
#ModernéŠkoly 

Usmernenie  
Odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja  

č. 1/2022 
k vyplácaniu príplatku za výučbu predmetov 

v bilingválnych a inovatívnych odboroch v školskom roku 2022/2023 
 
Zhrnutie V nadväznosti na schválené priority Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 

2019-20221 (zvýšenie atraktívnosti škôl zavádzaním inovatívnych odborov) pokračuje aj od 1.9.2022 možnosť vyplácať 
príplatok za výučbu predmetov v bilingválnych a inovatívnych odboroch. Jeho cieľom je uľahčiť nábor 
kvalifikovaných učiteľov a motivovať súčasných pedagógov k doplneniu si kvalifikácie na výučbu v týchto 
odboroch. 

Výška Výšku príplatku navrhuje podľa rozsahu výučby riaditeľ školy, max. do výšky € 200 mesačne v hrubom. 

Nárok na 
príplatok 

Nárok na priznanie príplatku majú pedagogickí zamestnanci, ktorí učia: 
a) Predmety v bilingválnych triedach gymnázií a stredných odborných škôl, 
b) Odborné predmety v inovatívnych odboroch stredných odborných škôl a stredných priemyselných škôl 

technického zamerania. 
Príplatok môže byť priznaný aj odborným zamestnancom, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s inovatívnymi 
a bilingválnymi odbormi. Príplatok môže byť navrhnutý každému pedagogickému a odbornému zamestnancovi školy - 
súčasným aj nastupujúcim. 
Inovatívne odbory v šk. roku 2022/23: Medzinárodné programy IB (Spojená škola Pankúchova), 2561 M informačné 
a sieťové technológie (SPŠE Hálova, SPŠE K. Adlera a SPŠE Zochova), 2573 M programovanie digitálnych 
technológií (SPŠE Zochova, SPŠE Hálova), 2567 M multimédiá (SPŠE Hálova), 2559 M inteligentné technológie 
(SPŠE Zochova), 2569 M informačné a digitálne technológie (SPŠE Zochova),  2495 K autotronik (SOŠ 
dopravná), 2682 K mechanik počítačových sietí (SOŠ elektrotechnická, SOŠ informačných technológií, SOŠ 
technológií a remesiel), 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií (SOŠ informačných 
technológií), 2697 K mechanik elektrotechnik (SOŠ technológií a remesiel) 
Bilingválne triedy v šk. roku 2022/23: Gymnázium A. Einsteina, Gymnázium Grösslingová, Gymnázium Hubeného, 
Gymnázium I. Horvátha, Spojená škola Pankúchova, Gymnázium Malacky, Gymnázium Pezinok, Gymnázium 
Vazovova, OA Dudova, SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie Bratislava, SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera Bratislava, 
SOŠ chemická Vlčie hrdlo Bratislava. 

V prípade stredných priemyselných a odborných škôl technického zamerania, na ktorých dochádza k inovovaniu 
učebných plánov, vrátane vstupu odborov do duálneho vzdelávania, môže riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu 
BSK rozhodnúť na základe žiadosti riaditeľa školy o rozšírení zoznamu odborov. 

Podmienky 
príplatku 

Pedagogický alebo odborný zamestnanec musí ku dňu začatia výučby spĺňať kvalifikačné predpoklady na výučbu 
predmetu alebo začať proces získavania kvalifikačných predpokladov na výučbu predmetu, alebo musí spĺňať 
predpoklady na výkon činnosti odborného zamestnanca. 

Pedagogický alebo odborný zamestnanec sa zaväzuje, že počas poberania príplatku bude vzdelávacie materiály, 
ktoré vytvoril a používa pri výučbe, zverejňovať pre využitie kolegami na školách BSK. 

Podávanie 
žiadostí 

Žiadosti o priznanie príplatku pre konkrétnych pedagogických a odborných zamestnancov so špecifikáciou 
vyučovaných predmetov, resp. činností podáva riaditeľ školy v septembri 2022 na Odbor školstva, mládeže a športu 
BSK. Elektronickú verzia žiadosti je potrebné poslať na katarina.gogova@region-bsk. 
O schválení žiadosti rozhodne Odbor školstva, mládeže a športu BSK obratom. 
Otázky je možné adresovať Ing. Kataríne Gogovej, tel. č. 02/ 4826 4127, katarina.gogova@region-bsk.sk. 
 

Vyplácanie 
príplatku 

Po schválení zriaďovateľom bude príplatok vo schválenej výške vyplácaný pedagogickému alebo odbornému 
zamestnancovi mesačne od 1.9.2022. 

Na základe schválenia žiadosti bude škole navýšený rozpočet v septembri 2022 o financie na príplatok a odvody 
zamestnávateľa v mesiacoch september až december 2022.  

Zánik 
nároku 

Nárok na príplatok zaniká, pokiaľ pedagogický alebo odborný zamestnanec: 
- prestane učiť predmet(y) v rámci bilingválnych tried alebo inovatívnych odborov, 
- nebude na základe zhodnotenia riaditeľa dosahovať kvalitné pedagogické výsledky, 
- prestane spĺňať podmienky príplatku podľa tohto usmernenia. 

Túto skutočnosť riaditeľ školy bezodkladne oznámi na Odbor školstva, mládeže a športu.  
Nevyčerpané finančné prostriedky môže riaditeľ, po schválení zriaďovateľom, využiť na jednorazové odmeny 
ostatných zamestnancov zapojených do výučby v bilingválnych triedach a inovatívnych odboroch. 
 

 
1 https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2019/06/BSK-StrategiaSkolstva_2019-2022.pdf 


