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VYSOKÁ �KOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIALNEJ PRÁCE SV.AL�BETY, n.o 
BRATISLAVA 

ÚSTAV DOPLÒUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO �TÚDIA                                                               
��������������������������������������������������������������������������� 

INFORMÁCIE O DOPLÒUJÚCOM PEDAGOGICKOM �TÚDIU 
                                                 �tudijný rok 2016/2017 
        �������������������������������������������������������������������- 

AKREDITOVANÉ ODBORY 
 
Doplòujúce pedagogické �túdium na výkon pedagogickej èinnosti uèite¾a profesijných 
predmetov sociálneho zamerania � uèite¾. 
 
Doplòujúce pedagogické �túdium na výkon pedagogickej èinnosti uèite¾a profesijných 
predmetov sociálneho zamerania � �tudent. 
 
 

KVALIFIKAÈNÉ PREDPOKLADY UCHÁDZAÈOV O PRIJATIE 
 
Doplòujúce pedagogické �túdium na výkon pedagogickej èinnosti uèite¾a profesijných 
predmetov sociálneho zamerania � uèite¾. 
��������������������������������������������������������������������������� 
Absolvent �tudijného programu druhého stupòa neuèite¾ských �tudijných odborov (Mgr.) 
v �tudijnom odbore �sociálna práca� a príbuzných �tudijných odborov druhého stupòa 
neuèite¾ských odborov (Mgr.), v ktorých boli vykonané �tátne skú�ky v �tudijnom odbore 
�sociálna práca�.                                                                                                                                              
 
Doplòujúce pedagogické �túdium na výkon pedagogickej èinnosti uèite¾a profesijných 
predmetov sociálneho zamerania � �tudent. 
��������������������������������������������������������������������������� 
Poslucháè denného alebo externého �tudijného programu druhého stupòa v neuèite¾skom  
�tudijnom odbore �sociálna práca� alebo poslucháè príbuzných �tudiných programoch 
druhého stupòa neuèite¾ských odborov a vykonané �tátne skú�ky (�tátna skú�ka z predmetu 
�sociálna práca�). 
 
 

CVIÈNÉ �KOLY 
 
Doplòujúce pedagogické �túdium na výkon pedagogickej èinnosti uèite¾a profesijných 
predmetov sociálneho zamerania � uèite¾. 
Doplòujúce pedagogické �túdium na výkon pedagogickej èinnosti uèite¾a profesijných 
predmetov sociálneho zamerania � �tudent. 
�������������������������������������������������������������������������� 
Súkromná pedag. a soc. akadémia EBG, �kolská 5, 977 01  Brezno  
Súkromná pedag. a soc. akadémia EBG, Nám. Matice slov. 23, 965 01 �iar n/Hronom 
Pedagogická a sociálna akadémia bl.Laury, Kalinèiakova 24, 917 01 Trnava   
Pedagogická a sociálna akadémia sv.Márie Goretti, Horná 137, 022 01 Èadca 
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Po�iarnicka 1, Ko�ice 
�������������������������������������������������������������������������� 
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PROGRAM DOPLÒUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO �TUDIA 
 
Doplòujúce pedagogické �túdium na výkon pedagogickej èinnosti uèite¾a profesijných 
predmetov sociálneho zamerania � uèite¾. 
Doplòujúce pedagogické �túdium na výkon pedagogickej èinnosti uèite¾a profesijných 
predmetov sociálneho zamerania � �tudent.                                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Úvod do doplòujúceho pedagogického �túdia 
Èasová dotácia: 3 hodiny 

 
I. modul: Pedagogicko-psychologický 

Èasová dotácia: 90 hodín 
 
A. Téma: �kolský systém, �tátne vzdelávacie programy (5 hodín)  
A 1. �kolský systém. (3)                                                                                                                 
A 2. �tátne vzdelávacie programy. (2) 

