Usmernenie k výkladu § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 188/2015 Z. z.
Od 1. septembra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 188/2015 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 (ďalej len
„zákon“).
Do § 7 zákona sa 1. septembra 2015 doplnil nový odsek 8, ktorý znie:
„Učiteľovi, vychovávateľovi alebo majstrovi odbornej výchovy môže zamestnávateľ
umožniť dopĺňanie si základného úväzku; ak ide o vychovávateľa alebo majstra
odbornej výchovy najviac v rozsahu sedem vyučovacích hodín týždenne.
Vychovávateľ si môže dopĺňať úväzok len vyučovaním výchovných predmetov.
Majster odbornej výchovy si môže dopĺňať úväzok len vyučovaním profesijných
predmetov v príslušnom študijnom odbore, príbuznom študijnom odbore, v
príslušnom učebnom odbore alebo príbuznom učebnom odbore, v ktorom získal
výučný list.“.
Pred nadobudnutím účinnosti § 7 ods. 8 zákona bola problematika dopĺňania
základného úväzku upravená v nariadení vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa
ustanovoval rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti
pedagogického zamestnanca (ďalej len „nariadenie“) v § 5 nasledovne:
„(1) Základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí, ktorý je súčasťou
základnej školy, základnej školy s materskou školou, 6) základnej školy pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením, základnej školy pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením s materskou školou sa môže doplniť priamou vyučovacou činnosťou
v škole, ak nie je možné základný úväzok splniť priamou výchovnou činnosťou v
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školskom klube detí. Dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole sa počítajú ako
tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí.
(2) Základný úväzok učiteľa základnej školy, základnej školy s materskou
školou, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, základnej školy
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s materskou školou sa môže doplniť
priamou výchovnou činnosťou v školskom klube detí, ktorý je súčasťou školy, ak nie
je možné základný úväzok splniť priamou vyučovacou činnosťou v škole. Tri hodiny
priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí sa počítajú ako dve hodiny priamej
vyučovacej činnosti v škole.
(3) Základný úväzok majstra odbornej výchovy sa môže doplniť priamou
vyučovacou činnosťou vykonávanou na teoretickom vyučovaní, odbornej praxi,
umeleckej praxi alebo praktickom cvičení, ak nie je možné splniť základný úväzok
priamou vyučovacou činnosťou v odbornom výcviku.“.
Oproti doteraz platnej úprave dopĺňania základných úväzkov zákonná úprava
priniesla zmeny pri všetkých troch kategóriách pedagogických zamestnancov a to:
- rozšírenie pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľa a vychovávateľa,
ktorým zamestnávateľ môže umožniť doplnenie základného úväzku, na
všetkých učiteľov a vychovávateľov,
- rozšírenie možností učiteľa dopĺňania základného úväzku vykonávaním
pedagogickej činnosti inej kategórie pedagogických zamestnancov,
- v prípade vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy upravila konkrétny
druh pedagogickej činnosti, ktorou je dovolené dopĺňať si základný úväzok,
pričom vychovávateľ si môže dopĺňať základný úväzok iba vyučovaním
výchovných predmetov,
- v kategórii vychovávateľ a majster odbornej výchovy zaviedla maximálny
rozsah dopĺňania základného úväzku sedem hodín týždenne, čím zrušila
pomer dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole ku trom hodinám
priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí.
S účinnosťou § 7 ods. 8 zákona bol inštitút dopĺňania základného úväzku
v kategórii vychovávateľ a majster odbornej výchovy premietnutý do zákonnej
úpravy, teda do právneho aktu vyššej právnej sily. Právna úprava tejto
problematiky v nariadení, teda právnom akte nižšej právnej sily, sa stala
obsolentnou, neprihliada sa na ňu a nie je možné aplikovať ju v praxi. Okrem
toho, prepočítanie sedem vyučovacích hodín týždenne pomerom dva ku trom
nie je reálne vykonateľné.

Z uvedeného vyplýva, že od 1.9.2015, s účinnosťou § 7 ods. 8 zákona, sa
v plnom rozsahu zmenila právna úprava dopĺňania základného úväzku
pedagogických zamestnancov, zmenilo sa započítanie hodín pri dopĺňaní
úväzku a zaviedlo sa započítanie jedna k jednej, teda jedna hodina priamej
vyučovacej činnosti v škole sa počíta ako jedna hodina priamej výchovnej
činnosti v školskom klube detí s obmedzením rozsahu najviac sedem
vyučovacích hodín týždenne.

