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Metodické usmernenie k vypracovaniu dohody o zmene pracovnej zmluvy 

pre Školského digitálneho koordinátora 

 

Nadčasová práca 

Ak učiteľovi, ktorý vykonáva na časť úväzku činnosť Školského digitálneho koordinátora (ďalej len 

„ŠDK“), vyjde nadčasová hodina v časti úväzku učiteľa, zamestnávateľ  postupuje  štandardne podľa § 

7 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., t.z. vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá 

prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca, sa považuje za jednu hodinu práce nadčas. 

 

Odmeňovanie 

Po podpísaní dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom môže zamestnávateľ pri odmeňovaní 

ŠDK postupovať nasledovne. Zamestnanec bude odmeňovaný podľa pôvodného platového zaradenia, 

bez ohľadu na výšku úväzku ŠDK (t.j. zostáva zaradený v platovej triede, ktorá mu bola pôvodne 

priznaná pred podpísaním dohody o zmene pracovnej zmluvy, spolu so všetkými prislúchajúcimi 

príplatkami). Pokiaľ škola nevyčerpá všetky finančné prostriedky pridelené MŠVVaŠ na refundáciu 

pomernej časti platu ŠDK, navýši škola zamestnancovi plat formou osobného príplatku alebo odmeny, 

aby využila všetky poskytnuté finančné prostriedky a ohodnotila tak ŠDK v zmysle výzvy.  

Je na zamestnávateľovi, ktorú z uvedených foriem priznania príplatku za činnosť ŠDK uplatní. 

1) Osobný príplatok 

Pri odmeňovaní za  vykonávanie pracovnej činnosti ŠDK bude zamestnávateľ postupovať podľa § 

10 zákona č. 553/2003 Z. z. zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uvedenému učiteľovi v oznámení o výške a zložení 

funkčného platu bude uvedené priznanie osobného príplatku. 

Zamestnávateľ pri priznaní osobného príplatku bude postupovať podľa § 10 ods. 1 a ods. 3 zákona 

č. 553/2003 Z. z. na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca, určí limit 

osobného príplatku, v ktorom zamestnávateľ uvedie podstatné náležitosti, t. j., že uvedený osobný 

príplatok sa mu bude poskytovať  v období vykonávania uvedenej pracovnej činnosti školského 

digitálneho koordinátora, t. j. na dobu určitú. Po skončení vykonávania pracovnej činnosti ŠDK, mu 

zamestnávateľ na základe písomného návrhu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. osobný 

príplatok odoberie, vzhľadom na to, že mu bol priznaný na dobu určitú. 

Podľa § 10 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so 

zástupcami zamestnancov návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku. Znamená to, že, 

nie je potrebné vyhotovovať súhlas zástupcov zamestnancov s priznaním alebo odobratím 

uvedeného osobného príplatku, nakoľko sa nevyžaduje.  
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2) Odmena 

Zamestnávateľ pri odmeňovaní pedagogického zamestnanca, ktorý bude vykonávať aj pracovnú 

činnosť ŠDK, môže namiesto priznania osobného príplatku priznať zamestnancovi odmenu podľa 

§ 20 zákona č. 553/2003 Z. z. za vykonávanie pracovnej činnosti ŠDK počas doby trvania 

vykonávania uvedenej činnosti. 

 

Príklady výpočtu funkčného platu ŠDK 

Príklad 1 

Učiteľ zaradený do 7. platovej triedy, pracovná trieda jeden (poberá príplatok za triednictvo a príplatok 

za profesijný rozvoj podľa § 32g vo výške 6%), bude vykonávať činnosť ŠDK na 50%-ný úväzok. 

Príspevok na ŠDK je v tomto prípade približne 830 € (príspevok od MŠVVaŠ pri  50% úväzku ŠDK je vo 

výške 1125 €, suma 830 € je približná po odpočítaní odvodov zamestnávateľa, prípadne iných 

príspevkov zamestnávateľa): 

 

7. platová trieda, pracovná trieda jeden........................................................................ 998,50 € 

- príplatok za špecializovanú činnosť podľa 13b ods. 1 zákona (triedny uč.) .............            57,00 € 

- príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona ( 6 % )  .........................................        60,00 € 

  Funkčný plat mesačne spolu vo výške                                                                                        1115,50 € 

  

                                                                                           557,75 € ( platí zamestnávateľ) 

  Funkčný plat 1115,50 € : 2 =                                                 

 

                                                                                         557,75 € ( refundácia z projektu)  

830 € príspevok na ŠDK – 557,75 € (refundácia ) = 272,25 € sa učiteľovi vyplatí vo forme osobného 

príplatku alebo formou odmeny, konečná suma funkčného platu bude 1387,75 € 

 

Príklad 2 

Učiteľ zaradený do 7. platovej triedy, pracovná trieda jeden (poberá príplatok za triednictvo, príplatok 

za profesijný rozvoj podľa § 32g vo výške 6% a priznaný mu bol osobný príplatok), bude vykonávať 

činnosť ŠDK na 50%-ný úväzok, s príspevkom na ŠDK 830 €:  
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7. platová trieda, pracovná trieda jeden........................................................................ 998,50 € 

- príplatok za špecializovanú činnosť podľa 13b ods. 1 zákona (triedny uč.) .............              57,00 € 

- príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona ( 6 % )  .........................................        60,00 € 

 - osobný príplatok podľa § 10 zákona vo výške (bol priznaný už skôr) .....................            40,00 € 

  Funkčný plat mesačne spolu vo výške                                                                                         1155,50 €      

 

                                                                                           577,75 € ( platí zamestnávateľ) 

  Funkčný plat 1155,50 € : 2 =                                                  

 

                                                                                         577,75 € ( refundácia z projektu)  

830 € príspevok na ŠDK – 577,75 € (refundácia ) = 252,25 € sa učiteľovi vyplatí vo forme osobného 

príplatku, t. j .pripočíta sa k už priznanému osobnému príplatku alebo formou odmeny), konečná suma 

funkčného platu bude 1407,75 €. 
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