
Smernica k rozširujúcemu štúdiu 

na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Rozširujúce štúdium je definované ako kvalifikačné vzdelávanie podľa § 43 a § 45 Zákona 
138/2019 Z. z. z 10.5.2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Cieľom rozširujúceho štúdia je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec v príslušnom 
stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti 
vyučovania ďalšieho aprobačného predmetu. 

3. Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy, učiteľa strednej školy, je najmenej 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom 
odbore a v príslušnom študijnom programe. 

4. Účel kvalifikačného vzdelávania preukazuje uchádzač o rozširujúce štúdium kópiou plánu 
profesijného rozvoja a kópiou ročného plánu vzdelávania opatrenou odtlačkom pečiatky 
zamestnávateľa a podpisom štatutárneho zástupcu zamestnávateľa alebo dohodou o zvyšovaní 
kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce. 

5. Oprávnené náklady spojené s rozširujúcim štúdiom poskytovaným vysokou školou, ktoré je 
v súlade s plánom profesijného rozvoja a ročným plánom vzdelávania, hradí pedagogický 
zamestnanec alebo môže hradiť zamestnávateľ, resp. môžu byť pokryté z cielených grantových 
projektov.  

6. Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad 
vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v 
podkategórii pedagogického zamestnanca, môže absolvovať kvalifikačné vzdelávanie. 

7. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ponúka rozširujúce štúdium pre predmety biológia, 
fyzika, geografia, chémia, informatika a matematika pre pedagogických zamestnancov 
vykonávajúcich pracovnú činnosť v kategórii učiteľ, v podkategóriach učiteľ druhého stupňa 
základnej školy alebo učiteľ strednej školy. 

 

 

Článok 2 
Organizácia rozširujúceho štúdia 

1. Dĺžka rozširujúceho štúdia je 5 semestrov.  

2. Fakulta si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku rozširujúce štúdium, ak 
počet záujemcov na príslušnom programe neprekročí počet 10. 

3. Výučba sa realizuje podľa harmonogramu akademického roka v zimnom a letnom semestri 
spravidla každý piatok, a to približne od 09:00 do 18:00 hod.. 

4. Semester pozostáva zo 14 týždňov, z ktorých posledné dva sú určené na náhradu výučby 
v prípade štátnych sviatkov, prekážok vo výučbe alebo plnohodnotné naplnenie rozsahu 
predmetu. 

 



Článok 3 
Prijatie na rozširujúce štúdium 

1. Podanie prihlášky na rozširujúce štúdium je potrebné realizovať do 15. júla príslušného 
kalendárneho roku. Uchádzač o rozširujúce štúdium sa prihlasuje na štúdium formou 
elektronickej prihlášky https://e-prihlaska.upjs.sk (v políčku „Výber stupňa štúdia“ uvádza „Iné 
štúdium - stupeň N“). Podanie prihlášky na rozširujúce štúdium je bezplatné. 

2. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania je uchádzačovi oznámené do 31.augusta príslušného 
roku.  

3. Pri zápise študent predloží originál a kópiu vysokoškolského diplomu, príp. aj vysvedčenia 
o doplňujúcom pedagogickom štúdiu, ktoré pracovníčka študijného oddelenia overí. 

4. Výška poplatku za semester rozširujúceho štúdia je stanovená na 300 € a vzťahuje sa na 
študentov prijatých na rozširujúce štúdium počas platnosti a účinnosti tejto smernice; výška 
poplatku za semester rozširujúceho štúdia v prípade študentov prijatých na rozširujúce štúdium 
pred platnosťou a účinnosťou tejto smernice sa spravuje doterajšími predpismi. Poplatok sa 
vzťahuje na každý semester štúdia, na ktorý sa študent zapíše. Úhradu semestrálneho poplatku 
je potrebné uskutočniť pred začatím výučby v danom semestri. Neuhradenie poplatku je 
považované za zanechanie štúdia. 

5. Ak študent zanechá štúdium, poplatok za štúdium sa mu nevracia. 

 

 

Článok 4 
Realizácia rozširujúceho štúdia 

1. Študijný program príslušného rozširujúceho štúdia vychádza z programu medziodborového a 
učiteľského štúdia predmetu. Všetky predmety študijného programu sú povinné. 

2. Pre administráciu štúdia slúži Akademický informačný systém (AiS2). 

3. Prítomnosť na výučbe je povinná. Vyučujúci má právo stanoviť rozsah ospravedlnenej neúčasti 
a splnenie náhradných podmienok za neúčasť. 

4. Vyučujúci predmetu vypisuje termíny skúšok v riadnom skúšobnom období podľa 
harmonogramu aktuálneho akademického roku. Na úspešné vykonanie skúšky môže študent 
využiť riadny a maximálne dva opravné termíny. Pri opakovanom zápise predmetu má študent 
nárok iba na jeden riadny a jeden opravný termín. Študent nemá nárok na vypísanie termínu 
skúšky mimo riadneho skúšobného obdobia, vypísanie je na rozhodnutí vyučujúceho. 

