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Článok I.
Základné ustanovenia

Riaditeľka Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník z dôvodu nadobudnutia 
účinnosti zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vydáva túto smernicu, 
ktorá určuje postup riaditeľky školy pri priznávaní kreditov pedagogickým a odborným 
zamestnanom školy v súlade s § 47 a § 47 a) citovaného zákona.

Článok II.
Základné pojmy

1. Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných 
priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, 
ktoré zamestnávateľ ustanovil v pracovnom poriadku.

2. Odbornou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných odborným 
zamestnancom najmä pri poskytovaní psychologickej, špeciálnopedagogickej 
starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva žiakom školy.

3. Pedagogický a odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú 
a odbornú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon"). Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci 
pedagogický zamestnanec.

4. Rozširujúce štúdium na účely priznania kreditov podľa tejto smernice je osobitný druh 
štúdia na vysokých školách, ktorým pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné 
predpoklady na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo predmetov 
študijného odboru. Dokladom o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je 
vysvedčenie.

5. Pedagogický zamestnanec sa na účely tejto smernice rozumie zamestnanec, ktorý je 
v pracovno-právnom vzťahu so Spojenou školou, Centrálna 464, 089 01 Svidník.

6. Zamestnávateľ sa na účely tejto smernice rozumie Spojená škola, Centrálna 464, 
089 01 Svidník. Osvedčenia o získaní kreditov alebo vyjadrenia s odôvodnením 
o nepriznaní alebo neuznaní kreditov pedagogickým a odborným zamestnancom 
podpisuje riaditeľka školy.

7. Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov.

Článok III.
Získavanie kreditov a pravidlá priznávania kreditov

1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec Spojenej školy, Centrálna 464, 
089 01 Svidník môže získať kredity v zmysle § 47 a § 47a) zákona za:
a) absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 

4 písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo karierovú pozíciu -  
kredity priznáva poskytovatel’ kontinuálneho vzdelávania, ktorý vydá 
pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie podľa § 35 ods. 8 
o počte získaných kreditov,

b) profesijné kompetencie, ktoré boli overené podľa § 35 ods. 6 pre druhy 
kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) -  kredity priznáva 
pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi minimálne s tromi rokmi 
pedagogickej alebo odbornej činnosti poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania, 
ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie podľa § 35 ods. 8 o počte 
získaných kreditov,

c) vykonanú rigoróznu skúšku alebo vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho 
jazyka pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou



pedagogickou alebo odbornou praxou -  kredity priznáva riaditeľka školy, ktorá 
vydá osvedčenie o získaní 60 kreditov, osvedčenie sa vydáva osobitne pre 
každý druh vykonanej skúšky,

d) absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a) -  za štúdium ďalšieho aprobačného 
predmetu alebo predmetov študijného odboru na vysokej škole - kredity priznáva 
riaditeľka školy, ktorá vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou 
pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov,

e) absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti 
alebo s výkonom odbornej činnosti -  kredity priznáva akreditačná rada, ktorá 
vydá pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte 
priznaných kreditov,

f) tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom 
odbornej činnosti, ktorými sú:
1. autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných 

pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, 
metodických materiálov, pracovných zošitov schválených alebo 
odporúčaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR -  kredity 
priznáva riaditeľka školy, ktorá vydá pedagogickému alebo odbornému 
zamestnancovi za každú schválenú alebo odporúčanú vyššie uvedenú 
aktivitu osvedčenie o získaní 30 kreditov,

2. odborné články publikované v odbornej literatúre - kredity priznáva riaditeľka 
školy, ktorá vydá pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi za 
publikovanie jedného odborného článku v karentovanom časopise 
osvedčenie o získaní 5 kreditov, alebo za publikovanie jedného odborného 
článku v odbornom časopise s celoslovenskou pôsobnosťou osvedčenie 
o získaní 3 kreditov,

2. Kredity možno získať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení 
výkonu odbornej činnosti
a) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon 

odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na 
výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva,

b) z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.
3. Kredity nemožno získať za kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b), 

za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca alebo 
odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. a) a d) a ods. 10 písm. a), za 
funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie.

4. Riaditeľka školy vydaním rozhodnutia uzná pedagogickému a odbornému 
zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované 
pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo 
odborný zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, MOV 
v závislosti od potrieb a zamerania školy a v súlade s plánom kontinuálneho 
vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu.

5. Riaditeľka školy zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa 
ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy 
a vzdelávania. Plán kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok vydáva 
riaditeľka školy po vyjadrení zriaďovateľa.

6. Zamestnanec požiada písomne riaditeľku školy o zaradenie do plánu kontinuálneho 
vzdelávania do 15. septembra v príslušnom školskom roku (Príloha 1).

7. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec písomne požiada riaditeľku školy 
o priznanie kreditov alebo uznanie kreditov cez registratúru zamestnávateľa ihneď po 
ich nadobudnutí. Prílohou žiadosti sú kópie prihlášky na vzdelávanie s podpisom 
riaditeľky školy alebo prehlásenie zamestnanca o udelenom súhlase riaditeľky školy, 
originály a kópie osvedčení o absolvovaní vzdelávania. Originály osvedčení budú 
vrátené zamestnancovi po overení kópií štatutárnym zástupcom.



8. Riaditeľka školy vydá osvedčenie o priznaní kreditov podľa bodov 1 c), d), f) tohto 
článku, ktoré obsahuje najmä:

a) určenie aktivity, za ktorú sa kredity priznávajú,
b) počet priznaných kreditov,
c) dátum priznania kreditov.

9. Ak riaditeľka školy neprizná kredity podľa bodov 1 c), d), f) tohto článku a nevydá 
osvedčenie, vystaví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením.

10. Ak akreditačná rada neprizná kredity podľa bodov 1 e) tohto článku a nevydá 
osvedčenie, vystaví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením.

11. Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov riaditeľkou školy podľa § 47a) 
zákona č. 317/2009 Z. z. môže pedagogický zamestnanec alebo odborný 
zamestnanec školy podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia 
o nepriznaní kreditov alebo neuznaní kreditov. Na preskúmanie sťažností je príslušný 
orgán miestnej štátnej správy v školstve, do ktorého pôsobnosti škola patrí. Sťažnosť 
sa podáva na Krajský školský úrad v Prešove. Na preskúmanie sťažností proti 
nepriznaniu kreditov poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania alebo akreditačnou 
radou je príslušné ministerstvo.

Článok IV.
Kreditový príplatok

Pedagogickému a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej 
spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu patrí 
kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je 
zaradený, a to za každých 30 kreditov. Najviac je možné získať kreditový príplatok v sume 
12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec 
zaradený za 60 kreditov. Kreditový príplatok riaditeľka školy prizná od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický a odborný 
zamestnanec školy získal potrebný počet kreditov. Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou 
zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania; zo 
závažných dôvodov, najmä čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo 
práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, môže zamestnávateľ na 
základe písomnej žiadosti pedagogického alebo odborného zamestnanca túto dobu predlžiť 
najviac o tri roky.

Kreditový príplatok sa pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi odoberie, 
alebo zníži, ak:

a) uplynie doba platnosti priznania kreditu, ktorá je najviac sedem rokov od jeho 
priznania (toto ustanovenie bude zrušené od 1.1. 2013 v zmysle § 46, ods. 5 
zákona)

b) pedagogický alebo odborný zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných 
kreditov na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie (§ 50 zákona).

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania riaditeľkou školy.
2. Každá zmena v tejto smernici sa môže vykonať len formou písomného 

a očíslovaného dodatku.
3. Táto smernica sa vydáva na dobu neurčitú, účinnosť začína dňom 01.03.2012.

Vo Svidníku, 28.02.2012.

Vypracovala: Ing. Mária Široká

RNDr. Mária Makutová 
riaditeľka školy



Príloha č. 1

Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník
tel/fax: 054 7882040, 0911 750315, www.spojenaskolask.sk 
e-mail: sekretariat@spojenaskolask.sk, spojenaskola@gmail.com

Ž I A D O S Ť  O Z A R A D E N I E  
D O  V Z D E L Á V A N I A  V Z M Y S L E  P L Á N U  K O N T I N U Á L N E H O  

V Z D E L Á V A N I A  S P O J E N E J  Š K O L Y  v o  S V I D N Í K U

Vyplňte, prosím, paličkovým písmom. Vysvetlivky na druhej strane.

Poskytovateľom vzdelávania je  ť)

Generálne riaditeľstvo MPC, Tomášiková 4, 
820 09 Bratislava
RP MPC, Sevčenkova 11, 850 05 Bratislava,

RP MPC, Ul. T. Sevčenka 11, 080 20 Prešov

RP MPC, Zádielska 1,040 01 Košice
RP MPC, Predmestská 1613, 010 01 Žilina

V zmysle § 35 ods. 2 Zákona č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh vzdelávania
Kontinuálne akreditované vzdelávanie2)

Krátkodobé neakreditované vzdelávanie3) Šk. r o k ........................Termín:

Názov vzdelávacieho 
programu

Titul, meno, priezvisko Rodné priezvisko

Dátum narodenia Miesto narodenia

Adresa trvalého pobytu 
(ulica, číslo)

Obec (aj PSČ)

Tel./mobil E-mail

Aprobácia (odbor) Dĺžka pedagogickej 
praxe

Číslo diplomu Vystavený dňa

Pracovisko 
(presný názov)

Spojená škola, Svidník

Org. z lo žk a ...............................................................
Adresa (aj PSČ) Centrálna 464, 089 01 Svidník

Okres Svidník Kraj Prešovský

Tel./mobil E-mail

Kategória
pedagogického/odborného 4)
zamestnanca

Podkategória
pedagogického
zamestnanca

Kariérový stupeň 6>

Začínajúci pedagóg/odb.zamestnanec 
Samostatný pedagóg/odb. zamestnanec 
Pedagóg /odborný zames.s I. atestáciou 
Pedagóg /odborný zames.s II. atestáciou

