Komentár k vzorom oznámenia o výške a zložení funkčného platu:
Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci sa do platovej triedy zaraďujú podľa
získaného stupňa vzdelania v nadväznosti na spĺňanie kvalifikačných predpokladov
ustanovených osobitným predpisom (vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov) a získaného kariérového stupňa. Výška platovej
tarify
pedagogického
zamestnanca
a odborného
zamestnanca
v závislosti
od platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený sa od 1.9.2019 do 31.12.2019 určuje
podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Kariérové stupne, do ktorých sa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec
zaraďuje, ustanovuje § 28 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 138/2019 Z. z.“).
Podľa § 28 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. v názve kariérového stupňa zamestnávateľ
zohľadňuje zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie alebo
zaradenie odborného zamestnanca do príslušnej kategórie. To znamená, že v oznámení o výške
a zložení funkčného platu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
zamestnávateľ uvedie konkrétnu kategóriu a podkategóriu, do ktorej je pedagogický
zamestnanec zaradený alebo konkrétnu kategóriu, do ktorej je odborný zamestnanec zaradený.
Ako príklad vo vzoroch oznámenia o výške a zložení funkčného platu uvádzame nasledovné
modelové situácie:
Vzor č. 1 - učiteľka materskej školy s druhou atestáciou, k 31.12.2018 má započítanú prax

11 rokov 122 dní, triedna učiteľka v jednej triede, s priznaním kreditového príplatku za 60
kreditov a osobného príplatku vo výške 100 €.
Vzor č. 2 - začínajúci učiteľ prvého stupňa základnej školy, k 31.12.2018 má započítanú prax

122 dní, triedna učiteľka v jednej triede (v oznámení o výške a zložení funkčného platu sa
neuvádzajú tie zložky funkčného platu, ktoré konkrétnemu pedagogickému zamestnancovi sa
nepriznávajú, t. j. neuvádzajú sa nulové hodnoty pri zložkách platu).
Vzor č. 3 - učiteľ strednej školy s prvou atestáciou, k 31.12.2018 má započítanú prax 7 rokov

22 dní, s priznaním kreditového príplatku 6%, uvádzajúci pedagogický zamestnanec jednému
začínajúcemu učiteľovi.
Vzor č. 4 – samostatný majster odbornej výchovy v odbornom učilišti s úplným stredným

odborným vzdelaním, k 31.12.2018 má započítanú prax 17 rokov 326 dní, osobný príplatok
200,-€.
Vzor č. 5 - učiteľ druhého stupňa základnej školy s druhou atestáciou – zástupca riaditeľa

pre druhý stupeň základnej školy, ktorý zastupuje štatutárny orgán počas jeho neprítomnosti,
k 31.12.2018 má započítanú prax 23 rokov 78 dní, osobný príplatok 300,- € (príplatok
za riadenie sa určí z II.a stupňa riadenia – miestna pôsobnosť, najmenej vo výške 10%
z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zástupca riaditeľa zaradený
zvýšenej o 14%).

Vzor č. 6 - učiteľ druhého stupňa základnej školy s druhou atestáciou, ktorý vykonáva pracovnú

činnosť na 50%-ný pracovný úväzok, k 31.12.2018 má započítanú prax 23 rokov 78 dní, triedny
učiteľ v jednej triede, s priznaním kreditového príplatku za 60 kreditov a osobného príplatku
vo výške 100,- €.
(Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa
zamestnancovi poskytujú za prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. 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 činnosť triedneho učiteľa. Pri pracovnom pomere dohodnutom na kratší pracovný čas určí
zamestnávateľ každú zložku funkčného platu z plného pracovného úväzku, ktorý skráti podľa
dĺžky dohodnutého skráteného pracovného času a takto skrátené jednotlivé zložky funkčného
platu zaokrúhli na najbližší eurocent nahor).
Vzor č. 7 – školský špeciálny pedagóg s prvou atestáciou, ktorý ako odborný zamestnanec