5. Ak sa študent v danom akademickom roku nedostaví z niektorého predmetu na skúšku alebo 
nezíska hodnotenie v niektorom z vypísaných termínov, je hodnotený stupňom FX - nevyhovel 
a kredity za predmet nezískava. 

6. Kontrola výsledkov štúdia sa realizuje v deň zápisu do nasledujúceho akademického roku. 

7. Predmety, za ktoré študent kredity nezískal, si musí zapísať a absolvovať ešte raz 
v nasledujúcom akademickom roku. V rámci jedného akademického roka si študent môže 
opakovane zapísať najviac 3 predmety. Predmet môže byť opakovane zapísaný iba raz. 

8. Štúdium je možné na žiadosť študenta prerušiť na celé semestre, maximálne na jeden rok. Počas 
prerušenia štúdia nie je možné absolvovať predmety a skúšky. 

https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home


9. V prípade, že v nasledujúcom roku nie je príslušný študijný program pre malý počet záujemcov 
realizovaný, fakulta má právo študentovi prerušiť štúdium na ďalší rok. 

10. Požiadavky na záverečnú prácu sú zverejnené pred začiatkom 3. semestra štúdia. Študent sa 
prihlasuje na záverečnú prácu v AIS2 najneskôr do konca 3. semestra štúdia. 

11. Rozsah pedagogickej praxe je stanovený na 20 hodín prezenčnej výučby predmetu 
rozširujúceho štúdia na základnej alebo strednej škole a 4 hodiny hospitácií na výučbe 
predmetu rozširujúceho štúdia u cvičného učiteľa. Výber školy a cvičného učiteľa (v prípade 
potreby môže aj zabezpečiť) odsúhlasuje študijný poradca rozširujúceho štúdia na odbore. Prax 
vykonáva študent počas 2. -5. semestra. Po absolvovaní požadovaného rozsahu praxe doručí 
študent študijnému poradcovi rozširujúceho štúdia na odbore potvrdenie o absolvovaní praxe. 
O absolvovaní praxe študent podáva štruktúrovanú správu z praxe. 

 

 

Článok 5 
Ukončenie rozširujúceho štúdia 

1. Štúdium sa končí záverečnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce. 

2. Termín odovzdania záverečnej práce je 10. február kalendárneho roku, v ktorom sa koná 
záverečná skúška. Ak tento dátum pripadá na voľný deň, termínom odovzdania sa stáva najbližší 
pondelok. Do uvedeného termínu je študent povinný úspešne vykonať všetky skúšky a získať 
všetky predpísané hodnotenia predmetov študijného programu príslušného rozširujúceho 
štúdia.  

3. Záverečnú prácu odovzdáva študent elektronicky, ako pdf súbor, vložením do AiS2 a v dvoch 
tlačených, tepelnou väzbou spracovaných kópiách. Obe podoby záverečnej práce musia byť 
obsahovo zhodné. Po vložení práce do AiS2 študent vytlačí a podpíše licenčnú zmluvu, ktorú 
prikladá do odovzdávaných tlačených verzií práce. Práca študenta je zverejnená v CRZP, 
prechádza kontrolou originality.  

4. Na záverečnú prácu vypracujú vedúci práce a oponent odborné posudky, ktoré má študent 
k dispozícii v AIS2 najmenej tri dni pred obhajobou záverečnej práce. 

5. Ak študent nesplní podmienky pre ukončenie štúdia uvedené v bode 2, môže pokračovať v štúdiu 
za poplatok (článok 3, bod 4) alebo štúdium prerušiť. 

6. Po splnení chýbajúcich podmienok môže absolvovať záverečnú skúšku v termíne štátnych 
záverečných skúšok denného štúdia daného akademického roku.  

7. Ak študent podmienky splnil, ale zo závažných dôvodov sa nemôže zúčastniť na záverečnej 
skúške, môže písomne požiadať študijné oddelenie o preloženie termínu záverečnej skúšky. Nový 
termín sa spravidla stanoví so súhlasom predsedu komisie na najbližší termín štátnych 
záverečných skúšok denného štúdia v zodpovedajúcom odbore podľa harmonogramu 
akademického roku.  

8. Dátum záverečnej skúšky sa stanovuje spravidla v intervale posledný februárový až tretí marcový 
týždeň. Študentom oznámi fakulta termín záverečnej skúšky písomne. 

9. Podrobnejšie informácie o organizácii, priebehu a konzultácie k rozširujúcemu štúdiu poskytujú 
študijní poradcovia rozširujúceho štúdia na odbore. 

 

 



Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

1. Skutočnosti týkajúce sa rozširujúceho štúdia neupravené touto smernicou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Zákona o vysokých školách, Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 
a ostatnými právnymi predpismi SR, ako aj príslušnými vnútornými predpismi UPJŠ a PF UPJŠ 
(predovšetkým Študijným poriadkom UPJŠ v Košiciach). 

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania dekanom PF UPJŠ. 

3. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice stráca platnosť a účinnosť vnútorný predpis: Pravidlá 
rozširujúceho štúdia na PF UPJŠ v Košiciach zo septembra 2018. 

 

V Košiciach dňa 19.6.2019 

 

 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
dekan fakulty 


