
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky v súvislosti so zamestnávaním pedagogického zamestnanca 

s pracovnou náplňou školský digitálny koordinátor 

 

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o pedagogických zamestnancoch“) Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v otázke pracovnoprávnych 

vzťahov pedagogického zamestnanca vykonávajúceho pracovné činnosti školského digitálneho 

koordinátora nasledovné usmernenie.  

Podľa predmetného návrhu zákona pracovná činnosť školského digitálneho 

koordinátora s pôsobnosťou v základnej škole, strednej škole, špeciálnej škole okrem špeciálnej 

materskej školy a združení školy a školského zariadenia podľa osobitného predpisu pozostáva 

najmä zo zabezpečenia nasledovných úloh: 

a) poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do 

vzdelávania, 

b) spätná väzba pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych 

metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní, 

c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym 

obsahom, 

d) zabezpečenie aktuálneho digitálneho materiálu ku vzdelávacím štandardom vyučovacích 

predmetov alebo vzdelávacích oblastí, 

e) pravidelná informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo 

výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, 

f) poradenstvo v rámci digitálnych technológií, 

g) administrácia online testovaní, 

h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov. 

 

 V nadväznosti na vyššie uvedené a v súvislosti s riešením otázky pracovnoprávnych 

vzťahov pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva činnosť školského digitálneho 

koordinátora od začiatku školského roka 2021/2022, sa vykonávanie tejto činnosti spravuje 

podľa § 28 ods. 3 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. V zmysle Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 

odporúčame školského digitálneho koordinátora zaradiť od 01.09.2021 podľa najnáročnejšej 

vykonávanej činnosti nasledovne: 

01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI: 08. PLATOVÁ TRIEDA - 03 Tvorba koncepcií a 

projektov vzdelávania, 20 Riadenie prideleného projektu – stanovenie cieľov, spracovanie 

harmonogramu prác, koordinácia členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania 



harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentácia výsledkov (projekt digitálnej 

transformácie školy). 

Po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ zaradí školského 

digitálneho koordinátora ako pedagogického zamestnanca. 

Za účelom vykonávania činnosti školského digitálneho koordinátora nie je zo strany 

zamestnávateľa nutné uzatvárať novú pracovnú zmluvu, postačuje dohoda o zmene pracovnej 

zmluvy, resp. dodatok, ako je tomu v prípade vykonávania špecializovaných činností 

v kariérových pozíciách podľa § 36 ods. 1 Zákona o pedagogických zamestnancoch. Predmetný 

dodatok možno s pedagogickým zamestnancov uzatvoriť tak na dobu určitú, ako aj na dobu 

neurčitú.  

 

 

 


