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445
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
z 19. októbra 2009
o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) pod¾a § 60 ods. 1 zákona è. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Poskytovanie kontinuálneho vzdelávania
(1) Poskytovate¾ kontinuálneho vzdelávania pod¾a
§ 35 ods. 2 zákona (ïalej len poskytovate¾) poskytuje
kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných programoch
kontinuálneho vzdelávania.
(2) kola alebo kolské zariadenie pod¾a § 35 ods. 2
písm. a) zákona môe poskytova tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
a) adaptaèné vzdelávanie,
b) aktualizaèné vzdelávanie,
c) pecializaèné vzdelávanie.
(3) Konzervatórium môe pod¾a § 8 ods. 4 písm. b) zákona poskytova aj kvalifikaèné vzdelávanie na získanie kvalifikaèných predpokladov pre ïalí aprobaèný
predmet alebo tudijný odbor.
(4) Stredná odborná kola môe pod¾a § 8 ods. 2 a § 8
ods. 3 písm. b) zákona poskytova aj vzdelávanie na doplnenie kvalifikaèných predpokladov a pod¾a § 8 ods. 4
písm. b) zákona môe poskytova kvalifikaèné vzdelávanie na získanie kvalifikaèných predpokladov pre ïalí aprobaèný predmet alebo tudijný odbor.

f) vzdelávanie na doplnenie kvalifikaèných predpokladov pod¾a § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 písm. b) a § 8 ods. 4
písm. c) zákona.
(7) Vzdelávacia organizácia zriadená iným ústredným orgánom tátnej správy môe poskytova tieto
druhy kontinuálneho vzdelávania:
a) aktualizaèné vzdelávanie,
b) inovaèné vzdelávanie,
c) pecializaèné vzdelávanie,
d) funkèné vzdelávanie,
e) kvalifikaèné vzdelávanie.
(8) Cirkev alebo náboenská spoloènos môe poskytova tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
a) aktualizaèné vzdelávanie,
b) inovaèné vzdelávanie,
c) pecializaèné vzdelávanie,
d) funkèné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov cirkevných kôl alebo cirkevných kolských zariadení.
(9) Iná právnická osoba môe poskytova tieto druhy
kontinuálneho vzdelávania:
a) aktualizaèné vzdelávanie,
b) inovaèné vzdelávanie,
c) pecializaèné vzdelávanie.
§2
Prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie
a overovanie profesijných kompetencií
(1) Poskytovate¾ zaraïuje pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie alebo vykonanie skúky pod¾a § 35 ods. 6 zákona na základe písomnej prihláky.

(5) Vysoká kola môe poskytova tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
a) aktualizaèné vzdelávanie,
b) inovaèné vzdelávanie,
c) pecializaèné vzdelávanie,
d) funkèné vzdelávanie,
e) kvalifikaèné vzdelávanie,
f) vzdelávanie na doplnenie kvalifikaèných predpokladov pod¾a § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 písm. a) a § 8 ods. 4
písm. a) zákona.

(2) Riadite¾ koly alebo kolského zariadenia na prihláke pod¾a odseku 1 potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do
kariérového stupòa, kariérovej pozície, kategórie alebo
podkategórie; riadite¾ovi koly alebo kolského zariadenia potvrdzuje prihláku zriaïovate¾.

(6) Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpeèenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania môe poskytova tieto druhy kontinuálneho
vzdelávania:
a) aktualizaèné vzdelávanie,
b) inovaèné vzdelávanie,
c) pecializaèné vzdelávanie,
d) funkèné vzdelávanie,
e) kvalifikaèné vzdelávanie,

