
 

Výber zo: 

Zákona č. 138 ZÁKON z 10. mája2019 o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

a 

 

Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 

 

 

 upravujúcich realizáciu DPŠ 

 

Úplné znenie Zákona i vyhlášky nájdete tu:  

https://www.minedu.sk/pravne-predpisy-upravujuce-profesijny-rozvoj/ 

 

Zákon upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich 

pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len„ ministerstvo školstva“), kontrolu v profesijnom rozvoji, 

správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len„ centrálny register“). 
 

Na realizáciu DPŠ sa sa vzťahujú § 43 a 44 Zákona č. 138 ZÁKON z 10. mája2019 o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

DPŠ je v zákone chápané ako kvalifikačné vzdelávanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/data/att/15400.pdf


Zákon č. 138 z 10. mája2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Kvalifikačné vzdelávanie 

§ 43 

(1) Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický 

zamestnanec 

a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný 

predpoklad na výkon pracovnej činnosti 

a) v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, 

b) v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, 

c) vyučovaním ďalších aprobačných predmetov, 

d) v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ, 

e) v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického 

zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, 

f) v ďalšej kategórii odborného zamestnanca, 

g) v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

(2) Poskytovateľom kvalifikačného vzdelávania je vysoká škola a organizácia zriadená 

ministerstvom školstva. 

 

(3) Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku1písm.a) a b)sa organizuje ako doplňujúce 

pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon 

pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, školský tréner 

a pedagogický asistent. 

 

(4) Doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu 

na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, organizuje vysoká škola aj pre študentov dennej 

formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch. 

 

(5) Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1písm.c) až f) sa organizuje ako rozširujúce 

štúdium. 

 

(6) Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1písm.g )sa môže organizovať ako rozširujúce 

štúdium alebo ako súčasť základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia. 

 

(7) Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania nenahrádza získanie vyžadovaného 

stupňa vzdelania. 

 

(8) Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom 

a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti 

v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej 

kategórii odborného zamestnanca, môže absolvovať kvalifikačné vzdelávanie. 

 

§ 44 

Doplňujúce pedagogické štúdium 

(1) Vysoká škola, ktorá uskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce 



pedagogické štúdium ako program členený na moduly a podľa príslušného študijného 

programu. 

Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné 

predpisy vysokej školy neurčujú inak. Odborným garantom programu doplňujúceho 

pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu príslušného študijného 

programu. 

 

(2) Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon 

pracovnej činnosti v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, môže poskytovať rozširujúci 

modul doplňujúceho pedagogického štúdia podľa príslušného študijného programu. 

Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak 

vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak. Odborným garantom rozširujúceho modulu 

doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu 

príslušného študijného programu. 

 

(3) Vysoká škola, ktorá neuskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce 

pedagogické štúdium ako jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Program 

doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje ministerstvo školstva. Odborným garantom 

programu doplňujúceho pedagogického štúdia je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým 

titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka 

obsahu programu doplňujúceho pedagogického štúdia. 

 

(4) Organizácia zriadená ministerstvom školstva organizuje doplňujúce pedagogické štúdium 

ako program členený na moduly. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje 

ministerstvo školstva .Odborným garantom doplňujúceho pedagogického štúdia je odborník s 

najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom 

docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu doplňujúceho pedagogického štúdia. 

 

(5) Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov profesijných predmetov 

a) policajných škôl môže poskytovať len Akadémia Policajného zboru v Bratislave a 

b) stredných zdravotníckych škôl môže poskytovať len Slovenská zdravotnícka univerzita 

v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 

VYHLÁŠKA 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

z 28. októbra2019 

o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 

 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len„ministerstvo 

školstva“) podľa § 85 písm. b)zákona č. 138/2019Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len„zákon“) 

ustanovuje: 

 

Program vzdelávania a modul programu vzdelávania v profesijnom 

rozvoji 

§ 1 

Program vzdelávania modul programu vzdelávania pedagogického zamestnanca alebo 

odborného zamestnanca v profesijnom rozvoji (ďalej len „program vzdelávania“) sa vyhotovuje 

v písomnej forme, štátnom jazyku a obsahuje 

a) názov, sídlo identifikačné číslo organizácie poskytovateľa programu vzdelávania (ďalej len 

„poskytovateľ“), 

b) výstižný a zrozumiteľný názov programu vzdelávania, 

c) meno, priezvisko a podpis odborného garanta programu vzdelávania, 

d) druh vzdelávania v profesijnom rozvoji, 

e) rozsah vzdelávania v hodinách, 

f) formu vzdelávania, 

g) ciele a obsah vzdelávania, 

h) cieľovú skupinu; ak ide o aktualizačné vzdelávanie alebo adaptačné vzdelávanie, cieľová 

skupina sa neuvádza, 

i) získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania, 

j) opatrenia na zabezpečenie kvality 

1. obsahu vzdelávania, 

2. priebehu vzdelávania, 

3. ukončovania vzdelávania, 

k) odtlačok pečiatky poskytovateľa, 

l) podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa. 

 

§ 2 

(1) Z názvu programu doplňujúceho pedagogického štúdia, názvu modulu programu 

doplňujúceho pedagogického štúdia a názvu programu rozširujúceho štúdia vyplýva aj 

kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti podľa § 43 ods. 1zákona. 

(2) Druh programu vzdelávania sa v programe vzdelávania uvádza ako 

a) doplňujúce pedagogické štúdium, základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia alebo 

ako rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia, 

b) rozširujúce štúdium, 

c) funkčné vzdelávanie, základný modul funkčného vzdelávania alebo rozširujúci modul 

funkčného vzdelávania, 

d) špecializačné vzdelávanie, 

e) adaptačné vzdelávanie, 

f) predatestačné vzdelávanie alebo modul predatestačného vzdelávania, 



g) inovačné vzdelávanie alebo 

h) aktualizačné vzdelávanie. 

