
 

Postup pri výpočte a rozdelení výdavkov z dôvodu zmeny stupníc platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa osobitnej stupnice 

platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 1.1.2019 

 

Zákonom č. 224/2019 zo dňa 26.6.2019 bol novelizovaný 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. 

V prílohe č. 5 k zákonu č. 553/2019 Z. z. s názvom „Osobitná stupnica platových taríf 

učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov“ sú uvedené nové platové tarify 

v platových stupňoch (PS) od 1 po 14 a v platových triedach (PT) od 6 po 11 platné od 1.9.2019 pre 

učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. 

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 126/2019 bol upravený rozpočet bežných výdavkov pre 

VVŠ na rok 2019 v celkovej sume 1 796 558 eur. 

Valorizácia platov vš učiteľov a VaV zamestnancov 

 Výpočet potreby fin. prostriedkov vychádzal z počtov príslušných zamestnancov podľa 

údajov zaslaných z VVŠ na požiadanie MŠVVaŠ SR. 

Údaje o počtoch boli požadované podľa stavu z výkazu Škol 2 – 04 k 30.6.2019 (Štvrťročný výkaz o 

práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených MŠVVaŠ SR) z dôvodu presnejšieho 

výpočtu rozdelenia finančných prostriedkov podľa aktuálneho stavu dotknutých zamestnancov VVŠ 

nasledovne: 

- zo stĺpca     19 : evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka : prepočítaný 

počet 

- z riadkov 132: vysokoškolskí učitelia financovaní zo ŠR a 139: výskumní a umeleckí 

zamestnanci s VŠ vzdelaním. 

Údaje poskytnuté vysokými školami boli skontrolované na  výkaz Škol 2-04 k 30.6.2019. 

Počty uvedené v jednotlivých PT a PS boli vynásobené rozdielmi medzi „platovkami“ 

platnými pre dané kategórie zamestnancov k 1.1.2019 a k 1.9.2019. Následne boli vynásobené 4 (na 

4 mes. roka 2019) a ešte vynásobené percentom na odvody 35,2%. Koeficientom vypočítaným z 

rozdielu medzi vypočítanou potrebou a prídelom z MF SR sa následne vynásobila už vypočítaná 

potreba; takto vypočítaný údaj tvorí prídel pre jednotlivé VVŠ. 

Valorizácia štipendií doktorandov 

Finančné prostriedky z MF SR boli pridelené aj na „valorizáciu“ štipendií pre doktorandov. 

Tieto boli na školy rozdelené nasledovne: 

Z údajov v CRŠ  boli vygenerované data o počtoch doktorandov za jednotlivé mesiace roka 

2019 (od januára do júna) v kódoch 12 a 13. Do rozdelenia sumy na „valorizáciu“ štipendií 

doktorandov boli zohľadnené údaje z počtov doktorandov v mesiacoch apríl, máj a jún 2019 a to 

najvyšší počet z týchto troch mesiacov. Potreba sa vypočítala nasledovne: počet doktorandov 

*priemerná hodnota rozdielov z platoviek od 1.1.2019 a od 1.9.2019 v 1. PS a v 6. a 7. PT. 

Koeficientom vypočítaným z rozdielu medzi vypočítanou potrebou a prídelom z MF SR sa ešte 

vynásobila už vypočítaná potreba.  
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