(3) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riadite¾
koly nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca
alebo odborného zamestnanca pod¾a odseku 2, posúdi
poskytovate¾ oprávnenie na zaradenie pedagogického
zamestnanca alebo odborného zamestnanca na základe prísluných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec predloí poskytovate¾ovi.
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(4) Pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa v programe kontinuálneho vzdelávania
uvádzajú aj informácie o prihlasovaní na vykonanie
skúky pod¾a § 35 ods. 6 zákona na overenie profesijných kompetencií, ktoré prísluný program kontinuálneho vzdelávania poskytuje.
(5) Pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí získali sebavzdelávaním, výkonom
pedagogickej èinnosti alebo odbornej èinnosti rovnaké
profesijné kompetencie ako absolventi prísluného
programu kontinuálneho vzdelávania, platia na overenie profesijných kompetencií rovnaké poiadavky ako
pre ostatných úèastníkov programu kontinuálneho
vzdelávania.
(6) Zaradenie alebo nezaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie poskytovate¾ najneskôr desa dní pred
zaèatím kontinuálneho vzdelávania oznámi pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi
písomne.
§3
Uskutoèòovanie kontinuálneho vzdelávania
(1) Kontinuálne vzdelávanie sa uskutoèòuje pod¾a
druhu, rozsahu, obsahu a formách, ktoré sú v súlade
s akreditovaným programom kontinuálneho vzdelávania pod¾a § 42 zákona alebo sú v súlade s rámcovým
programom adaptaèného vzdelávania.
(2) Poiadavky na uèite¾a alebo lektora, ktorí budú
uskutoèòova program kontinuálneho vzdelávania,
a poiadavky na ich odborné kompetencie vo vzahu
k cie¾om programu kontinuálneho vzdelávania sú uvedené v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania.
(3) Poskytovate¾ pri uskutoèòovaní akreditovaného
programu kontinuálneho vzdelávania vedie najmä túto
písomnú agendu:
a) písomné prihláky,
b) prezenèné listiny, triedne knihy alebo inú dokumentáciu o úèasti a uskutoènení programu kontinuálneho vzdelávania, v ktorej je zaznamenaný aj èas
a miesto jeho konania, vrátane dokumentácie o overovaní profesijných kompetencií pod¾a § 35 ods. 6
zákona,
c) protokoly o ukonèení programu kontinuálneho
vzdelávania,
d) doklady o odovzdaní osvedèenia o ukonèení programu kontinuálneho vzdelávania,
e) evidenciu pridelených kreditov pod¾a absolventov
kontinuálneho vzdelávania a
f) dokumentáciu súvisiacu s poskytovaním, financovaním, uskutoèòovaním, priebehom a ukonèovaním
programu kontinuálneho vzdelávania.
(4) Vyuèovacia hodina vetkých druhov kontinuálneho vzdelávania trvá 45 minút. Najneskôr po kadých
dvoch vyuèovacích hodinách nasleduje 15 minút na
prípravu na ïaliu vyuèovaciu hodinu a psychohygienu. V jednom vzdelávacom dni môe by najviac osem
vyuèovacích hodín kontinuálneho vzdelávania; pri výcvikových a záitkových formách vzdelávania môe by
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v jednom vzdelávacom dni najviac desa vyuèovacích
hodín.
§4
Obsah, rozsah, formy, druhy
a ukonèovanie kontinuálneho vzdelávania
(1) Kontinuálne vzdelávanie sa zameriava na získanie vedomostí a zruèností najmä z
a) pedagogiky,
b) psychológie,
c) aprobaèných predmetov alebo zo tudijných odborov alebo
d) iných oblastí súvisiacich s výkonom pedagogickej
èinnosti alebo s výkonom odbornej èinnosti.
(2) Rozsah kontinuálneho vzdelávania je najmenej
20 vyuèovacích hodín a odliuje sa pod¾a druhov kontinuálneho vzdelávania.
(3) Do rozsahu kontinuálneho vzdelávania sa nepoèíta lehota na ukonèenie prísluného druhu kontinuálneho vzdelávania.
(4) Formy kontinuálneho vzdelávania sú prezenèná,
ditanèná alebo ich kombinácia.
(5) Prezenèná forma kontinuálneho vzdelávania je
vzdelávanie s priamym kontaktom lektora s úèastníkom vzdelávania. Úèas na prezenènej forme kontinuálneho vzdelávania sa preukazuje podpisom úèastníka
vzdelávania na prezenènej listine. Na ukonèenie programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý sa uskutoèòuje prezenènou formou, je potrebná úèas najmenej
80 % z celkového rozsahu programu kontinuálneho
vzdelávania; rovnako sa posudzuje úèas, ak sa prezenènou formou uskutoèòuje len èas programu kontinuálneho vzdelávania.
(6) Ditanèná forma kontinuálneho vzdelávania je
vzdelávanie prostredníctvom korepondencie a iných
prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi lektorom a samostatne vzdelávajúcim sa úèastníkom kontinuálneho vzdelávania.
(7) Forma kontinuálneho vzdelávania sa uvedie
v programe kontinuálneho vzdelávania, ak ide o kombinovanú formu kontinuálneho vzdelávania, uvedie sa aj
pomer prezenènej formy a ditanènej formy. Na základe
pecifík programu kontinuálneho vzdelávania mono
formy kontinuálneho vzdelávania spresni, napríklad
prednáka, cvièenie, záitkové vzdelávanie, skupinové
vzdelávanie.
§5
Adaptaèné vzdelávanie
(1) Adaptaèné vzdelávanie zaèínajúceho pedagogického zamestnanca sa koná pod doh¾adom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca pod¾a § 33 ods. 7 zákona a adaptaèné vzdelávanie zaèínajúceho odborného
zamestnanca sa koná pod doh¾adom uvádzajúceho odborného zamestnanca pod¾a § 33 ods. 12 zákona.
(2) Súèasou obsahu adaptaèného vzdelávania je aj
znalos veobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov, dokumentácie súvisiacej s výko-
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nom pedagogickej èinnosti alebo odbornej èinnosti,
vnútorných predpisov zamestnávate¾a a ostatnej dokumentácie zamestnávate¾a.

c) zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania,
d) veobecne záväzné právne predpisy a iné právne
a organizaèné akty v oblasti kolstva.

(3) Adaptaèné vzdelávanie trvá spravidla jeden rok,
najmenej vak tri mesiace; ak ide o pedagogického asistenta, trénera portovej koly alebo portovej triedy
a zahranièného lektora, trvá spravidla tri mesiace.

