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Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Metodický pokyn č. 1/2021/KV DPŠ je vnútorným predpisom na stanovenie pracovných 

postupov pri zabezpečení, organizácii a riadení kvalifikačného vzdelávania na výkon pracovnej 

činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na 

obsah študijného odboru sociálna práca. 

2. Metodický pokyn je záväzný pre všetkých účastníkov vzdelávacích programov kvalifikačného 

vzdelávania - Doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej len KV DPŠ). 

3. Metodický pokyn je vydaný v súlade najmä s legislatívnymi predpismi a internými predpismi 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (ďalej len VŠZaSP sv. 

Alžbety): 

a) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o celoživotnom vzdelávaní"), 

b) Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o pedagogických zamestnancoch"), 

c) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o vysokých školách"), 

d) Vyhláška MŠVVŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, 

e) Vyhláška MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a 

odborných zamestnancov, 

f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 

g) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov, 

h) Štatút VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 

i) Schválený program KV DPŠ  MŠVVŠ SR  č. 34/2020 zo dňa 25. augusta 2020  a č. 5/2021 zo dňa 

09. februára 2021. 
 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

1. KV DPŠ je súčasťou celoživotného vzdelávania, nadväzujúceho na školské vzdelávanie, 

schvaľuje ho MŠVVŠ SR a koordinuje Inštitút Doplňujúceho pedagogického štúdia sv. Matky 

Terezy - VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 

2. KV  DPŠ je organizované v dvoch vzdelávacích programoch: 

a) Pre absolventov neučiteľského študijného programu druhého stupňa vysokoškolského 

vzdelania v odbore sociálna práca, 

b) Pre študentov neučiteľského študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v 

odbore sociálna práca. 

3. Každý zo vzdelávacích programov je štrukturovaný do štyroch časovo i obsahovo ucelených 

modulov, ako základné moduly KV DPŠ. 

4. Obsah vzdelávania tvoria tematické celky: pedagogicko-psychologický, sociálno-vedný, 

odborovo-didaktický a pedagogická prax. 

5. Odborným garantom vzdelávacích programov KV DPŠ je odborník s vedecko-pedagogickým 

titulom docent alebo profesor a najmenej s piatimi rokmi praxe v danej oblasti. Zodpovedá za 

kvalitu vzdelávacích programov, za ich uskutočňovanie, priebeh, ukončenie a za koordináciu 

činnosti lektorov. 



 

6. Lektormi vzdelávacích programov KV DPŠ sú spravidla vysokoškolskí učitelia a odborníci z 

praxe so skúsenosťami v lektorovaní vzdelávacích aktivít. 

7. VŠZaSP sv. Alžbety - Inštitút DPŠ sv. Matky Terezy v Bratislave zverejňuje na svojej 

internetovej stránke informácie o aktuálnej ponuke KV DPŠ, o termínoch na prihlasovanie a k 

organizácii vzdelávania.  

 

 

Článok 3 

Organizácia Kvalifikačného vzdelávania  DPŠ 

 

1. KV DPŠ umožňuje doplniť nekvalifikovaným pedagogickým zamestnancom, absolventom a 

študentom druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru, 

kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné 

vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru sociálna práca. 

2. KV DPŠ je organizované ako externé štúdium s rozsahom vzdelávania 210 hodín (z toho 90 

hodín tvorí pedagogicko-psychologický celok, 20 hodín sociálno-vedný základ, 50 hodín  

odborovo-didaktický celok a 40 hodín odborná prax). 

3. Začiatok štúdia je spravidla tak, ako začiatok akademického roka, v prípade vysokého počtu 

záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky prijatia na DPŠ, môže VŠZaSP sv. Alžbety - Inštitút 

Doplňujúceho pedagogického štúdia sv. Matky Terezy v Bratislave otvoriť DPŠ aj počas 

akademického roka. 

4. Harmonogram termínov výučby je vypracovaný pred začiatkom štúdia a účastníci sú 

oboznámení najneskôr 14 kalendárnych dní pred zahájením výučby. Výučba sa uskutočňuje 

spravidla prezenčne na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave a na jej pracoviskách.  

5. KV DPŠ je spoplatnené, výška poplatkov je zverejnená na webovej stránke VŠZaSP sv. 

Alžbety.  

6. Študenti KV DPŠ sú zodpovední za správnosť a aktuálnosť poskytnutých osobných údajov, sú 

povinní akúkoľvek zmenu osobných údajov oznámiť oprávnenej osobe - koordinátorke štúdia a 

dokladovať príslušnú zmenu. 

 

 

Článok 4 

Prijímanie na Kvalifikačné vzdelávanie DPŠ 

 

 

1. Uchádzači o štúdium sa prihlasujú formou elektronickej prihlášky alebo zaslaním poštou, ktorá 

je zverejnená na webovej stránke VŠZaSP sv. Alžbety a je v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a rady EÚ 216/679 o ochrane a spracúvaní osobných údajov. 

2. Termín podania prihlášky na kvalifikačné vzdelávanie DPŠ je do 31. mája príslušného 

kalendárneho roka, v prípade potreby môže rektor VŠZaSP sv. Alžbety termín predĺžiť až do 

naplnenia skupiny podľa schváleného programu MŠVVŠ SR. 