(3) Forma vzdelávania sa v programe vzdelávania uvádza ako prezenčná forma, dištančná 

forma alebo ako kombinovaná forma; ak ide o kombinovanú formu, uvádza sa aj rozsah 

vzdelávania v dištančnej forme. 

(4) Cieľová skupina sa v programe vzdelávania uvádza podľa druhu vzdelávania v profesijnom 

rozvoji a v súlade s cieľmi vzdelávania. 

§ 3 

(1) Program doplňujúceho pedagogického štúdia sa vypracúva v súlade s požiadavkami na 

obsah a rozsah programu doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1. 

(2) Program funkčného vzdelávania sa vypracúva v súlade s požiadavkami na obsah, rozsah 

a ciele funkčného vzdelávania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. 

§ 4 

(1) Opatreniami na zabezpečenie kvality priebehu vzdelávania a kvality ukončovania 

vzdelávania sú 

a) požiadavky na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca pri zaradení na 

vzdelávanie, 

b) personálne zabezpečenie vzdelávania a požiadavky poskytovateľa na odbornosť 

personálneho zabezpečenia, 

c) materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania, 

d) podmienky ukončenia vzdelávania. 

(2) Požiadavky na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca pri zaradení na 

vzdelávanie sú najmä požiadavky na stupeň vzdelania, druh vzdelania, spĺňanie kvalifikačných 

predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo na výkon 

pracovnej činnosti odborného zamestnanca, vykonanie vstupných skúšok alebo predchádzajúce 

absolvovanie iného programu vzdelávania. 

(3) Podmienkami ukončenia vzdelávania sú najmä požiadavky na účasť na vzdelávaní 

vyjadrené v percentách, splnenie konkrétnych úloh alebo miera úspešnosti v čiastkových 

skúškach. 

(4) V programe vzdelávania, ktorý nie je prílohou k žiadosti o schválenie programu vzdelávania 

podľa § 66 ods. 2 písm. a) zákona, sa správnosť opatrení podľa odseku 1uvádza uvedením 

dátumu a miesta 

a) schválenia programu vzdelávania; ak ide o program vzdelávania schválený ministerstvom 

školstva, uvádza sa aj číslo potvrdenia o schválení programu vzdelávania a doba platnosti 

potvrdenia o schválení programu vzdelávania alebo 

b) vydania oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania, čísla a rozsahu oprávnenia na 

poskytovanie inovačného vzdelávania a doby platnosti oprávnenia na poskytovanie inovačného 

vzdelávania. 

§ 5 

(1) Ciele a obsah vzdelávania sa v programe vzdelávania uvádzajú ako 

a) hlavný cieľ, 

b) čiastkové ciele, 

c) špecifické ciele, ak vyplývajú z účelu alebo z charakteru programu vzdelávania, 

d) tematické celky obsahu vzdelávania a ich rozsah v hodinách, 

e) program orientačnej pedagogickej praxe, diagnostickej pedagogickej praxe, 

didakticko-projektívnej pedagogickej praxe a integračno-realizačnej pedagogickej praxe (ďalej 

len „pedagogická prax“) alebo ako program odbornej praxe a spôsob jej zabezpečenia, ak ide o 

doplňujúce pedagogické štúdium alebo o rozširujúce štúdium. 

(2) Ciele programu vzdelávania výstižne a zrozumiteľne vyjadrujú zmenu kvalifikačných 

predpokladov, vedomostí,zručností,postojovaleboprofesijnýchkompetenciípoabsolvovaní 



programu vzdelávania. 

(3) Hlavný cieľ programu vzdelávania sa uvádza tak, aby bol výstižný, stručný, zrozumiteľný 

a dosiahnuteľný. Ak ide o 

a) program vzdelávania schválený podľa § 44 ods. 1,podľa § 44 ods. 2 alebo podľa § 45 ods. 1 

zákona, hlavný cieľ sa uvádza v súlade s príslušným akreditovaným študijným programom, 

b) program vzdelávania schválený ministerstvom školstva podľa § 44 ods. 3alebopodľa § 45 

ods. 2 zákona ,hlavný cieľ sa uvádza v súlade s opisom príslušného študijného odboru 

a účelom doplňujúceho pedagogického štúdia alebo účelom rozširujúceho štúdia, 

c) špecializačné vzdelávanie alebo predatestačné vzdelávanie, hlavný cieľ sa uvádza v súlade 

s príslušným profesijným štandardom, 

d) adaptačné vzdelávanie, hlavný cieľ sa uvádza v súlade s príslušným profesijným štandardom 

pre kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný 

zamestnanec, 

e) inovačné vzdelávanie ,hlavný cieľ sa uvádza v súlade s vydaným oprávnením na 

poskytovanie inovačného vzdelávania, 

f) aktualizačné vzdelávanie, hlavný cieľ sa uvádza v súlade s potrebami školy, školského 

zariadenia, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnejkurately,1) zariadenia sociálnych 

služieb2) alebo rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých zriadeného Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 (4) Čiastkové ciele sa uvádzajú tak, aby ich dosiahnutie prispievalo k dosiahnutiu hlavného 

cieľa. Čiastkové ciele môžu byť cieľmi tematických celkov. 

(5) Tematické celky svojím obsahom prispievajú k dosiahnutiu cieľov programu vzdelávania 

a uvádzajú sa tak, aby boli vnútorne usporiadané a logicky na seba nadväzovali. Rozsah 

tematického celku zodpovedá jeho obsahu. 