(3) Prípravné atestaèné vzdelávanie uskutoèòuje
poskytovate¾ pod¾a § 49 ods. 3 zákona, u ktorého sa na
vykonanie atestácie pedagogický zamestnanec alebo
odborný zamestnanec prihlási na vykonanie atestácie.
Prípravné atestaèné vzdelávanie sa uskutoèòuje v rozsahu 60 vyuèovacích hodín, z toho prezenènou formou
najmenej
a) 36 vyuèovacích hodín, ak ide o prípravu na vykonanie prvej atestácie,
b) 24 vyuèovacích hodín, ak ide o prípravu na vykonanie druhej atestácie.

(4) Zamestnávate¾ písomne pozve zaèínajúceho pedagogického zamestnanca alebo zaèínajúceho odborného
zamestnanca na vykonanie závereèného pohovoru
a otvorenej hodiny pred skúobnou komisiou najneskôr desa dní pred jeho uskutoènením. V tomto termíne taktie zamestnávate¾ oboznámi èlenov komisie so
závereènou správou uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, ktorá obsahuje mieru osvojenia si profesijných
kompetencií zaèínajúceho pedagogického zamestnanca alebo zaèínajúceho odborného zamestnanca a odporúèanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca
alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca.
(5) O adaptaènom vzdelávaní sa vyhotovuje záznam,
v ktorom je uvedený dátum zaèatia adaptaèného vzdelávania, jeho priebeh, dátum ukonèenia adaptaèného
vzdelávania, základné identifikaèné údaje zaèínajúceho a uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo
odborného zamestnanca, ktoré sú zhodné so základnými identifikaènými údajmi uvedenými v protokole
o ukonèení adaptaèného vzdelávania. K záznamu sa
ako prílohy pripája
a) vzdelávací program adaptaèného vzdelávania,
b) závereèná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca,
c) protokol o ukonèení adaptaèného vzdelávania a
d) rozhodnutie o úspenom alebo neúspenom ukonèení adaptaèného vzdelávania pod¾a § 36 ods. 6 zákona.
(6) Ak zaèínajúci pedagogický zamestnanec alebo zaèínajúci odborný zamestnanec mení zamestnanie poèas adaptaèného vzdelávania, nový zamestnávate¾
môe na základe priebených výsledkov uvedených
v zázname pod¾a odseku 5 akceptova dovtedajiu
dobu adaptaèného vzdelávania u predchádzajúceho
zamestnávate¾a, len ak je zaèínajúci pedagogický zamestnanec alebo zaèínajúci odborný zamestnanec
u nového zamestnávate¾a zaradený do tej istej kategórie a do tej istej podkategórie.
§6
Aktualizaèné vzdelávanie
(1) Aktualizaèné vzdelávanie sa uskutoèòuje v rozsahu 20 a 60 vyuèovacích hodín a trvá najviac desa mesiacov.
(2) Obsahom aktualizaèného vzdelávania sú najmä
a) aktuálne informácie vyuite¾né pri výkone pedagogickej èinnosti alebo odbornej èinnosti,
b) prehlbovanie, rozvíjanie a rozirovanie odborných
a pedagogických vedomostí a zruèností pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov,