vykonal prvú atestáciu, k 31.8.2019 mal priznaný kreditový príplatok za 60 kreditov,
so započítanou praxou k 31.8.2019 19 rokov 48 dní.
Vzor č. 8 - nekvalifikovaný učiteľ strednej školy (nevyučuje predmety svojej aprobácie

v požadovanom rozsahu) so započítanou praxou k 31.12.2018 7 rokov 259 dní bez príplatkov
(pedagogický zamestnanec, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti
sa nezaraďuje do kariérových stupňov - § 83 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.).
Vzor č. 9 – priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z.
(v oznámení o výške a zložení funkčného platu je potrebné uviesť príslušné písmeno odseku 1, podľa
ktorého sa príplatok priznáva).

Vzor č. 1
Názov a sídlo zamestnávateľa (resp. hlavičková papier zamestnávateľa)

V ......., ..... augusta 2019
Číslo:

Vážená pani
..........
.........

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
Podľa 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
(ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR 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
neskorších predpisov, prílohy č. 4 k zákonu a v súlade s Vaším zaradením do kariérového
stupňa učiteľ materskej školy s druhou atestáciou a do 9. platovej triedy pracovnej triedy jeden
určujem
mesačne, s účinnosťou od 1. septembra 2019 Váš funkčný plat nasledovne:
 tarifný plat podľa § 7 ods. 10 zákona v členení
- platová tarifa podľa § 7 ods. 11 zákona
- zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 12 zákona
 osobný príplatok podľa § 10 zákona vo výške
 príplatok za činnosť triedneho učiteľa podľa § 13b ods. 1 zákona
 príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona
Funkčný plat mesačne spolu vo výške
Slovom: tisícštyristosedemdesiatdeväť eur päťdesiat centov.

1 137,50 €
40,00 €
100,00 €
65,00 €
137,00 €
1 479,50 €

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch
po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za
ktorých bol priznaný. Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu zastavujem dňom 31. 08.
2019. Na účely zvýšenia platovej tarify Vám k 31. decembru 2018 započítavam 11 rokov 122
dní započítanej praxe.

XY
riaditeľ školy

Vzor č. 2
Názov a sídlo zamestnávateľa (resp. hlavičková papier zamestnávateľa)

V ......., ..... augusta 2019
Číslo:

Vážená pani
..........
.........

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
Podľa 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
(ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR 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
neskorších predpisov, prílohy č. 4 k zákonu a v súlade s Vaším zaradením do kariérového
stupňa začínajúci učiteľ prvého stupňa základnej školy a do 6. platovej triedy pracovnej triedy
jeden
určujem
mesačne, s účinnosťou od 1. septembra 2019 Váš funkčný plat nasledovne:
 tarifný plat podľa § 7 ods. 10 zákona v členení
- platová tarifa podľa § 7 ods. 11 zákona
 príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi
podľa § 14c zákona
 príplatok za činnosť triedneho učiteľa podľa § 13b ods. 1 zákona

Funkčný plat mesačne spolu vo výške
Slovom: deväťstodvadsaťdeväť eur

831,50 €
50,00 €
47,50 €

929,00 €

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch
po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky,
za ktorých bol priznaný. Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu zastavujem dňom
31. 08. 2019. Do Vašej započítanej praxe Vám k 31. decembru 2018 započítavam 122 dní.

XY
riaditeľ školy

Vzor č. 3
Názov a sídlo zamestnávateľa (resp. hlavičková papier zamestnávateľa)

V ......., ..... augusta 2019
Číslo:

Vážený pán
..........
.........

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
Podľa 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
(ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR 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
neskorších predpisov, prílohy č. 4 k zákonu a v súlade s Vaším zaradením do kariérového
stupňa učiteľ strednej školy s prvou atestáciou a do 8. platovej triedy pracovnej triedy jeden
určujem
mesačne, s účinnosťou od 1. septembra 2019 Váš funkčný plat nasledovne:
 tarifný plat podľa § 7 ods. 10 zákona v členení
- platová tarifa podľa § 7 ods. 11 zákona
- zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 12 zákona
 príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona
 príplatok za činnosť uvádzajúceho zamestnanca
podľa § 13b ods. 2 zákona
Funkčný plat mesačne spolu vo výške
Slovom: tisícstoštyridsaťjeden eur päťdesiat centov

1 016,00 €
18,00 €
61,00 €
46,50 €
1 141,50 €

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch
po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky,
za ktorých bol priznaný. Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu zastavujem dňom
31.08.2019. Na účely zvýšenia platovej tarify Vám k 31. decembru 2018 započítavam 7 rokov
22 dní započítanej praxe.

