Kredity, kreditový príplatok – všeobecne
Základné právne predpisy upravujúce získavanie kreditov, priznávanie kreditov,
uznávanie kreditov, vyplácanie kreditového príplatku
zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 46, 47, 47a, 49, 50
vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch
a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 4/2012, ktorou sa
vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia,
za vykonanie rigoróznej skúšky, za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka,
za absolvované vzdelávania v zahraničí a za tvorivé aktivity pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
zákon 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 - § 14
Získavanie kreditov
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec (vrátane riaditeľa školy alebo
školského zariadenia) získa kredity za:
- absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre príslušnú
kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu (ak pedagogický zamestnanec vykonáva
pedagogickú činnosť v dvoch kategóriách dopĺňaním si úväzku, absolvuje kontinuálne
vzdelávanie pre kategóriu, do ktorej je zaradený, začínajúci pedagogický zamestnanec
alebo odborný zamestnanec môže absolvovať kontinuálne vzdelávanie až po šiestich
mesiacoch pedagogickej alebo odbornej činnosti )
- vykonanú rigoróznu skúšku, podmienkou je u pedagogického zamestnanca najmenej
trojročná pedagogická prax a pre odborného zamestnanca najmenej trojročná
odborná prax
- vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka na štátnej jazykovej škole alebo
jazykovej škole, ktorá má oprávnenie (nie na vysokej škole), podmienkou je
u pedagogického zamestnanca najmenej trojročná pedagogická prax a u odborného
zamestnanca najmenej trojročná odborná prax
- absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a (nie rozširujúce štúdium špeciálnej
pedagogiky na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti), podmienkou
je u pedagogického zamestnanca najmenej trojročná pedagogická prax
- absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo
odbornej činnosti
- tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti –
autorstvo, spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane
počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov, pracovných

zošitov a odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej
literatúre, patenty a vynálezy
kredity možno získať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej
činnosti:
z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odbornej
činnosti územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby
v orgánoch štátnej správy na úseku školstva
z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov
kredity nie je možné získať za:
- adaptačné vzdelávanie
- prípravné atestačné vzdelávanie
- vzdelávanie
spôsobilosti

na

doplnenie

pedagogickej

spôsobilosti

a špeciálnopedagogickej

- vzdelávanie na výkon špecializovaných činností – triedny učiteľ, uvádzajúci pedagogický
zamestnanec alebo odborný zamestnanec
- funkčné vzdelávanie
- funkčné inovačné vzdelávanie

Priznávanie kreditov
Poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania prizná kredity:
- za absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania a
- vydá osvedčenie o počte získaných kreditov
Akreditačná rada prizná kredity:
- za absolvované vzdelávanie v zahraničí v lehote do 90 dní od podania žiadosti
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca (o priznanie kreditov požiada
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v lehote do 12 mesiacov
od absolvovania vzdelávania v zahraničí), a
- vydá osvedčenie o počte získaných kreditov
- ak neprizná kredity a nevydá osvedčenie
s odôvodnením, možnosť podať sťažnosť

vystaví

písomné

vyjadrenie

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia prizná pedagogickému zamestnancovi alebo
odbornému zamestnancovi kredity:
- za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti
(o priznanie kreditov požiada pedagogický alebo odborný zamestnanec v lehote do 12
mesiacov od schválenia alebo odporúčania učebných pomôcok vrátane počítačových
programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov, pracovných zošitov
a odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre,
patenty a vynálezy), schvaľovaciu doložku alebo odporúčaciu doložku udeľuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- vydá osvedčenie o počte získaných kreditov
- ak neprizná kredity a nevydá osvedčenie
s odôvodnením, možnosť podať sťažnosť

vystaví

písomné

vyjadrenie

Poznámka:
ak pedagogický zamestnanec získal 29 alebo 59 kreditov a chýba mu 1 kredit
na priznanie kreditového príplatku, nie je možné, aby riaditeľ školy alebo školského
zariadenia priznal 1 kredit za nejakú tvorivú aktivitu, ktorú vykonal pedagogický
zamestnanec na danej škole alebo školskom zariadení
- riaditeľovi školy alebo školského zariadenia prizná kredity zriaďovateľ školy alebo
školského zariadenia (riaditeľ školy alebo školského zariadenia je zamestnancom školy,
takže na základe vnútorného predpisu, ktorým bude priznávať a uznávať kredity riaditeľ
svojim podriadeným pedagogickým alebo odborným zamestnancom prizná a uzná kredity
zriaďovateľ riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, ako pomôcka slúži vyhláška
MŠ SR č. 445/2009 Z. z. § 13, príloha), ak neprizná kredity a nevydá osvedčenie
vystaví písomné vyjadrenie s odôvodnením, možnosť podať sťažnosť
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia prizná pedagogickému zamestnancovi
kredity:
- za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a - na výkon pedagogickej činnosti
ďalších podkategórií alebo vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo
predmetov študijného odboru (nie za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, taktiež nie za absolvovanie dvoch
vysokých škôl alebo za získanie dvoch výučných listov), dokladom o úspešnom
absolvovaní rozširujúceho štúdia je vysvedčenie, a
- vydá osvedčenie o získaní 60 kreditov (len pedagogický zamestnanec s najmenej
trojročnou pedagogickou praxou)
- rozširujúce štúdium sa nikdy netýka odborného zamestnanca
- ak ku dňu absolvovania rozširujúceho štúdia nezískal pedagogický zamestnanec najmenej
3 roky pedagogickej praxe – kredity riaditeľ prizná až po dovŕšení 3 rokov pedagogickej
praxe – t. j. sledujeme v priebehu kalendárneho roka

