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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

A. súhlasí 
 

s navrhovaným riešením poukázať časť finančných prostriedkov (príjmy) z prenájmov 
nebytových priestorov v objektoch škôl, každej škole ako účelové finančné prostriedky na 
úhradu uznaných kreditových príplatkov získaných pedagogickými zamestnancami v rokoch 
2009 a 2010 a to na základe žiadosti riaditeľky školy vyčíslených vždy štvrťročne za obdobie 
od 1.9.2014 do 31.12.2016.  Poskytnúť finančné prostriedky bude možné len do výšky 
príjmov z prenájmu každej školy 
 
  

B. schvaľuje 
 

použitie finančných prostriedkov (účelových) na úhradu kreditových príplatkov z prebytku 
schváleného rozpočtu na rok 2014  
                                                                                                                    
                                                                                                                 Termín: do 31.12.2014                                                                                            

     C. žiada 
                                                                      
zapracovať finančné prostriedky (účelové) na úhradu kreditových príplatkov pre roky 2015 
a 2016 do návrhu rozpočtu pre príslušné roky 

 
 

     D. splnomocňuje  
starostku v predmetnej veci konať 
 
                                                                                                                   Termín :  30.9. 2014 
 
    

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves schválilo uznesením č. 
552/2014 (pokr. 25.MiZ, 24.6. 2014) pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej 
vypracovať a predložiť na septembrové zasadnutie MiZ, návrh riešenia kreditových 
príplatkov vo všetkých ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 
 
Riaditeľky škôl v školskom roku 2009/2010 a 2010/2011 (v súlade s vtedy  platnou 
legislatívou) umožnili pedagogickým zamestnancom získať kredity za absolvované 
akreditované vzdelávanie. Platnosť kreditov je 7 rokov. 
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na osobné náklady pedagogických 
zamestnancov a pri súčasnom financovaní škôl nie je v možnostiach školy dofinancovať 
kreditové príplatky nadobudnuté v roku 2010.  
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme spôsob riešenia tejto nepriaznivej finančnej situácie 
ako je uvedené v materiály.  
Súčasný novelizovaný  zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) striktne vymedzuje 
spôsob uznávania a vyplácania kreditového príplatku. 



UZNESENIE č. 552/2014 (pokr. 25.MiZ,24.6.2014) 
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej. 
 
Návrhy riešenia kreditových príplatkov vo všetkých ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti. 
Súčasný novelizovaný  zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) striktne vymedzuje 
spôsob uznávania a vyplácania kreditového príplatku. 
Pedagogický zamestnanec získa kredity za absolvované akreditované programy 
kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) zákona pre príslušnú kategóriu, 
podkategóriu  a kariérovú  pozíciu. 
Riaditeľ školy a školského zariadenia uzná pedagogickému zamestnancovi a odbornému 
zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre 
príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený, alebo pre 
vyučovací predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy a v súlade s plánom 
kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného 
predpisu (§ 14 zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov). 
 
Riaditeľky škôl v školskom roku 2009/2010 a 2010/2011 (v súlade s vtedy  platnou 
legislatívou) umožnili pedagogickým zamestnancom získať kredity za absolvované 
akreditované vzdelávanie. Platnosť kreditov je 7 rokov. 
 
Tabuľka šk.rok 2010/2011 
 
 
 

Škola 
 
 

 
Počet 

zamestnancov, 
ktorý má 

nárok 
na kreditový 

príplatok  

 
 
Výška kreditového 

príplatku na 
1 mesiac v  €/škola 

 
 

 
 
Finančná 

potreba v € 
(I.polrok) 

 
 

Finančná 
potreba v € 

vrátane 
odvodov do 
poistných 

fondov 
ZŠ Karloveská 61 10 388 2 710 3 660 
ZŠ Majerníkova 62 28 1 213 8 015 10 829 
SŠ Tilgnerova 14 12 413 1 323 1 792 
ZŠ Veternicová 20 5 204 906 1 221 
 
Potreba výšky finančných prostriedkov na vykrytie kreditového príplatku v roku 2014:  
ZŠ Karloveská 61            190 € / mesiac 
ZŠ Majerníkova 62            617 € / mesiac  
SŠ Tilgnerova 14            577 € / mesiac 
ZŠ Veternicova 20            160 € / mesiac     
  
Navrhujeme poukázať časť finančných prostriedkov (príjmy) z prenájmov nebytových 
priestorov v objektoch škôl, každej škole ako účelové finančné prostriedky na úhradu 
uznaných kreditových príplatkov získaných pedagogickými zamestnancami v rokoch 
2009 a 2010 a to na základe žiadosti riaditeľky školy vyčíslených vždy štvrťročne za 
obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2016.  Poskytnúť finančné prostriedky bude možné len do 
výšky príjmov z prenájmu každej školy. 
 
 



Stanoviská komisií k materiálu č. 12 
Návrh riešenia kreditových príplatkov vo všetkých ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti  
Komisia ŠM súhlasí s Návrhom na vyrovnanie kreditov za roky 2009 a 2010. 
Prít.: 3                 Za : 3                       Proti : 0                    Zdrž. : 0 
 
 
  
K bodu 12 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh riešenia kreditových príplatkov 
vo všetkých ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a odporúča materiál predložiť  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 