3. O prijatí na štúdium rozhoduje garant štúdia a vedúca Inštitútu DPŠ. Oznámenie o prijatí, resp. 

neprijatí prihláseným uchádzačom sa doručuje písomným rozhodnutím a posiela poštou na 

adresu.  

4. Prijatí uchádzači sa zúčastnia zápisu v stanovenom riadnom termíne. Z vážnych dôvodov sa 

môžu uchádzači zapísať v náhradnom termíne a to do 5 pracovných dní od riadneho zápisu. 

 

 

 



Článok 5 

Pedagogická prax 

 

1. Na základe schváleného KV DPŠ na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre 

odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru sociálna 

práca, má pedagogická prax časovú dotáciu 40 hodín, z toho: náčuvy 7 hodín, rozbor 

vyučovacích hodín 4 hodiny, tvorba učebných materiálov 6 hodín, príprava výpočtovej a 

prezenčnej techniky 4 hodiny, výstupy 10 hodín, rozbor výstupov 6 hodín, vedenie  

pedagogickej dokumentácie 2 hodiny a zhodnotenie pedagogickej praxe 1 hodina. 

2. Pedagogická prax sa realizuje na stredných školách profesijného zamerania na základe zmluvy 

uzatvorenej medzi VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave a príslušnou strednou školou - cvičnou 

školou, ktorá obsahuje okrem iného aj podmienky organizácie pedagogickej praxe. V zmluve je 

upravená povinnosť riaditeľa cvičnej školy poveriť riadením pedagogickej praxe učiteľa - 

cvičného učiteľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. 

3. Prípravu a vydanie zmluvy na zabezpečenie pedagogickej praxe študentov zabezpečuje 

oprávnená osoba Inštitútu DPŠ, spravidla vedúca a schvaľuje ju rektor VŠZaSP sv. Alžbety. 

Potvrdenie o absolvovaní pedagogickej praxe je súčasťou spisu každého študenta. 

4. V prípade, že študent nemôže z vážnych dôvodov nastúpiť na prax, alebo je nútený pedagogickú 

prax prerušiť, je jeho povinnosťou bezodkladne túto skutočnosť oznámiť koordinátorovi štúdia, 

alebo poverenej osobe Inštitútu DPŠ a cvičnému učiteľovi pedagogickej praxe. 
 

 

Článok 6 

Prerušenie štúdia 

 

1. Študent KV DPŠ môže z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov prerušiť štúdium na 

základe písomnej žiadosti, ktorú odovzdá organizátorovi vzdelávania. 

2. Prerušenie štúdia môže byť maximálne po dobu jedného kalendárneho roka. V čase prerušenia 

štúdia prestáva byť žiadateľ študentom KV DPŠ. 

3. Prerušenie štúdia, ako aj pokračovanie v štúdiu po prerušení schvaľuje vedúca Inštitútu DPŠ, 

ktorá zároveň zaradí študenta k ďalšej študijnej skupine. 

4. V prípade nepodania žiadosti o opätovné zaradenie študenta, alebo neuhradenia školného do 

stanoveného termínu, bude tento termín považovaný za deň zanechania štúdia.  

 

 

Článok 7 

Ukončenie štúdia 

 

1. KV DPŠ sa ukončí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou z predmetov: všeobecná 

pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov.  

2. Záverečná skúška je pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva rektor 

VŠZaSP sv. Alžbety. 

3. Predsedom skúšobnej komisie je odborník s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo 

profesor v odbore sociálna práca a piatimi rokmi praxe v odbore. Členmi skúšobnej komisie sú 

vysokoškolskí učitelia s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa v príslušnej 

oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah KV DPŠ týka.  

4. Garant KV DPŠ a vedúca Inštitútu DPŠ zodpovedajú za vyhotovenie protokolu o priebehu 

obhajoby záverečnej práce, o priebehu záverečnej skúšky a o vydaní vysvedčenia o 

kvalifikačnom vzdelávaní DPŠ, podľa platného schváleného programu MŠVVŠ SR .  

 

 

 



Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Skutočnosti týkajúce sa Kvalifikačného vzdelávania DPŠ neupravené týmto metodickým 

pokynom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o pedagogických zamestnancoch, zákona 

o vysokých školách a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj príslušnými 

internými predpismi VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 

2. Pre študentov, ktorí začali štúdium pred akademickým rokom 2019/2020 a mali prerušené 

štúdium, umožní VŠZaSP sv. Alžbety, Inštitút DPŠ sv. Matky Terezy v Bratislave, 

pokračovanie v štúdiu podľa aktuálneho vzdelávacieho programu KV DPŠ. 

3. Metodický pokyn č. 1/2021/KV DPŠ nadobúda platnosť dňom podpisu rektora VŠZaSP sv. 

Alžbety v Bratislave a účinnosť dňom 15. septembra 2021. 

 

 

 

 

 

 

     dr.h.c. prof. MUDr. Juraj BENCA, PhD., MPH. 

     rektor VŠZaSP sv. Alžbety 
 


