
Usmernenie ako zadať pozíciu ŠDK do ŠIS pre zber dát 2021/2022 

Je potrebné pre ŠDK vytvoriť kartu zamestnanca štandardným spôsobom. Ak už ŠDK je zamestnancom 

školy, pridá sa mu nová pracovná pozícia. 

Pre potreby zberu dát sa na ŠDK nahliada ako na zamestnanca, ktorý nebude platený z normatívnych 

finančných prostriedkov a preto je tomu potrebné prispôsobiť aj jeho zaradenie v ŠIS. 

ŠDK môže na škole pracovať s 25%, 50% a 100%-ným úväzkom. Zvyšok úväzku môže pracovať na škole, 

ale nemusí (teda pracuje na škole iba ako ŠDK). Preto rozdelíme postup na tri prípady. 

 

1. Zamestnanec pracuje iba ako ŠDK.   

Zamestnanca do ŠIS zaradíme ako štandardného nepedagogického zamestnanca. V zmysle 

usmernenia MŠVVaŠ je zaradený do 8. platovej triedy alebo vyššej. Škola v ŠIS vyplní všetky 

povinné údaje. ŠDK bude do RIS zaslaný ako nepedagogický zamestnanec a nebude sa 

započítavať do koeficientu kvalifikačnej štruktúry (KKŠ).  

 

2. Zamestnanec pracuje ako ŠDK a zároveň ako pedagogický zamestnanec 

Zamestnancovi v ŠIS vyplníme ďalší pracovný pomer bez ohľadu na to, či má v škole jednu 

zmluvu (upravenú dodatkom), alebo dve zmluvy. Jeden pracovný pomer bude ako pedagogický  

zamestnanec, v ňom je potrebné vyplniť najmä: 

a. Kategóriu pedagogického  zamestnanca 

b. Druh pracovného pomeru. 

c. Typ pracovného úväzku. 

d. Výšku úväzku (75%, 50%, 0% - podľa pomeru k úväzku ŠDK) 

e. Započítanú prax a pedagogickú  prax.  

Druhý pracovný pomer bude ako ŠDK – nepedagogický zamestnanec. Pri tomto pomere je 

potrebné vyplniť najmä: 

a. Stupeň vzdelania. 

b. Druh pracovného pomeru. 

c. Typ pracovného úväzku. 

d. Výšku úväzku (25%, 50%, 100% - podľa schválenej žiadosti o príspevok) 

e. Započítanú prax a pedagogickú prax.  

Pri korektnom vyplnení pracovných pomerov sa do KKŠ bude započítavať iba pracovný úväzok 

zodpovedajúci pracovnému pomeru pedagogického  zamestnanca. Pracovný pomer ŠDK ako 

nepedagogického zamestnanca sa do KKŠ započítavať nebude.  

3. Zamestnanec pracuje ako ŠDK a zároveň ako iný nepedagogický zamestnanec.   

Zamestnanca do ŠIS zaradíme ako štandardného nepedagogického zamestnanca. V zmysle 

usmernenia MŠVVaŠ je zaradený do 8. platovej triedy alebo vyššej. Škola v ŠIS vyplní všetky 

povinné údaje. ŠDK bude do RIS zaslaný ako nepedagogický zamestnanec a nebude sa 

započítavať do koeficientu kvalifikačnej štruktúry. Pre potreby zberu údajov stačí poslať tohto 

zamestnanca raz a jeho dva úväzky (jeden ako ŠDK a druhý ako iný nepedagogický 

zamestnanec) spočítať.  

 