- riaditeľovi školy alebo školského zariadenia prizná kredity zriaďovateľ školy alebo
školského zariadenia, ak neprizná kredity vystaví písomné vyjadrenie s odôvodnením,
možnosť podať sťažnosť
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia prizná pedagogickému zamestnancovi alebo
odborného zamestnancovi kredity:
- za vykonanie rigoróznej skúšky a
- vydá osvedčenie o získaní 60 kreditov (len pedagogický zamestnane s najmenej
trojročnou pedagogickou praxou alebo odborný zamestnanec s najmenej trojročnou
odbornou praxou)
- ak ku dňu vykonania rigoróznej skúšky nezískal pedagogický zamestnanec najmenej 3
roky pedagogickej praxe alebo odborný zamestnanec najmenej 3 roky odbornej praxe –
kredity riaditeľ prizná až po dovŕšení 3 rokov pedagogickej alebo odbornej praxe – t. j.
sledujeme v priebehu kalendárneho roka
- riaditeľovi školy alebo školského zariadenia prizná kredity zriaďovateľ školy alebo
školského zariadenia, ak neprizná kredity vystaví písomné vyjadrenie s odôvodnením,
možnosť podať sťažnosť
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia prizná pedagogickému alebo odbornému
zamestnancovi kredity:
- za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka na štátnej jazykovej škole
alebo jazykovej škole, ktorá má oprávnenie (nie na vysokej škole), dokladom
o úspešnom vykonaní štátnej jazykovej skúšky je vysvedčenie o základnej štátnej
jazykovej skúške alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúške alebo odbornej štátnej
jazykovej skúške a
- vydá osvedčenie o získaní 60 kreditov (len pedagogický zamestnanec s najmenej
trojročnou pedagogickou praxou alebo odborný zamestnanec s najmenej trojročnou
odbornou praxou)
- musí vždy priznať kredity (bez ohľadu na skutočnosť či sa daný typ cudzieho jazyka
vyučuje na škole alebo nie, bez ohľadu na skutočnosť či zamestnanec potrebuje pri svojej
práci tento cudzí jazyk, či ho sám vyučuje), pretože zákon nedáva inú možnosť
- ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec má vykonanú základnú aj
všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z toho istého cudzieho jazyka, riaditeľ prizná kredity
len raz
- ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec má vykonanú štátnu jazykovú
skúšku z viacerých jazykov (napr. anglický jazyk aj nemecký jazyk) riaditeľ prizná
za každý druh cudzieho jazyka 60 kreditov (to neznamená, že má nárok na kreditový
príplatok vo výške 2 x 12 %)

- ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec má vykonanú štátnu jazykovú
skúšku a rozširujúce štúdium toho istého cudzieho jazyka, riaditeľ prizná kredity len raz
- ak ku dňu vykonania štátnej jazykovej skúšky nezískal pedagogický zamestnanec
najmenej 3 roky pedagogickej praxe alebo odborný zamestnanec najmenej 3 roky
odbornej praxe – kredity riaditeľ prizná až po dovŕšení 3 rokov pedagogickej alebo
odbornej praxe – t. j. sledujeme v priebehu kalendárneho roka
- riaditeľovi školy alebo školského zariadenia prizná kredity zriaďovateľ školy alebo
školského zariadenia, ak neprizná kredity vystaví písomné vyjadrenie s odôvodnením,
možnosť podať sťažnosť
Doba platnosti priznaných kreditov (pozor § 46 ods. 5 je do 31. 12. 2014 platný):
je najviac sedem rokov od ich priznania, začína sa počítať odo dňa vydania
osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania vydaného poskytovateľom, odo dňa
vydania osvedčenia o priznaní kreditov vydaného riaditeľom školy, zriaďovateľom školy,
odo dňa vydania osvedčenia o priznaní kreditov vydaného akreditačnou radou, odo dňa
schválenia učebnice, odo dňa vydania odborného článku. Zo závažných dôvodov, najmä
čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo práceneschopnosti trvajúcej
dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, môže zamestnávateľ na základe písomnej
žiadosti zamestnanca túto dobu predĺžiť najviac o tri roky.
Uznávanie kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia uzná pedagogickému zamestnancovi alebo
odbornému zamestnancovi kredity:
- za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu,
podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec
zaradený alebo pre vyučovaný predmet učiteľa (vždy uvedené na osvedčení
od poskytovateľa – určené pre: kategória, podkategória, kariérová pozícia),
- v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a
- v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania
- ak neuzná kredity vystaví písomné vyjadrenie s odôvodnením, možnosť podať
sťažnosť
upozorniť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
absolvovali len kontinuálne vzdelávanie presne určené pre ich cieľovú skupinu