(4) Obsah prípravného atestaèného vzdelávania pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov je vymedzený obsahom atestácie a poiadavkami na atestaènú prácu.
(5) Na prípravné atestaèné vzdelávanie môe by prijatý len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihláky preukáe najmenej 30 získanými platnými kreditmi.
(6) Prípravné atestaèné vzdelávanie sa vzahuje na
vykonanie jednej atestácie, ktorú absolvent prípravného atestaèného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch
rokov od ukonèenia prípravného atestaèného vzdelávania.
(7) Závereèná prezentácia pred úèastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizaèného vzdelávania alebo pred
trojèlennou skúobnou komisiou vymenovanou poskytovate¾om aktualizaèného vzdelávania sa vykoná z oblasti prísluného obsahu aktualizaèného vzdelávania.
Spôsob závereènej prezentácie a ïalie podrobnosti
o závereènej prezentácii sú uvedené v akreditovanom
programe aktualizaèného vzdelávania.
(8) Overenie profesijných kompetencií pod¾a § 35
ods. 6 zákona, poskytovaných aktualizaèným vzdelávaním, sa uskutoèòuje vdy pred skúobnou komisiou.
§7
Inovaèné vzdelávanie
(1) Inovaèné vzdelávanie sa uskutoèòuje v rozsahu
60 a 110 vyuèovacích hodín, trvá najviac 12 mesiacov.
(2) Obsahom inovaèného vzdelávania sú inovácie
najmä v
a) aprobaèných predmetoch alebo v tudijných odboroch alebo
b) pedagogike, psychológii alebo ïalích poznatkoch
potrebných na výkon pedagogickej èinnosti alebo
odbornej èinnosti alebo
c) poznatkoch potrebných na výkon èinností v kariérových pozíciách pod¾a § 40 ods. 6 zákona.
(3) Závereèná prezentácia a pohovor pred trojèlennou
skúobnou komisiou sa vykoná z obsahu prísluného
inovaèného vzdelávania. Spôsob závereènej prezentácie a ïalie podrobnosti o závereènej prezentácii a o pohovore pred trojèlennou skúobnou komisiou sa uvádzajú v programe inovaèného vzdelávania.
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(4) Funkèné inovaèné vzdelávanie je urèené pre absolventov funkèného vzdelávania. Funkèné inovaèné vzdelávanie sa uskutoèòuje v rozsahu 60 hodín a svojím obsahom nadväzuje na obsah funkèného vzdelávania
vedúcich pedagogických zamestnancov alebo vedúcich
odborných zamestnancov pod¾a § 34 ods. 1 zákona.
(5) pecializaèné inovaèné vzdelávanie je urèené pre
absolventov pecializaèného vzdelávania. pecializaèné inovaèné vzdelávanie sa uskutoèòuje v rozsahu
60 hodín a nadväzuje na prísluné pecializaèné vzdelávanie na výkon pecializovaných èinností pedagogických zamestnancov pecialistov alebo odborných zamestnancov pecialistov.
§8
pecializaèné vzdelávanie
(1) pecializaèné vzdelávanie sa uskutoèòuje v rozsahu 100 a 160 vyuèovacích hodín a trvá najviac 18
mesiacov; pecializaèné vzdelávanie odborných zamestnancov sa uskutoèòuje v rozsahu 100 a 400 hodín a trvá od 18 do 48 mesiacov v závislosti od konkrétneho druhu.
(2) Obsahom pecializaèného vzdelávania sú najmä
vedomosti zo veobecne záväzných právnych predpisov, z pedagogiky a z ïalích odborov vzdelávania potrebných na výkon pecializovaných èinností.
(3) Rozsah písomnej závereènej práce na ukonèenie
pecializaèného vzdelávania je
a) 20 a 25 strán, ak sa pecializaèné vzdelávanie
uskutoèòuje v rozsahu 140 a 160 vyuèovacích hodín,
b) 16 a 20 strán, ak sa pecializaèné vzdelávanie
uskutoèòuje v rozsahu 120 a 140 vyuèovacích hodín,
c) 12 a 16 strán, ak sa pecializaèné vzdelávanie
uskutoèòuje v rozsahu 100 a 120 vyuèovacích hodín.
(4) Písomnú závereènú prácu na ukonèenie pecializaèného vzdelávania posudzuje jeden recenzent.
§9
Funkèné vzdelávanie
(1) Funkèné vzdelávanie sa uskutoèòuje v rozsahu
160 a 200 vyuèovacích hodín a trvá najviac 24 mesiacov. Funkèné vzdelávanie sa vykonáva kombinovanou
formou, z toho prezenèná forma tvorí najmenej 100 vyuèovacích hodín.
(2) Obsahom funkèného vzdelávania sú vedomosti
najmä
a) zo strategického riadenia koly alebo kolského zariadenia,
b) zo veobecne záväzných právnych predpisov a ïalích predpisov týkajúcich sa riadenia kôl a kolských zariadení,
c) z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných èinností,
1
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d) z personálneho riadenia,
e) z finanèného riadenia a
f) z vlastného osobnostného rozvoja.
(3) Rozsah písomnej závereènej práce na ukonèenie
funkèného vzdelávania je 25 a 35 strán.
(4) Písomnú závereènú prácu na ukonèenie funkèného vzdelávania posudzuje jeden recenzent.
§ 10
Kvalifikaèné vzdelávanie
(1) Kvalifikaèné vzdelávanie sa vykonáva prezenènou
formou v rozsahu najmenej 200 vyuèovacích hodín
a trvá najviac 36 mesiacov; kvalifikaèné vzdelávanie
pod¾a § 8 ods. 1 zákona organizované vysokou kolou
sa uskutoèòuje pod¾a osobitných predpisov.1)
(2) Obsahom kvalifikaèného vzdelávania sú vedomosti z oblastí urèených pod¾a § 8 ods. 1 zákona.
(3) Rozsah písomnej závereènej práce na ukonèenie
kvalifikaèného vzdelávania je
a) 35 a 50 strán pre pedagogického zamestnanca s poadovaným vysokokolským vzdelaním najmenej
druhého stupòa,
b) 25 a 35 strán pre pedagogického zamestnanca s poadovaným vysokokolským vzdelaním prvého
stupòa,
c) 20 a 25 strán pre ostatných pedagogických zamestnancov.
(4) Písomnú závereènú prácu na ukonèenie kvalifikaèného vzdelávania posudzujú dvaja recenzenti.
§ 11
Spoloèné ustanovenia k ukonèovaniu
kontinuálneho vzdelávania
(1) Predsedu skúobnej komisie a ïalích èlenov
skúobnej komisie na ukonèovanie programu kontinuálneho vzdelávania vyberá poskytovate¾ z odborníkov
pre obsah programu kontinuálneho vzdelávania; predsedu skúobnej komisie na ukonèovanie kvalifikaèného vzdelávania pod¾a § 41 ods. 3 zákona vymenúva ministerstvo. Vymenovanie predsedu skúobnej komisie
na ukonèovanie kontinuálneho vzdelávania uèite¾ov
odborných zdravotníckych predmetov v stredných kolách a predsedu skúobnej komisie na ukonèovanie
kvalifikaèného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov policajných kôl a kôl
poiarnej ochrany upravujú osobitné predpisy. Poiadavky na èlenov skúobnej komisie a jej zloenie sú
uvedené v programe kontinuálneho vzdelávania.
(2) V jeden deò môe pred jednou skúobnou komisiou ukonèi kontinuálne vzdelávanie najviac 12
úèastníkov kontinuálneho vzdelávania. Ak je poèet
konèiacich úèastníkov programu kontinuálneho vzdelávania ve¾ký, môe by viac skúobných komisií.
(3) Overovanie profesijných kompetencií poskytovaných v programoch aktualizaèného vzdelávania, ino-