B. Téma: Teoretické modely uèenia sa a vzdelávania (20 hodín)  
B.1 Uèenie a vyuèovanie. Vzdelanie a vzdelávanie. (3) 
B 2. Modely uèenia sa  
B 2.1: Úèenie sa objavovaním  (3)                                                                                                                            
B 2.2. Uèenie výkladom                                                                                                                                                  
- interakcia medzi uèite¾om a �iakom   (2)                                                                                                             
- pou�ívanie príkladov, (2)                                                                                                                        
- deduktívne uèenie, (2)                                                                                                                        
- sekvenèné uèenie. (2)                                                                                                                            
B 3. Modely vyuèovania                                                                                                                                                                      
- dogmatický model vyuèovania, (2)                                                                                                          
- klasický model (výkladovo-ilustratívny),  (2)                                                                                        
- kon�truktivistický. (2) 

C. Téma : Vzdelávanie �iakov  so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (10)  
C 1. Systém a osobitosti vzdelávania �iakov so �peciálnými výchovno-vzdelávacím potrebami 
(2) 
C 2. Vzdelávanie �iakov so zdravotným znevýhodnením.(3) 
C 3. Vzdelávanie �iakov s nadaním. (2) 
C 4. Vzdelávanie �iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. (2) 
C 5. Sociálno-ekonomické a právne východiská vzdelávania �iakov so zdravotným 
znevýhodnením a �iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. (1) 

D. Téma: Diagnostikovanie a hodnotenie �iakov (10 hodín)  
D 1. Diagnostika a diagnostikovanie. (2) 
D.2. Charakteristické rysy pedagogickej diagnostiky. (1)                                                             
D 3. Metódy, typy a nástroje pedagogickej diagnostiky. (3)                                                      D 
4. Spolupráca �koly a uèite¾a so �kolskými zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie; 
spolupráca uèite¾a s výchovným poradcom a �kolským psychológom. (1)                                                                                    
D 5. Hodnotenie �iakov. (1)                                                                                                                    
D 6. Metodika hodnotenia a klasifikácie �iakov stredných �kôl. (2) 
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E. Téma:Psychologické aspekty vývinu �iakov (15 hodín)  
E 1.Úvod do vývinovej psychológie. (2) 
E 2. Charakteristika psychického vývinu v star�om �kolskom veku a období adolescencie. (3)                                                                                                                                                                             
E.3. Osobnos� �iaka.  (2)                                                                                                                   
E 4. Schopnosti a inteligencia.  (2)                                                                                                           
E 5. Charakter a temperament. (2)                                                                                                           
E 6.  Myslenie a konanie (2)                                                                                                                 
E.7. Motivácia a zameranie.  (2)                                                                                                            

F. Téma: Psychologické aspekty vytvárania sociálnych vz�ahov v �kole (10 hodín)  
F 1. Sociálne vz�ahy a ich miesto vo výchovno-vzdelávacom procese. (3) 
F 2. Klíma v triede (�kole), mo�nosti jej utvárania a ovplyvòovania.  (3)                                                           
F 3. Metódy poznávania sociálnych vz�ahov v triede. (4) 

G. Téma: Prevencia problémového správania (10 hodín)  
G 1. Poruchy správania � vymedzenie problému z h¾adiska �kolskej praxe. (3) 
G 2. Negatívne formy správania �iakov a opatreniach na ich predchádzanie. (3) 
G 3. Individuálne výchovno-vzdelávacie programy. (2) 
G 4. Výchovné opatrenia v regionálnom �kolstve a ich uplatòovanie na stredných �kolách. (1) 
G 5. Spolupráca �koly s rodinou, miestnou samosprávou a orgánmi soc.-právnej ochrany. (1) 

H. Téma: Pedagogická komunikácia (10 hodín)  
H 1. Základná charakteristika pedagogickej komunikácie. (2)                                                              
H 2. Verbálna a neverbálna kominikácia. (3)                                                                                     
H 3. Monológ a dialóg vo vyuèovaní. (3)                                                                                             
H 4. Pravidla komunikácie uèite¾ � �iak, uèite¾ � rodiè. (1)                                                                         
H 5. Chyby v pedagogickej komunikácii. (1) 

