
Pokyny k realizácii DPŠ 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) je určené študentom a absolventom neučiteľských 

študijných programov v odboroch, v ktorých sú na SPU v Nitre akreditované študijné programy. 

Študenti SPU môžu študovať DPŠ súbežne so štúdiom študijného programu v zmysle § 8 ods. 

1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 8 zákona č. 390/2011 Z. 

z.. 

Pre absolventov neučiteľských študijných programov druhého stupňa vysokoškolského štúdia 

je poskytované externé štúdium DPŠ pričom obsah študijného programu  alebo obsah 

vykonaných štátnych skúšok nadväzuje na obsah predmetov vyučovaných na sekundárnom 

stupni vzdelávania.  

V súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. SPU v Nitre na základe rozhodnutí Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo septembra 2014 môže poskytovať 

programy doplňujúceho pedagogického štúdia v dennej súbežnej forme pre študentov 

i v externej forme pre absolventov:  

- na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných ekonomických predmetov  

(pre študijné programy: agrárny obchod a marketing, ekonomika podniku, kvantitatívne 

metódy v ekonómii, manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu) 

 

- na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných technických predmetov  

(pre študijné programy: informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike, kvalita produkcie, 

poľnohospodárska technika a komerčné činnosti, poľnohospodárska technika, prevádzka 

dopravných strojov a zariadení, spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov) 

 

- na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných potravinárskych predmetov  

(pre študijné programy: technológia potravín, bezpečnosť a kontrola potravín, biotechnológie) 

 

- na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných poľnohospodárskych predmetov 

(záhradníctvo, krajinná a záhradná architektúra, manažment živočíšnej výroby, špeciálne 

chovateľské odvetvia, výživa zvierat a krmovinárstvo, výživa, biológia, environmentálny 

manažment) 

  

Organizácia DPŠ sa na SPU v Nitre riadi nasledujúcimi pravidlami:  

1. Uchádzači sa prihlasujú na DPŠ denné súbežné formou zverejnenej prihlášky na DPŠ.  

Termín prihlasovania: do 15. júla v danom roku 

Prihlášky na externé štúdium sa každoročne prijímajú na tlačive pre riadne štúdium na 

vysokej škole (tlačivo Ševt) pričom prílohou prihlášky je overený diplom o ukončení 

štúdia, vysvedčenie zo štátnej skúšky a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 



Termín prihlasovania: priebežne počas celého roka, študenti sú zaradení na štúdium 

k začiatku aktuálneho akademického roka podľa dátumu doručenia prihlášky 

(poradovník), prednostne sú prijímaní záujemcovia, ktorí už učia resp. sú prijatí na 

miesta pedagogických zamestnancov. 

 

2. Štúdium je spoplatnené. Cena DPŠ denné súbežné: 150,- € /semester;  

                                              Cena DPŠ externé : 200,- € /semester;     

Cena zahŕňa: prijímacie konanie, výučbu, hodnotenie predmetov, vedenie a hodnotenie 

záverečnej práce, organizáciu záverečných skúšok, zabezpečenie pedagogickej praxe na 

cvičných školách, príprava študijných materiálov. 

 

3. SPU si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku DPŠ, ak počet 

absolventov/záujemcov o DPŠ, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie, nebude dostatočný.  

 

4. Na denné súbežné DPŠ sa môžu prihlásiť študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa 

štúdia, u ktorých je predpoklad pokračovania v štúdiu na inžinierskom stupni. Pri 

výberovom konaní sa zohľadňuje študijný priemer za prvé tri ročníky štúdia, fyzická a 

psychická spôsobilosť a absolvovanie výberových predmetov počas štúdia na 

jednotlivých fakultách SPU (všeobecná pedagogika, všeobecná psychológia, úvod do 

psychológie, sociálna psychológia, etika, estetika, filozofia, sociológia). 

Na externé štúdium sa prihlasujú absolventi inžinierskych študijných programov SPU 

prípadne iných vysokých škôl, pokiaľ nimi absolvovaný program/odbor je totožný, resp. 

príbuzný s niektorým so študijných programov, ktoré sú akreditované v 2. stupni štúdia 

na SPU a ku ktorým má SPU schválený program DPŠ.  

5. Štúdium pod odbornou garanciou CPPP FEM začína so začiatkom akademického roka, 

aktuálny rozvrh sa študentom zverejní na začiatku príslušného semestra. Študentom 

DPŠ sa stáva uchádzač po zápise. Podmienkou je uhradenie poplatku za prvý rok štúdia. 

Denné štúdium sa realizuje prezenčne (priamy kontakt vyučujúcich so študentmi) na 

prednáškach a cvičeniach z jednotlivých predmetov. V druhom ročníku okrem 

prednášok a cvičení na CPPP FEM prebieha pedagogická prax na cvičných školách, 

ktorá sa riadi Pokynmi k realizácii pedagogickej praxe. Organizácia výučby je určená 

harmonogramom štúdia a rozvrhom.  

Externé štúdium prebieha formou 2-3 denných sústredení (štvrtok, piatok, sobota) 

prezenčne (priamy kontakt vyučujúcich so študentmi) na prednáškach a cvičeniach 

z jednotlivých predmetov. Výučba sa realizuje spravidla 4x za semester. V druhom 

ročníku okrem prednášok a cvičení na CPPP FEM prebieha pedagogická prax na 

cvičných školách. Študentom DPŠ sa stáva uchádzač po zápise. Podmienkou je 

uhradenie poplatku za prvý rok štúdia. 

 



6. Výberové predmety zabezpečované Centrom pedagogiky a psychologického 

poradenstva FEM, ktoré  sú alternujúce k predmetom zo študijného plánu Doplňujúceho 

pedagogického štúdia súbežného pre denných študentov a študent ich úspešne 

absolvoval v rámci bakalárskeho stupňa štúdia v rámci svojho študijného programu ako 

výberové voliteľné predmety môžu byť na jeho žiadosť uznané za predmety DPŠ, ak je 

ich rozsah rovnaký alebo väčší ako rozsah zodpovedajúceho predmetu v študijnom 

pláne DPŠ.  Absolvovanie výberových predmetov sa riadi zásadami kreditového 

systému. (V súčasnosti je na CPP FEM  možné študentom uznať absolvovanie 

nasledovných predmetov: Všeobecná pedagogika  - alternácia predmetu v DPŠ- 

Pedagogická propedeutika); Všeobecná psychológia (alternácia predmetu v DPŠ- 

Všeobecná a vývinová psychológia); Rozvoj sociálnych kompetencií /alebo  Riešenie 

konfliktov (alternácia predmetu v DPŠ - Pedagogická komunikácia) 

 

7. DPŠ je štvorsemestrálne štúdium, v štvrtom semestri sa konajú záverečné skúšky. 

Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným 

vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou z predmetov všeobecná 

pedagogika, psychológia, didaktika vyučovacích predmetov. Skúšobnú komisiu tvorí 

predseda komisie a najmenej ďalší dvaja členovia komisie. O úspešnom vykonaní 

záverečnej skúšky sa vydá absolventovi doplňujúceho pedagogického štúdia 

vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti. Vysvedčenie o 

pedagogickej spôsobilosti dostane spolu s diplomom o ukončení inžinierskeho štúdia na 

slávnostnej promócii absolventov jednotlivých fakúlt SPU. 

 

 

Dňa 4. 8. 2015                                                Vypracovala: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. 

                                                                                            vedúca CPPP FEM SPU 

 
 
 

 


