prihliadnutím na uvedené ustanovenia zákona, učitelia materských škôl, ktorí získali  

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore predškolská a elementárna 
pedagogika spĺňajú kvalifikačné požiadavky vzdelania na výkon uvedenej pracovnej činnosti 
na úrovni požadovaného vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a zaraďujú sa do 9. 
platovej triedy porovnaním s príkladom pracovnej činnosti 17.09.01 – pracovné činnosti 
vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. 

 
 