 
II. modul: Odborovo/predmetovo didaktický  

                                            Èasová dotácia: 50 hodín 
 
A. Téma: Projektovanie a realizácia vyuèovania profesijných predmetov sociálneho 
zamerania (16 hodín) 
A 1. Projektovanie vyuèovania profesijných predmetov sociálneho zamerania:  
- uèebné plány �tátnych vzdelávacích programov a �kolských vzdelávacích programov, (1) 
- vzdelávacie oblasti (vzdelávacie �tandardy odborného vzdelávania), (2) 
- uèebné osnovy odborných predmetov. (2) 
A 2. Podmienky na realizáciu �tátneho (�kolského) vzdelávacieho programu: 
- základné materiálne podmienky (kapacita �koly, makrointeriery, vyuèovacie interiery) (1) 
- odborná literatúra, didaktická technika, materiálové a výuèbové prostriedky (1) 
- podmienky na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia, (1) 
- organizaèné podmienky odborného vzdelávania. (1) 
A 3. Realizácia vyuèovania profesných predmetov sociálneho zamerania. (3) 
A 4. Medzipredmetové vz�ahy vo výuèbe profesijných predmetov sociálneho zamerania. (2) 
A 5. Osobitosti zamerania, odborného a organizaèného zabezpeèenia praktickej výuèby 
profesijných predmetov sociálneho zamerania. (2)  
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B. Téma: Rozvoj k¾úèových kompetencií �iakov v profesijných predmetoch sociálneho 
zamerania (16 hodín) 
B 1. Charakteristika kompetencií �iakov v profesijných predmetoch sociálneho zamerania. (1) 
B 2. K¾uèové v�eobecné kompetencie: 
- komunikatívne a sociálno-interakèné spôsobilosti, (1) 
- intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti, (1) 
- schopnos� tvorivo rie�i� problémy,(1) 
- spôsobilos� vyu�íva� informaèné technológie. (1) 
B 3. K¾úèové odborné kompetencie: 
- po�adované vedomosti, (3) 
- po�adované zruènosti, (3) 
- po�adované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti (3) 
B 4. Spolupráca sociálneho pracovníka s partnerskými profesiami. (2) 

C. Téma: �kolský vzdelávací program (4 hodiny) 
C 1.V�eobecné zásady tvorby �kolského vzdelávacieho programu. (2) 
C 2. �truktúra �kolského vzdelávacieho programu. (2) 

D. Téma: Sebareflexia a autoevalvácia uèite¾a predmetu sociálna práca (6 hodín) 
D 1. Sebareflexia, sebavýchova a sebazdokona¾ovanie uèite¾a odborných predmetov. (3) 
D 2. Sebahodnotenie uèite¾a profesijných predmetov. (3) 

E. Téma:  Tvorba uèebných materiálov a vyu�ívanie IKT vo vyuèovaní profesijných 
predmetov sociálneho zamerania (8 hodín)                                                                                                                 
E 1. Tvorba uèebných materiálov na vyuèbu profesijných predmetov sociálneho zamerania. (2) 
E 2. Tvorba a vyu�ívanie interaktívnych uèebných pomôcok. (3)                                                                                              
E 3.  Vyu�ívanie IKT vo vyuèovaní profesijných predmetov sociálneho zamerania. (3) 
 

                 III. modul: Predmetovo-odborový 
Èasová dotácia: 20 hodín 

 
A. Téma: Inovácie v oblasti vedného odboru sociálna práca (8 hodín) 
A 1. Inovaèné trendy v teórii vedného odboru �sociálna práca�. (3) 
A 2. Inovaèné trendy v sociálno-právnej ochrane a akceptácii potrieb klientov. (3) 
A 3. Aktuálne trendy v pôsobení sociálneho pedagóga v regionálnom �kolstve.  (2) 