aby

- riaditeľovi školy alebo školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ školy alebo
školského zariadenia, ak neuzná kredity vystaví písomné vyjadrenie s odôvodnením,
možnosť podať sťažnosť

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia, zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia
z priznaných kreditov za tvorivé aktivity a absolvované vzdelávanie v zahraničí
súvisiace s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti uzná maximálne 30 kreditov
na účely vyplácania kreditového príplatku (aj keď je autorom napr. dvoch učebníc
môže sa mu uznať z priznaných kreditov spolu maximálne 30 kreditov t.j. nie 30 kreditov
za každú učebnicu, metodický materiál, odborný článok, patent, vynález ..... )
- ak neuzná kredity vystaví písomné vyjadrenie s odôvodnením, možnosť podať
sťažnosť
Osvedčenie o počte priznaných kreditov vydané akreditačnou radou, riaditeľom školy
alebo školského zariadenia, zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia obsahuje
- údaje o aktivite, za ktorú sa kredity priznávajú
- počet priznaných kreditov
- dátum priznania kreditov
( vzor - Smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 4/2012 )
Osvedčenie o počte získaných kreditov vydané akreditačnou radou, poskytovateľom
kontinuálneho vzdelávania predloží:
- pedagogický alebo odborný zamestnanec riaditeľovi školy alebo školského zariadenia
- riaditeľ školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia
Sťažnosť voči nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov:
- môže podať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, riaditeľ školy alebo
školského zariadenia v lehote do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia
o nepriznaní kreditov, neuznaní kreditov
- na konanie o sťažnostiach sa vzťahuje osobitný predpis – zákon o sťažnostiach
č. 9/2010 Z. z.
príslušnosť na preskúmanie sťažnosti pedagogických zamestnancov alebo odborných
zamestnancov voči nepriznaniu alebo neuznaniu kreditov riaditeľom školy
alebo školského zariadenia:
- Ministerstvo zdravotníctva SR - pre stredné zdravotnícke školy
- Ministerstvo vnútra SR - pre stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
- Okresný úrad v sídle kraja – pre školy alebo školské zariadenia v územnej
pôsobnosti okrem škôl, ktoré patria pod Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo
vnútra SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - proti nepriznaniu kreditov
poskytovateľom alebo akreditačnou radou

príslušnosť na preskúmanie sťažnosti riaditeľov škôl a školských zariadení voči
nepriznaniu alebo neuznaniu kreditov zriaďovateľom:
- Ministerstvo zdravotníctva SR – pre riaditeľov stredných zdravotníckych škôl
- Ministerstvo vnútra SR - pre riaditeľov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – pre riaditeľov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v sídle kraja
- Okresný úrad v sídle kraja – pre riaditeľov škôl alebo školských zariadení
v územnej pôsobnosti okrem škôl, ktoré patria pod Ministerstvo zdravotníctva SR
a Ministerstvo vnútra SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - proti nepriznaniu kreditov
poskytovateľom alebo akreditačnou radou
Kreditový príplatok
- zamestnávateľ prizná kreditový príplatok od prvého dňa kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný
zamestnanec získal potrebný počet kreditov (napr. pedagogický zamestnanec získal
6. mája 2013 169 kreditov ale osvedčenie predložil až 7. novembra 2013 - nárok
na kreditový príplatok vo výške 2 x 6 % je spätne od 1. júna 2013)
- kredity sa sčítavajú ( napr. 17. 10. 2012 získal 25 kreditov, 3. 6. 2013 získal 15 kreditov,
nárok na kreditový príplatok vo výške 6 % je od 1. júla 2013 )
- za 30 získaných kreditov patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému
zamestnancovi kreditový príplatok vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy
a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený (napr. platová tarifa od 1. 1. 2014 v 10.
platovej triede pracovná trieda jeden t. j. 612,50 x 0,06 % = 36,75 € po zaokrúhlení
37,00 €)
- za 60 získaných kreditov patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému
zamestnancovi kreditový príplatok vo výške 2 x 6 % z platovej tarify platovej triedy
a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený (napr. platová tarifa od 1. 1. 2014 v 11.
platovej triede pracovná trieda jeden t. j. 686,50 x 0,06 % = 41,19 € po zaokrúhlení 41,50
€, 2 x 41,50 eur = 83 eur)
- za viac ako 60 kreditov sa kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi alebo
odbornému zamestnancovi neposkytuje
- pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec si môže uplatniť získané
kredity na účely vyplácania kreditového príplatku a zároveň tie isté kredity môže
uplatniť na vykonanie atestácie t. j. kreditový príplatok sa vypláca až do doby
pokiaľ nevykoná atestáciu (zamestnanci sa mylne domnievajú, že pokiaľ sa rozhodli
použiť kredity na vykonanie atestácie tak nemajú nárok na kreditový príplatok, z toho
dôvodu nepredložia riaditeľovi školy alebo školského zariadenia ani doklad o absolvovaní