XY
riaditeľ školy

Vzor č. 4
Názov a sídlo zamestnávateľa (resp. hlavičková papier zamestnávateľa)

V ......., ..... augusta 2019
Číslo:

Vážený pán
..........
.........

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
Podľa 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
(ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR 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
neskorších predpisov, prílohy č. 4 k zákonu a v súlade s Vaším zaradením do kariérového
stupňa samostatný majster odbornej výchovy a do 5. platovej triedy pracovnej triedy dva
určujem
mesačne, s účinnosťou od 1. septembra 2019 Váš funkčný plat nasledovne:
 tarifný plat podľa § 7 ods. 10 zákona v členení
- platová tarifa podľa § 7 ods. 11 zákona
- zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 12 zákona
 osobný príplatok podľa § 10 zákona vo výške
Funkčný plat mesačne spolu vo výške
Slovom: tisícštyridsaťpäť eur

793,00 €
52,00 €
200,00 €
1 045,00 €

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch
po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky,
za ktorých bol priznaný. Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu zastavujem dňom
31.08.2019. Na účely zvýšenia platovej tarify Vám k 31. decembru 2018 započítavam 17 rokov
326 dní započítanej praxe.

XY
riaditeľ školy

Vzor č. 5
Názov a sídlo zamestnávateľa (resp. hlavičková papier zamestnávateľa)

V ......., ..... augusta 2019
Číslo:

Vážený pán
..........
.........

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
Podľa 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
(ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR 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
neskorších predpisov, prílohy č. 4 k zákonu a v súlade s Vaším zaradením do kariérového
stupňa učiteľ druhého stupňa základnej školy s druhou atestáciou – zástupca riaditeľa pre druhý
stupeň základnej školy a do 9. platovej triedy pracovnej triedy jeden
určujem
mesačne, s účinnosťou od 1. septembra 2019 Váš funkčný plat nasledovne:
 tarifný plat podľa § 7 ods. 10 zákona v členení
- platová tarifa podľa § 7 ods. 11 zákona
- zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 12 zákona
 osobný príplatok podľa § 10 zákona vo výške
 príplatok za riadenie podľa § 8 zákona
Funkčný plat mesačne spolu vo výške
Slovom: tisícšesťstosedemdesiatšesť eur

1 137,50 €
108,50 €
300,00 €
130,00 €
1 676,00 €

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch
po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky,
za ktorých bol priznaný. Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu zastavujem dňom
31.08. 2019. Na účely zvýšenia platovej tarify Vám k 31. decembru 2018 započítavam
23 rokov 78 dní započítanej praxe.

XY
riaditeľ školy

Vzor č. 6
Názov a sídlo zamestnávateľa (resp. hlavičková papier zamestnávateľa)

V ......., ..... augusta 2019
Číslo:

Vážený pán
..........
.........

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
Podľa 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
(ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR 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
neskorších predpisov, prílohy č. 4 k zákonu a v súlade s Vaším zaradením do kariérového
stupňa učiteľ druhého stupňa základnej školy s druhou atestáciou a do 9. platovej triedy
pracovnej triedy jeden
určujem
mesačne, s účinnosťou od 1. septembra 2019 Váš funkčný plat pri 50%-nom pracovnom
úväzku nasledovne:
 tarifný plat podľa § 7 ods. 10 zákona v členení
- platová tarifa podľa § 7 ods. 11 zákona
568,75 €
- zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 12 zákona
54,25 €
 osobný príplatok podľa § 10 zákona vo výške
100,00 €
 príplatok za činnosť triedneho učiteľa podľa § 13b ods. 1 zákona
65,00 €
 príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona
68,50 €
Funkčný plat mesačne spolu vo výške
Slovom: osemstopäťdesiatšesť eur päťdesiat centov

856,50 €

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch
po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky,
za ktorých bol priznaný. Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu zastavujem dňom
31.08. 2019. Na účely zvýšenia platovej tarify Vám k 31. decembru 2018 započítavam
23 rokov, 78 dní započítanej praxe.