B. Téma: Inovaèné trendy  vo výuèbe profesných predmetov sociálneho zamerania 
(6 hodín) 
B 1. Inovaèné trendy v �tátnych vzdelávacích programoch pre odborné vzdelávanie na 
stredných �kolách sociálno-právneho a sociálno-pedagogického zamerania. (3) 
B 2. Inovaèné trendy vo výuèbe profesijných predmetov sociálneho zamerania s osobitným 
zrete¾om na IKT. (3) 

C. Téma: Aktuálne zmeny v právnom prostredí výchovy a vzdelávania v regionálnom 
�kolstve (6 hodín) 
C 1. Aktuálne právne úpravy výchovy a vzdelávania v regionálnom �kolstve a osobitným 
zrete¾om na výchovy a vzdelávanie na stredných �kolách. (3) 
C 2. Aktuálne právne úpravy postavenia pedogogického zamestnanca s akcentom na uèite¾a 
profesných predmetov stredných �kôl. (3) 
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Pedagogická prax 
Èasová dotácia: 40 hodín 

                                                                                                                                            
                      Náèuvy, rozbor vyuèovacích hodín, výstupy, rozbor výstupov, zhodnotenie pedagogickej 

praxe sa realizuje na cvièných �kolách: 
             

               Závereèná práca 
Èasová dotácia: 5 hodín 

 
Metodika spracovania závereènej práce      
Èasová dotácia: 2 hodiny 
Konzultácie 
Èasová dotácia: 3 hodiny 
 
Poznámka:                                                                                                                                                         
Priebe�ná konzultácia závereènej práce bude pod¾a potrieb a po�iadaviek frekventanta 
zabezpeèovaná aj poèas pedagogickej praxe resp. individuálnymi konzultáciami pod¾a 
individuálneho dohovoru. 
 
Spôsob ukonèovania a po�iadavky na ukonèovanie: 

Doplòujúce pedagogické �túdium sa ukonèí v súlade s § 8 ods. 4 a� 6 zákona è. 317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení è.312/2013 Z.z. 
- obhajobou písomnej závereènej práce a                                                                                         
- závereènou skú�kou  z predmetov v�eobecná pedagogika, psychológia a didaktika 
odborných predmetov obsahovo nadväzujúcich na �tudijný odbor �sociálna práca�. 
 
Obsahové zameranie písomnej závereènej práce je orientované odborovo-didakticky. 
Rozsah písomnej závereènej práce na ukonèenie programu doplòujúceho pedagogického 
�túdia je 35 a� 50 strán. 
Závereènú prácu posudzujú dvaja recenzenti, obhajoba sa mô�e kona� aj v prípade, �e 
jeden  z recenzentov písomnú závereènú prácu neodporuèí. 
 
Poznámka:                                                                                                                              
Organizaèno-technické zabezpeèenie ukonèovania �túdia bude upresnené na zaèiatku 
III.semestra. 
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���������������������������������������������������������������������- 
Výòatok zo zákona è.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch v znení neskor�ích predpisov 
���������������������������������������������������������������������� 
 