kontinuálneho vzdelávania, prípadne rovno požiadajú, aby im nebol kreditový príplatok
vyplácaný, pretože chcú v budúcnosti vykonať atestáciu, alebo žiadajú o zastavenie
vyplácania kreditového príplatku už v čase, keď sa len prihlásili na vykonanie atestácie)
- vykonať atestáciu môže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ak získa
60 kreditov alebo získa 30 kreditov a absolvuje prípravné atestačné vzdelávanie
v rozsahu 60 hodín, neplatí žiadne obmedzenie týkajúce sa počtu rokov pedagogickej
praxe alebo odbornej praxe
- upozorniť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, aby predkladali aj
doklady o ukončení prípravného atestačného vzdelávania, aj keď za toto vzdelávanie sa
kredity nepriznávajú, ale po vykonaní atestácie sa odpíše len 30 kreditov
- II. atestáciu môžu vykonať len pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci
s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa
- asistenti učiteľa nemôžu vôbec vykonávať atestácie
- kredity strácajú platnosť dňom vydania osvedčenia o atestácii, najskôr sa odpisujú
najstaršie kredity (vedieme presnú evidenciu údajov o aktivite, za ktorú sa kredity
priznávajú, o počte priznaných kreditov a dátume priznania kreditov)
- po vykonaní atestácie sa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec
zaradí do vyššieho kariérového stupňa a preradí do vyššej platovej triedy (§27 ods. 5
zákona č. 553/2003 Z. z. „ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí
mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto
preradenia.“)
príklady
- pedagogický zamestnanec zaradený do 10. platovej triedy získal v minulom roku 60
kreditov absolvovaním kontinuálneho vzdelávania, dňa 13. januára 2014 vykonal I.
atestáciu, s účinnosťou od 14. januára 2014 sa preradí do 11. platovej triedy, pozor nie až
od 1. februára 2014, a týmto dňom sa zároveň zastaví vyplácanie kreditového príplatku,
pretože 60 kreditov použil na vykonanie atestácie
- pedagogický zamestnanec zaradený do 10. platovej triedy získal v minulom roku 60
kreditov absolvovaním kontinuálneho vzdelávania, absolvoval prípravné atestačné
vzdelávanie v rozsahu 60 hodín, dňa 13. januára 2014 vykonal I. atestáciu, s účinnosťou
od 14. januára 2014 sa preradí do 11. platovej triedy, a zároveň zamestnávateľ pokračuje
vo vyplácaní kreditového príplatku za 30 kreditov vo výške 6 % z vyššej platovej triedy 11. platovej triedy, pretože pedagogický zamestnanec použil zo získaných 60 kreditov len
30 kreditov na vykonanie atestácie
- pedagogický zamestnanec zaradený do 10. platovej triedy získal v minulom roku 122
kreditov absolvovaním kontinuálneho vzdelávania, dňa 13. januára 2014 vykonal
I. atestáciu, s účinnosťou od 14. januára 2014 sa preradí do 11. platovej triedy
a zamestnávateľ pokračuje vo vyplácaní kreditového príplatku za 62 kreditov vo výške
2 x 6 % z vyššej platovej triedy - 11. platovej triedy, pretože zo získaných 122 kreditov
použil 60 kreditov na vykonanie atestácie

ak si pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec dohodol
so zamestnávateľom kratší pracovný čas kreditový príplatok sa kráti ((§ 27 ods. 1, 2
a 3 zákona č. 553/2003 Z. z. „ tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a
príplatky určené mesačnou sumou patria zamestnancovi v pomernej výške
zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času okrem príplatku podľa § 13b
ods. 1, zaokrúhľujú sa na najbližší eurocent nahor)