) § 102 ods. 2 písm. s) zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 581/2007 Z. z. o doplòujúcom pedagogickom túdiu.
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vaèného vzdelávania a pecializaèného vzdelávania
pod¾a § 35 ods. 6 zákona vykonáva poskytovate¾, ktorý
program kontinuálneho vzdelávania uskutoèòuje.

vzdelávania sa zoh¾adòuje tak, e za kadých pä hodín
programu kontinuálneho vzdelávania sa priradí jeden
kredit.

(4) Obsah písomnej závereènej práce a závereènej
skúky má priamo súvisie s obsahom programu kontinuálneho vzdelávania.

(2) Kritérium nároènosti a spôsobu ukonèovania
programu kontinuálneho vzdelávania zoh¾adòuje ministerstvo tak, e poèet kreditov priradených za rozsah
programu kontinuálneho vzdelávania pod¾a odseku 1
sa zvýi o
a) dva kredity, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukonèí závereènou prezentáciou,
b) tri kredity, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukonèí závereènou prezentáciou a pohovorom
pred komisiou,
c) 15 kreditov, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukonèí obhajobou závereènej práce a závereènou skúkou pred skúobnou komisiou,
d) 20 kreditov, ak ide o kvalifikaèné vzdelávanie pod¾a
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona.

(5) Písomné závereèné práce posudzujú recenzenti.
Recenzenti písomných závereèných prác sa vyberajú
pod¾a obsahu písomnej závereènej práce z odborníkov
na problematiku. Recenzentov vyberá poskytovate¾
kontinuálneho vzdelávania.
(6) Posudok recenzenta obsahuje najmä hodnotenie
aktuálnosti, odbornosti, originality obsahu písomnej
závereènej práce, odporúèanie alebo neodporúèanie písomnej závereènej práce na obhajobu a otázky pre
autora písomnej závereènej práce.
(7) Ak recenzent neodporuèí písomnú závereènú prácu na obhajobu, autor písomnú závereènú prácu na základe posudku recenzenta prepracuje a znovu predloí
na posúdenie; rovnako sa postupuje aj vtedy, ak sa vyaduje odporúèanie dvoch recenzentov a obaja neodporuèili písomnú závereènú prácu na obhajobu.
(8) Ak sa na obhajobu písomnej závereènej práce vyaduje odporúèanie dvoch recenzentov a ak jeden
z nich písomnú závereènú prácu neodporuèí na obhajobu, písomná závereèná práca sa posúdi tretím recenzentom a na základe jeho posudku poskytovate¾ rozhodne o monosti obhajoby písomnej závereènej práce.
Ak ani tretí recenzent neodporuèí písomnú závereènú
prácu na obhajobu, postupuje sa pod¾a odseku 7.
(9) Ak recenzenti pod¾a odsekov 7 a 8 neodporuèia písomnú závereènú prácu na obhajobu ani po druhom
prepracovaní, nemôe úèastník kontinuálneho vzdelávania toto vzdelávanie ukonèi.
(10) Závereènou skúkou pri ukonèovaní kontinuálneho vzdelávania sa rozumie ústne preskúanie vyrebovanej témy z obsahu prísluného programu kontinuálneho vzdelávania; ústnemu preskúaniu môe
predchádza písomný test.
(11) Témy urèené na preskúanie pod¾a odseku 10 sú
uvedené v programe kontinuálneho vzdelávania.
(12) Kontinuálne vzdelávanie sa ukonèí najneskôr
v lehote trvania prísluného druhu kontinuálneho
vzdelávania.
(13) Poskytovate¾ po úspenom ukonèení programu
kontinuálneho vzdelávania alebo po úspenom overení
profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním,
výkonom pedagogickej alebo odbornej èinnosti pod¾a
§ 35 ods. 6 zákona vydá pedagogickému zamestnancovi
alebo odbornému zamestnancovi osvedèenie.
§ 12
Priraïovanie, získavanie,
priznávanie a poèet kreditov
(1) Poèet kreditov priradených akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania pod¾a odseku 2 zoh¾adòuje jeho rozsah, nároènos a spôsob jeho ukonèovania. Kritérium rozsahu programu kontinuálneho