§ 8b 
Doplòujúce pedagogické �túdium 

 
(1) Doplòujúce pedagogické �túdium je �túdium na vysokých �kolách, ktorým 
pedagogický zamestnanec získa pedagogickú spôsobilos� na výkon pedagogickej èinnosti                                  
a) uèite¾a akademických predmetov, uèite¾a umeleckých predmetov a uèite¾a 
profesijných predmetov pre absolventov �tudijného programu druhého stupòa 
v neuèite¾ských �tudijných odboroch na vyuèovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje 
na obsah �tudijných programov alebo �tudijných odborov a vykonané �tátne skú�ky,                                                                                            
b) uèite¾a základnej umeleckej �koly, majstra odbornej výchovy, vychovávate¾a a 
pedagogického asistenta pre absolventov �tudijného programu prvého stupòa 
v neuèite¾ských �tudijných odboroch, 
c) uèite¾a akademických predmetov, uèite¾a umeleckých predmetov, uèite¾a profesijných 
predmetov, uèite¾a základnej umeleckej �koly, majstra odbornej výchovy, vychovávate¾a 
a pedagogického asistenta pre �tudentov neuèite¾ských �tudijných programov súbe�ne so 
�túdiom �tudijného programu.  
(2) Doplòujúce pedagogické �túdium uskutoèòuje vysoká �kola v rozsahu najmenej 200 
vyuèovacích hodín k tým �tudijným odborom, v ktorých má akreditované �tudijné 
programy v prvom stupni alebo v druhom stupni a zároveò má akreditovaný program na 
doplnenie pedagogickej spôsobilosti. 
 (3) Obsahom doplòujúceho pedagogického �túdia je najmenej 80% pedagogicko-
psychologického a sociálno-vedného základu �tudijného odboru uèite¾stva a absolvovanie 
najmenej 40 vyuèovacích hodín pedagogickej praxe pod vedením pedagogického 
zamestnanca cviènej �koly. 45/ 
(4) Doplòujúce pedagogické �túdium sa ukonèuje obhajobou závereènej práce 
a úspe�ným vykonaním závereènej skú�ky pred skú�obnou komisiou. Skú�obnú komisiu 
tvorí predseda a najmenej ïal�í dvaja èlenovia, ktorí sú zamestnancami príslu�nej 
vysokej �koly. Predsedu skú�obnej komisie a jej ïal�ích èlenov vymenúva rektor vysokej 
�koly.  
(5) Závereèná skú�ka sa koná spravidla v jeden deò z predmetov 
a) v�eobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyuèovacích predmetov na výkon 
pedagogickej èinnosti uèite¾a pod¾a odseku 1 písm. a),  
b) v�eobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyuèovacích predmetov na výkon 
pedagogickej èinnosti uèite¾a základnej umeleckej �koly, 
c) v�eobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku na výkon 
pedagogickej èinnosti majstra odbornej výchovy, 
d) v�eobecná pedagogika, psychológia a didaktika vo¾ného èasu alebo didaktika 
mimo�kolskej pedagogiky na výkon pedagogickej èinnosti vychovávate¾a, 
e) v�eobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyuèovacích predmetov, didaktika 
odborného výcviku, didaktika vo¾ného èasu alebo didaktika mimo�kolskej pedagogiky na 
výkon pedagogickej èinnosti pedagogického asistenta alebo 
e) pod¾a písmena a), b), c) alebo d) na výkon pedagogickej èinnosti pod¾a odseku 1 písm. 
c) v závislosti od kategórie a podkategórie, na výkon ktorej sa získava pedagogická 
spôsobilos�. 
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(6) O ukonèení doplòujúceho pedagogického �túdia sa vyhotovuje protokol podpísaný 
predsedom skú�obnej komisie a ostatnými èlenmi skú�obnej komisie. Dokladom 
o ukonèení doplòujúceho pedagogického �túdia je vysvedèenie.                                               
(7) Ak sa doplòujúce pedagogické �túdium skonèilo neúspe�ne, mô�e pedagogický 
zamestnanec alebo �tudent vykona� opravnú závereènú skú�ku najskôr po troch 
mesiacoch a najneskôr do deviatich mesiacov od termínu konania závereènej skú�ky. 
(8) Rektor vysokej �koly mô�e zo záva�ných dôvodov, najmä zdravotných, povoli� iný 
termín ukonèenia doplòujúceho pedagogického �túdia. 
(9) Program doplòujúceho pedagogického �túdia schva¾uje akreditaèná rada pod¾a 
podmienok ustanovených v § 42 a� 44. 
(10) Vysoká �kola, ktorá má akreditované �tudijné programy v prvom stupni alebo 
druhom stupni v skupine �tudijných odborov výchova a vzdelávanie, postupuje pri 
uskutoèòovaní doplòujúceho pedagogického �túdia pod¾a týchto programov.  
 


