
Výber zo Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 317/2009 Z. z.")  

upravujúci realizáciu DPŠ 

 

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 

317/2009 Z. z.") v § 7 odsek 1 písm. a) stanovuje, že kvalifikačným predpokladom na výkon 

pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti je získanie profesijných kompetencií 

absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom 

odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania. 

 

Na absolventov (študentov) inžinierskeho štúdia, ktorí chcú vyučovať odborné - 

profesijné predmety, sa vzťahuje § 8 odsek 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z., podľa ktorého 

pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo 

vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej 

činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu 

pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti  

a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného 

výcviku (ďalej len "pedagogická spôsobilosť"). 

 

Ako sa ďalej uvádza v § 8 odsek 2 zákona č. 317/2009 Z. z., vzdelávanie na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. a) poskytujú pedagogickým 

zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy v doplňujúcom pedagogickom 

štúdiu (ďalej "DPŠ") podľa § 8b. 

 

V § 8b zákona č. 317/2009 Z. z. sú špecifikované podmienky poskytovania 

DPŠ. Uvádzame výber z jeho úplného znenia (v odsekoch 1 a 5 sú časti, ktoré sa týkajú DPŠ 

študentov alebo absolventov inžinierskych študijných programov, zvýraznené). 

 

ZÁKON č. 317/2009 Z.z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

§ 8  

(1) Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu 

alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon 

pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a 

podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti 

 a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky 

odborného výcviku (ďalej len "pedagogická spôsobilosť") alebo  

b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky 

odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len "špeciálnopedagogická 

spôsobilosť"), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom 



zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným 

znevýhodnením.  

(2) Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm.  

a) poskytujú a) pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké 

školy v doplňujúcom pedagogickom štúdiu podľa § 8b, 

 b) pedagogickým zamestnancom so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou 

skúškou a vyšším odborným vzdelaním ukončeným absolventskou skúškou stredné 

odborné školy v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom 

pomaturitného kvalifikačného štúdia.  

(3) Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. b) poskytujú  

a) pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy, ktoré 

majú akreditovaný študijný program špeciálna pedagogika,  

b) pedagogickým zamestnancom so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou 

skúškou a vyšším odborným vzdelaním ukončeným absolventskou skúškou stredné 

odborné školy v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom 

pomaturitného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky. 

 (4) Dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti je 

vysvedčenie. 

 (5) Ak pedagogický zamestnanec absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium pre inú 

kategóriu pedagogického zamestnanca, ako je tá, v ktorej vykonáva pedagogickú činnosť, 

absolvuje požadované doplňujúce pedagogické štúdium len v didaktike vyučovacích 

predmetov, didaktike odborného výcviku, pedagogike voľného času alebo mimoškolskej 

pedagogike pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca, v ktorej vykonáva 

pedagogickú činnosť. Také štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou v príslušnej didaktike 

alebo mimoškolskej pedagogike pred skúšobnou komisiou.  

(6) Pedagogický zamestnanec ukončí doplňujúce pedagogické štúdium podľa odseku 5 

najneskôr do dvoch rokov odo dňa zmeny kategórie pedagogického zamestnanca. 

 (7) Ak pedagogický zamestnanec absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium pre niektorú z 

kategórií pedagogického zamestnanca podľa § 12, doplňujúce pedagogické štúdium platí pre 

všetky stupne vzdelania k tej kategórii pedagogického zamestnanca, ku ktorej doplňujúce 

pedagogické štúdium absolvoval.  

(8) Povinnosť doplniť si kvalifikačný predpoklad podľa odseku 1 sa nevzťahuje na učiteľa 

profesijných predmetov, ktorého týždenný rozsah priamej vyučovacej činnosti v týchto 

predmetoch je najviac desať vyučovacích hodín týždenne. 

§ 8b 

Doplňujúce pedagogické štúdium 

(1) Doplňujúce pedagogické štúdium je štúdium na vysokých školách, ktorým pedagogický 

zamestnanec získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti  



a) učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov a učiteľa 

profesijných predmetov pre absolventov študijného programu druhého stupňa v 

neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah 

nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov s 

prihliadnutím na vykonané štátne skúšky, 

 b) učiteľa základnej umeleckej školy, majstra odbornej výchovy, vychovávateľa a 

pedagogického asistenta pre absolventov študijného programu prvého stupňa v 

neučiteľských študijných odboroch,  

c) učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov, učiteľa 

profesijných predmetov, učiteľa základnej umeleckej školy, majstra odbornej 

výchovy, vychovávateľa a pedagogického asistenta pre študentov neučiteľských 

študijných programov súbežne so štúdiom študijného programu.  

(2) Doplňujúce pedagogické štúdium uskutočňuje vysoká škola v rozsahu najmenej 200 

vyučovacích hodín k tým študijným odborom, v ktorých má akreditované študijné 

programy v prvom stupni alebo v druhom stupni a zároveň má akreditovaný program na 

doplnenie pedagogickej spôsobilosti.  

(3) Obsahom doplňujúceho pedagogického štúdia je najmenej 80% pedagogicko-

psychologického a sociálno-vedného základu študijného odboru učiteľstva a absolvovanie 

najmenej 40 vyučovacích hodín pedagogickej praxe pod vedením pedagogického zamestnanca 

cvičnej školy.  

(4) Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným 

vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a 

najmenej ďalší dvaja členovia, ktorí sú zamestnancami príslušnej vysokej školy. Predsedu 

skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva rektor vysokej školy. 

 (5) Záverečná skúška sa koná spravidla v jeden deň z predmetov  

a) všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov na výkon 

pedagogickej činnosti učiteľa podľa odseku 1 písm. a),  

b) všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov na výkon 

pedagogickej činnosti učiteľa základnej umeleckej školy,  

c) všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku na výkon pedagogickej 

činnosti majstra odbornej výchovy,  

d) všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej 

pedagogiky na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa,  

e) všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov, didaktika 

odborného výcviku, didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej pedagogiky na 

výkon pedagogickej činnosti pedagogického asistenta alebo 

f) podľa písmena a), b), c) alebo d) na výkon pedagogickej činnosti podľa odseku 1 písm. c) v 

závislosti od kategórie a podkategórie, na výkon ktorej sa získava pedagogická spôsobilosť. 



 (6) O ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia sa vyhotovuje protokol podpísaný 

predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Dokladom o ukončení 

doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie. 

 (7) Ak sa doplňujúce pedagogické štúdium skončilo neúspešne, môže pedagogický 

zamestnanec alebo študent vykonať opravnú záverečnú skúšku najskôr po troch mesiacoch a 

najneskôr do deviatich mesiacov od termínu konania záverečnej skúšky.  

(8) Rektor vysokej školy môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín 

ukončenia doplňujúceho pedagogického štúdia.  

(9) Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje akreditačná rada podľa 

podmienok ustanovených v § 42 až 44. 

 (10) Vysoká škola, ktorá má akreditované študijné programy v prvom stupni alebo druhom 

stupni v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie, postupuje pri uskutočňovaní 

doplňujúceho pedagogického štúdia podľa týchto programov. 