§ 13
(1) Kredity sa priznávajú za úspené absolvovanie
aktualizaèného vzdelávania, inovaèného vzdelávania,
kvalifikaèného vzdelávania pod¾a § 8 ods. 1 písm. c) zákona a pecializaèného vzdelávania na výkon èinností
a) výchovného poradcu,
b) kariérového poradcu,
c) vedúceho predmetovej komisie, vedúceho metodického zdruenia alebo vedúceho tudijného odboru,
d) koordinátora informatizácie,
e) supervízora a
f) iného zamestnanca vykonávajúceho pecializované
èinnosti urèené zamestnávate¾om pod¾a § 32 ods. 3
zákona.
(2) Kredity nemôe pedagogický zamestnanec alebo
odborný zamestnanec získa za absolvovanie
a) adaptaèného vzdelávania,
b) prípravného atestaèného vzdelávania pod¾a § 50
ods. 1 zákona,
c) funkèného vzdelávania,
d) funkèného inovaèného vzdelávania,
e) pecializaèného vzdelávania a pecializaèného inovaèného vzdelávania na výkon èinností triedneho
uèite¾a a uvádzajúceho pedagogického zamestnanca
alebo odborného zamestnanca a
f) kvalifikaèného vzdelávania pod¾a § 8 ods. 1 písm. a)
a b) zákona.
(3) Ak prísluné profesijné kompetencie získal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec výkonom pedagogickej èinnosti, odbornej èinnosti alebo sebavzdelávaním a boli overené pod¾a § 35 ods. 6 zákona
a v predpísanej forme ukonèenia daného akreditovaného programu, získa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec rovnaký poèet kreditov ako za
ukonèený program kontinuálneho vzdelávania pod¾a
odseku 1; to sa nevzahuje na úspené ukonèenie kvalifikaèného vzdelávania pod¾a § 8 ods. 1 písm. c) zákona.
(4) Celkový poèet priznaných kreditov sa uvádza na
osvedèení o ukonèení kontinuálneho vzdelávania.
(5) Akreditaèná rada Ministerstva kolstva Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogic-
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kého zamestnanca a odborného zamestnanca (ïalej len
akreditaèná rada) priznáva kredity pod¾a § 47 ods. 2
písm. a) zákona za objektívne merate¾né a preukázate¾né tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej
èinnosti alebo výkonom odbornej èinnosti za
a) autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo
odporúèaných uèebných pomôcok pod¾a § 47 ods. 2
písm. a) prvého bodu zákona 40 kreditov za rukopis
obsahujúci 20 normalizovaných strán s 30 riadkami
po 60 úderov na strane (ïalej len autorský hárok);
ak sa autorstvo alebo spoluautorstvo nemeria v autorských hárkoch, akreditaèná rada vychádza z inej
dokumentácie, ako napríklad technický výkres,
a prizná poèet kreditov v rozsahu primeranom hodnote pä kreditov za jeden autorský hárok,
b) tvorivé aktivity pod¾a § 47 ods. 2 písm. a) druhého
bodu zákona prizná akreditaèná rada kredity pod¾a
prílohy.

(2) Obsah druhej atestácie je zameraný na uplatnenie významných inovácií a preukázanie tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca alebo odborného
zamestnanca pri rieení odborno-metodických problémov pedagogickej èinnosti alebo odbornej èinnosti
pod¾a § 31 zákona a pod¾a vymedzených profesijných
tandardov jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov.

(6) Akreditaèná rada pri priznávaní kreditov za vzdelávanie absolvované v zahranièí, ktoré súvisí s výkonom pedagogickej èinnosti alebo s výkonom odbornej
èinnosti pod¾a § 47 ods. 2 písm. b) zákona na základe
predloených dokladov, ktoré preukazujú obsah, rozsah a spôsob ukonèenia vzdelávania, posúdi toto vzdelávanie, porovná ho s príslunými programami kontinuálneho vzdelávania a prizná rovnaký poèet kreditov
ako za ukonèenie porovnate¾ných programov kontinuálneho vzdelávania na Slovensku.

(4) Tematické okruhy pre prvú atestáciu alebo druhú
atestáciu pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov alebo pre jednotlivé kategórie
odborných zamestnancov urèí organizácia alebo vysoká kola pod¾a § 49 ods. 3 zákona (ïalej len atestaèná
organizácia). Tematické okruhy urèené atestaènou organizáciou schva¾uje ministerstvo; schva¾ovanie tematických okruhov pre uèite¾ov odborných zdravotníckych predmetov v stredných zdravotníckych kolách
a pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov policajných kôl a kôl poiarnej ochrany
upravujú osobitné predpisy.

(7) O priznanie kreditov pod¾a odsekov 5 a 6 pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec poiada akreditaènú radu v lehote do 12 mesiacov od schválenia alebo odporúèania uèebnej pomôcky, zverejnenia
výsledkov alebo uznania inej tvorivej aktivity, alebo absolvovania vzdelávania v zahranièí.
(8) Doba platnosti priznaných kreditov pod¾a § 46
ods. 5 zákona sa zaèína poèíta odo dòa vydania osvedèenia o ukonèení kontinuálneho vzdelávania vydaného
poskytovate¾om alebo odo dòa vydania osvedèenia
o priznaní kreditov vydaného akreditaènou radou pod¾a § 47 ods. 2 zákona.
(9) Zamestnávate¾ zaloí kópiu osvedèenia pod¾a § 11
ods. 13 do osobného spisu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a poèet získaných
kreditov vedie v kolskom registri zamestnancov pod¾a
§ 59 zákona.
(10) Poskytovatelia a akreditaèná rada vedú evidenciu
kreditov, ktoré priznali pedagogickým zamestnancom
a odborným zamestnancom.
§ 14
Obsah atestácie
(1) Obsah prvej atestácie je zameraný na uplatnenie
tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca pri rieení odborno-metodických problémov pedagogickej èinnosti alebo
odbornej èinnosti pod¾a § 30 zákona a pod¾a vymedzených profesijných tandardov jednotlivých kategórií
a podkategórií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov.