Kariérová pozícia7’ Pedagogický zamestnanec - 
špecialista áno - nie

Vo Svidníku Dátum Podpis pedagogického/odborného 
zamestnanca

Vyjadrenie zástupcu RŠ Súhlasím/nesúhlasím Podpis zástupcu RŠ :

Vo Svidníku Dátum Podpis riaditeľa/zriaďovateľa81

SPOJENA
ŠKOLA

SVIDNÍK

http://www.spojenaskolask.sk
mailto:sekretariat@spojenaskolask.sk
mailto:spojenaskola@gmail.com


Vysvetlivky:

0 Označte poskytovateľa vzdelávania.

21 Vyberte z nasledovných druhov kontinuálneho vzdelávania:

- Aktualizačně vzdelávanie (§ 39)- obsahom je sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných 
a pedagogických vedomostí a zručností.
- Prípravné atestačně vzdelávanie (§ 39) - na vykonanie atestácie. Obsahom sú zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania, predpisy v 
oblasti školstva.
- Inovačné vzdelávanie (§ 40) - obsahom sú inovácie v aprobačných predmetoch alebo v študijných odboroch.
- Specializačně inovačné vzdelávanie (§ 40) - obsahom sú inovácie v pedagogike, psychológii alebo ďalších poznatkoch potrebných na 
výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
- Funkčné inovačné vzdelávanie (§ 40) - obsahom sú inovácie v poznatkoch potrebných na výkon činností v kariérových pozíciách.
- Specializačně vzdelávanie (§ 37) - obsahom sú najmä poznatky zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z pedagogiky a z ďalších 
odborov vzdelávania potrebných na výkon špecializovaných činností.
- Funkčné vzdelávanie (§ 38) - obsahom sú poznatky zo strategického riadenia školy alebo školského zariadenia, zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov a ďalších predpisov týkajúcich sa riadenia škôl a školských zariadení, z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu
a odborných činností, z personálneho riadenia, finančného riadenia a z vlastného osobnostného rozvoja.
- Kvalifikačné vzdelávanie (§41)- obsahom sú poznatky z oblastí určených § 8 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.

3) Krátkodobé neakreditované vzdelávanie v rozsahu menej ako 20 hodín.

Kategórie pedagogických zamestnancov 47 Podkategórie pedagogických zamestnancov51 Kategórie odborných zamestnancov 41

učiteľ
učiteľ pre predprimáme vzdelávanie (učiteľ 
materskej školy)

psychológ, školský psychológ

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého 
stupňa základnej školy)

školský logopéd

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ 
druhého stupňa základnej školy)

špeciálny pedagóg

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, 
stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné 
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné 
vzdelávanie (učiteľ strednej Školy)

školský špeciálny pedagóg

učiteľ základnej umeleckej školy terénny špeciálny pedagóg
učiteľ jazykovej školy liečebný pedagóg
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie sociálny pedagóg

majster odbornej výchovy
vychovávateľ

asistent učiteľa

pedagogický asistent asistent vychovávateľa

asistent majstra odbornej výchovy
zahraničný lektor
tréner športovej školy a tréner športovej triedy

korepetítor

Kariérové stupne 0) Kariérové pozície77

začínajúci pedagogický zam estnanec alebo
začínajúci odborný zamestnanec

pedagogický zamestnanec špecialista triedny učiteľ
výchovný poradca
kariérový poradca
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie
vedúci metodického združenie
vedúci študijného odboru

samostatný pedagogický zamestnanec alebo 
samostatný odborný zamestnanec

koordinátor informatizácie

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou 
alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou

iný zamestnanec vykonávajúci špecializované 
činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, 
napríklad poradca pre vzdelávanie 
prostredníctvom informačno-komunikačných 
technológií, špecialista na výchovu a 
vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, 
koordinátor prevencie

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou 
alebo Odborný zamestnanec s druhou 
atestáciou

odborný zamestnanec špecialista uvádzajúci odborný zamestnanec
supervízor

iný zamestnanec vykonávajúci špecializované 
činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3. 
napríklad koordinátor prevencie, výchovný 
poradca, kariérový poradca

zahraničný lektor vedúci pedagogický zamestnanec

tréner športovej školy a tréner športovej triedy Vedúci odborný zamestnanec
korepetítor



Evidenčné číslo osvedčenia: K .... /2012 

Počet priznaných kreditov*): 60

Kredity platia**) do:

O S V E D Č E N I E
o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

Titul, meno, priezvisko:.....................................

Rodné priezvisko:............................

Dátum a miesto narodenia:..........................................

Za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

názov: .........................................

škola:.............................................

číslo dokladu: ........................

absolvované dňa :.........................

*) Kredity sa priznajú za absolvované štúdium pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou 
pedagogickou praxou.
**) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

Dátum vydania osvedčenia RNDr. Mária Makutová 
riaditeľka školy