XY
riaditeľ školy

Vzor č. 7
Názov a sídlo zamestnávateľa (resp. hlavičková papier zamestnávateľa)

V ......., ..... augusta 2019
Číslo:

Vážený pán
..........
.........

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
Podľa 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
(ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR 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
neskorších predpisov, prílohy č. 4 k zákonu a v súlade s Vaším zaradením do kariérového
stupňa školský špeciálny pedagóg s prvou atestáciou a do 8. platovej triedy pracovnej triedy
dva
určujem
mesačne, s účinnosťou od 1. septembra 2019 Váš funkčný plat nasledovne:
 tarifný plat podľa § 7 ods. 10 zákona v členení
- platová tarifa podľa § 7 ods. 11 zákona
- zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 12 zákona
 príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona
Funkčný plat mesačne spolu vo výške
Slovom: tisícdvestodeväťdesiatsedem eur

1 084,50 €
81,50 €
131,00 €
1 297,00 €

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch
po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky,
za ktorých bol priznaný. Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu zastavujem dňom
31. 08. 2019. Na účely zvýšenia platovej tarify Vám k 31. decembru 2018 započítavam
19 rokov 48 dní započítanej praxe.

XY
riaditeľ školy

Vzor č. 8
Názov a sídlo zamestnávateľa (resp. hlavičková papier zamestnávateľa)

V ......., ..... augusta 2019
Číslo:

Vážený pán
..........
.........

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
Podľa 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
(ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR 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
neskorších predpisov, prílohy č. 4 k zákonu a v súlade s Vaším zaradením do 6. platovej triedy
pracovnej triedy jeden
určujem
mesačne, s účinnosťou od 1. septembra 2019 Váš funkčný plat nasledovne:
 tarifný plat podľa § 7 ods. 10 zákona v členení
- platová tarifa podľa § 7 ods. 11 zákona
- zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 12 zákona
Funkčný plat mesačne spolu vo výške
Slovom: osemstoštyridsaťšesť eur päťdesiat centov

831,50 €
15,00 €
846,50 €

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch
po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky,
za ktorých bol priznaný. Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu zastavujem dňom
31.08.2019. Na účely zvýšenia platovej tarify Vám k 31. decembru 2018 započítavam 7 rokov,
259 dní započítanej praxe.

XY
riaditeľ školy

Vzor č. 9
Názov a sídlo zamestnávateľa (resp. hlavičková papier zamestnávateľa)

V ......., .............20...
Číslo:

Vážený pán
..........
.........

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
Podľa 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
(ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR 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
neskorších predpisov, prílohy č. 4 k nariadeniu vlády SR č. XY/2019 Z. z. a v súlade s Vaším
zaradením do kariérového stupňa ....................................... a do ... platovej triedy pracovnej
triedy ......
určujem
mesačne, s účinnosťou od ................ 20.. Váš funkčný plat nasledovne:
 tarifný plat podľa § 7 ods. 10 zákona v členení
- platová tarifa podľa § 7 ods. 11 zákona
- zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 12 zákona
 príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1
- písm. a) zákona vo výške
- písm. c) zákona vo výške
- písm. d) zákona vo výške
Funkčný plat mesačne spolu vo výške
Slovom:
eur

€
€
€
€
€
€

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch
po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky,
za ktorých bol priznaný. Vyplácanie doteraz priznaného funkčného platu zastavujem dňom
...................... Na účely zvýšenia platovej tarify Vám k 31. decembru 20.. započítavam ... rokov
.... dní započítanej praxe.
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