(3) Obsah prvej atestácie a obsah druhej atestácie vymedzujú tematické okruhy pre jednotlivé kategórie
a podkategórie pedagogických zamestnancov alebo pre
jednotlivé kategórie odborných zamestnancov. Obsah
prvej atestácie a obsah druhej atestácie vymedzuje aj
vyuèovací predmet alebo tudijný odbor, pre ktorý pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec
spåòa kvalifikaèné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie.

(5) Atestaèná organizácia môe na vykonanie prvej
atestácie uèite¾ov a odborných zamestnancov a druhej
atestácie uèite¾ov a odborných zamestnancov urèi aj
tematické okruhy pod¾a odsekov 7 a 10. Takto urèené
tematické okruhy sa neschva¾ujú.
(6) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec si vyberie jeden z tematických okruhov, z ktorého vykoná atestaènú skúku a v rámci ktorého si zvolí
tému atestaènej práce.
(7) Tematické okruhy pre prvú atestáciu uèite¾ov sú
najmä
a) ciele vyuèovacieho procesu, uèivo, vzdelávacie tandardy,
b) uèebné týly a metódy vyuèovacieho procesu,
c) didaktické zásady, organizaèné formy vzdelávania,
uèebné pomôcky, didaktická technika alebo
d) hodnotenie a klasifikácia iakov.
(8) Tematické okruhy pre druhú atestáciu uèite¾ov je
najmä
a) didaktika, jej úlohy a predmet skúmania, systém,
ciele vyuèovacieho procesu, uèivo, vzdelávacie tandardy,
b) uèebné týly, metódy vyuèovacieho procesu, didaktické zásady,
c) koncepcie vyuèovacieho procesu, organizaèné formy
vyuèovacieho procesu, uèebné pomôcky, didaktická
technika,
d) hodnotenie výsledkov vyuèovacieho procesu alebo
e) kvalita vyuèovacieho procesu.
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(9) Tematické okruhy pre prvú atestáciu odborných
zamestnancov je najmä poradenské pôsobenie v oblasti
a) vzdelávacieho vývinu,
b) osobnostného vývinu,
c) sociálneho vývinu a prevencie,
d) profesijnej orientácie a karierového vývinu alebo
e) raného poradenstva.

skúanie alebo praktické preukázanie výkonu èinnosti
sa zverejnia najneskôr 30 dní pred atestaènou skúkou.

(10) Tematické okruhy pre druhú atestáciu odborných zamestnancov pod¾a prísluných odborov èinnosti je najmä
a) diagnostika,
b) terapia,
c) preventívne programy,
d) metodika a supervízia,
e) poradenstvo alebo
f) práca s rodièmi.

(1) iados o vykonanie atestácie pod¾a § 50 ods. 2 zákona podáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec atestaènej organizácii. O vykonanie atestácie môe poiada pedagogický zamestnanec alebo
odborný zamestnanec v termíne do 30. júna alebo do
31. decembra. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec so iadosou odovzdá dva výtlaèky
atestaènej práce.

§ 15
Atestaèná práca a atestaèná skúka
(1) Obsahom atestaènej práce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú objektívne
poznatky, ktoré sú v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním, a je vymedzený zvolenou témou, tematickým
okruhom, vykonávanou pedagogickou èinnosou alebo
odbornou èinnosou, na ktorej výkon spåòajú kvalifikaèné predpoklady, a zameraním obsahu atestácie
pod¾a § 15 ods. 1 a 2.
(2) Obsah atestaènej práce uèite¾a je okrem odseku 1
vymedzený aj tudijným odborom alebo vyuèovacím
predmetom, na ktorého vyuèovanie spåòa kvalifikaèné
predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie.
(3) Rozsah atestaènej práce pre prvú atestáciu pedagogického zamestnanca alebo prvú atestáciu odborného zamestnanca pod¾a dosiahnutého stupòa vzdelania
je
a) 25 a 35 strán pre dosiahnuté vysokokolské vzdelanie najmenej druhého stupòa,
b) 22 a 28 strán pre dosiahnuté vysokokolské vzdelanie prvého stupòa,
c) 18 a 24 strán pre dosiahnuté úplné stredné veobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie
alebo vyie odborné vzdelanie.
(4) Rozsah atestaènej práce pre druhú atestáciu pedagogického zamestnanca alebo druhú atestáciu odborného zamestnanca je 40 a 60 strán.
(5) Atestaèná práca je originálne dielo vytvorené len
pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý atestaènú prácu predkladá na obhajobu.
(6) Posudok recenzenta obsahuje najmä hodnotenie
aktuálnosti, odbornosti, originality atestaènej práce,
vyuite¾nosti v praxi, odporúèanie alebo neodporúèanie atestaènej práce na obhajobu a otázky pre autora
závereènej práce.
(7) Atestaènou skúkou sa rozumie ústne preskúanie z vyrebovanej témy prísluného tematického okruhu alebo praktické preukázanie výkonu èinnosti z vyrebovanej témy prísluného tematického okruhu. Témy
z prísluného tematického okruhu urèené na ústne pre-

