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Usmernenie 
k morálnemu oceňovaniu pedagogických a odborných zamestnancov 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len starosta) v súlade s § 56 ods. 3 
zákona č. 317 /2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na ocenenie práce 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len MČ BA-SM), 
vydáva toto usmernenie: 

Čl. 1 
Druh ocenenia 

l. Starosta moze udel iť morálne ocenenie, ktoré bude spojené s finančnou odmenou, 
pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s názvom: 

„Ďakovný list starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto" 

• za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, v oblasti 
starostlivosti o deti a mládež a za prácu a výsledky regionálneho i celoštátneho významu, 
ktoré šíria dobré meno školstva v mestskej časti, 

• za dlhoročný podiel na rozvoji školstva v oblasti výchovy a vzdelávania, humánny a 
tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, osobitne k deťom a žiakom s nadaním 
alebo zdravotne znevýhodneným deťom a ž iakom, 

• za mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov, s osobitným 
dôrazom na deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

• za mimoriadne aktivity: publ ikačná činnosť, prednášková činnosť, prácu v odborných 
komisiách na regionálnej , prípadne celoslovenskej úrovni . 

2. Morálne ocenenie je spojené s finančnou odmenou vo výške najmenej 170,- €. 

Čl. 2 
Predkladanie návrhov 

l. Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú spravidla riaditelia škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-SM, prípadne iné inštitúcie, občianske združenia a 
jednotlivé osoby priamo starostovi MČ BA-SM. Ak je navrhovateľom právnická osoba, návrh 
predkladá jej štatutárny orgán. Rovnako sa postupuje aj pri návrhoch na ocenenie riaditeľov. 

2. Termín predloženia návrhov je do 28. februára. Výnimočne možno navrhnúť 

pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na ocenenie aj v inom termíne v 
priebehu kalendárneho roka. 
3. Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formá lnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať : 

a) osobné údaje navrhovaného (meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, názov a 
adresa pracoviska, prípadne pracovísk), 
b) podrobné odôvodnenie návrhu, 
c) dátum a podpis navrhovateľa. 



Komisia pre morálne oceňovanie 

1. Starosta menuje trojčlennú Komisiu pre morálne oceňovanie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov (ďalej len komisia) ako svoj iniciatívny a poradný orgán v tejto 
oblasti. Starosta menuje za členov komisie vybraných zamestnancov úradu, prípadne aj 
zástupcov regionálneho školstva, po ich súhlasnom vyjadrení. Komisia sa vymenúva 
spravidla na jeden kalendárny rok. Počas tohto obdobia môže starosta komisiu alebo jej 
jednotlivých členov odvolať. 
2. O udelení ocenenia rozhoduje na návrh komisie starosta. 

Čl. 4 
Odovzdávanie ocenení 

1. Ďakovný list starostu MČ BA-SM odovzdáva starosta slávnostným spôsobom pn 
príležitosti Dňa učiteľov. 
2. Starosta môže odovzdať ocenenie aj jednotlivo pri inej príležitosti. Starosta odovzdá k 
oceneniu aj rozhodnutie o priznaní finančnej odmeny. Ročne možno udeliť najviac 30 
Ďakovných listov starostu MČ BA-SM spojených s finančnou odmenou. O 'zvýšení počtu 
ocenení môže rozhodnúť výhradne starosta. 
3. Finančná odmena ocenenému bude vyplatená z rozpočtu príslušnej školy alebo školského 
zariadenia - zamestnávateľa oceneného. 

Čl. s 
Finančné zabezpečenie 

1. Náklady spojené s oceňovaním pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
sa uhrádzajú z prostriedkov MČ BA-SM. 
2. O sume finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel rozhoduje starosta v rámci 
limitu finančných prostriedkov určených MČ BA-SM na príslušný kalendárny rok. 

Čl. 6 
Účinnosť 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. februára 2015. Týmto dňom stráca platnosť 
Usmernenie k morálnemu oceňovaniu pedagogických a odborných zamestnancov škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 1. februára 2011. 

Vypracovala: Mgr. Ľuboslava Vasilová 
Overila: Mgr. Ivana Ernstová 
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