§ 16
iados o vykonanie atestácie

(2) Atestaèná organizácia najneskôr do troch mesiacov od termínu pod¾a odseku 1 zabezpeèí posúdenie
atestaèných prác a na základe posudkov pod¾a § 50
ods. 3 zákona najneskôr do tyroch mesiacov od termínu pod¾a odseku 1 oznámi termín vykonania atestácie
alebo iados na vykonanie atestácie zamietne. Vykonanie atestaènej skúky pedagogickým zamestnancom
a odborným zamestnancom sa uskutoèní do iestich
mesiacov od termínu pod¾a odseku 1.
(3) Ak jeden z recenzentov atestaènú prácu neodporuèí na obhajobu, atestaènú prácu posúdi tretí recenzent a na základe jeho recenzného posudku atestaèná
organizácia umoní alebo neumoní jej obhajobu. V takom prípade mono termíny pod¾a odseku 2 predåi,
najviac vak o tri mesiace. Ak ani tretí recenzent neodporuèí atestaènú prácu na obhajobu, iados o vykonanie atestácie atestaèná organizácia zamietne.
(4) Po úspenom vykonaní atestácie k termínu vydania osvedèenia o vykonaní prvej atestácie alebo osvedèenia o vykonaní druhej atestácie strácajú platnos
uplatnené kredity v poète pod¾a § 50 ods. l zákona.
(5) Na úèely atestácie strácajú platnos kredity, ktorým by sa platnos skonèila najskôr.
§ 17
Spoloèné ustanovenia k atestáciám
(1) Nároènos atestácie zoh¾adòuje poadovaný stupeò vzdelania na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do príslunej kategórie a podkategórie.
(2) Uèite¾ vykoná atestáciu vo zvolenom tematickom
okruhu z niektorého z predmetov, na ktorého vyuèovanie spåòa kvalifikaèné predpoklady. Ostatní pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci vykonajú atestáciu v zvolenom tematickom okruhu z oblasti
pedagogickej èinnosti alebo odbornej èinnosti, na ktorej výkon spåòajú kvalifikaèné predpoklady.
(3) Atestaèné organizácie zverejnia, pre ktoré kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov alebo
kategórie odborných zamestnancov vykonávajú prvú
atestáciu alebo druhú atestáciu, tematické okruhy pre
prvú atestáciu a druhú atestáciu pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a od-
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borných zamestnancov a podmienky vykonania atestácií.

c) poskytovate¾ kontinuálneho vzdelávania,
d) iným spôsobom.

(4) Vykonaním atestácie splní pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec podmienku zaradenia
do kariérového stupòa pod¾a § 27 zákona.

(2) Spôsob financovania a výka úhrady nákladov sa
uvádza v akreditovanom programe kontinuálneho
vzdelávania.

§ 18

(3) Adaptaèné vzdelávanie sa poskytuje pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi bezplatne.

Financovanie kontinuálneho vzdelávania
(1) Náklady spojené s kontinuálnym vzdelávaním
uhrádza
a) zamestnávate¾, ktorý svojho zamestnanca vysiela na
kontinuálne vzdelávanie,
b) úèastník kontinuálneho vzdelávania,

§ 19
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. novembra
2009.

Ján Mikolaj v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 445/2009 Z. z.

Poèet kreditov priznávaných akreditaènou radou za tvorivé aktivity
pod¾a § 47 ods. 2 písm. a) druhého bodu zákona, ktoré súvisia s výkonom
pedagogickej èinnosti alebo s výkonom odbornej èinnosti
I. Výsledky výskumu a vynálezcovskej èinnosti
a) 10 kreditov, ak výskum trval najmenej es mesiacov a výsledky sú doloené písomnou správou z oponentského
konania,
b) 15 kreditov, ak sa výskum pod¾a písmena a) uskutoènil v rámci medzinárodného projektu,
c) 15 kreditov pôvodcovi priemyselne vyuite¾ného vynálezu,
d) 20 kreditov pôvodcovi vynálezu, ktorému bol udelený patent.
II. Odborno-preventívne programy, stimulaèné programy alebo intervenèné programy vypracované odborným zamestnancom, ktorých tvorba nie je v jeho pracovnej náplni,
a) 10 kreditov, ak je odborno-preventívny program schválený prísluným kolským zariadením výchovného poradenstva a prevencie povereného orgánom miestnej tátnej správy v kolstve na metodické usmeròovanie poradenských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
b) 15 kreditov, ak je odborno-preventívny program ako výsledok experimentálneho overovania schválený na jeho
uplatnenie v praxi.
III. Odborné èlánky publikované v odbornej literatúre
a) jeden kredit za jednu normalizovanú stranu s 30 riadkami so 60 údermi,
b) pä kreditov za jednu normalizovanú stranu s 30 riadkami so 60 údermi uverejnenú v karentovanom èasopise.

