
Garant: 
 Košice, dňa 16.08.2019 
 Č. j. REK00098/2019-UPA/5119  

Rozhodnutie rektora č. 11/2019 
o realizácii  kvalifikačného vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a jej súčastiach  

V súlade s ust. článku 4 ods. 3 Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení 
a v nadväznosti na ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

v y d á v a m  

nasledovné rozhodnutie rektora o kvalifikačnom vzdelávaní:  

Článok I 
Kvalifikačné vzdelávanie 

1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) poskytuje na fakultách 
a celouniverzitných pracoviskách kvalifikačné vzdelávanie (ďalej len „poskytovateľ“), 
ktorého cieľom je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný 
zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný 
predpoklad na výkon pracovnej činnosti: 

a) v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, 
b) v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, 
c) vyučovaním ďalších aprobačných predmetov, 
d) v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ, 
e) v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického 

zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, 
f) v ďalšej kategórii odborného zamestnanca, 
g) v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

2. Vzdelávanie podľa ods. 1 sa poskytuje ako: 

a) jednoduchý program vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, 
dosahovania a overovania cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, jeho 
hodnotenia, organizácie a riadenia, alebo 

b) program vzdelávania členený na moduly; modulom programu vzdelávania je 
samostatná, ucelená, záväzná, časová a obsahová jednotka. 

3. Program vzdelávania členený na moduly obsahuje základný modul a najmenej jeden 
rozširujúci modul. Absolvovanie základného modulu je podmienkou pre absolvovanie 
rozširujúceho modulu. 
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4. Kvalifikačné vzdelávanie podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto článku rozhodnutia sa 
organizuje ako doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie 
kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, vychovávateľ, 
majster odbornej výchovy, školský tréner a pedagogický asistent. Doplňujúce 
pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon 
pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, organizuje poskytovateľ aj pre študentov dennej 
formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch. 

5. Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. c) až f) tohto odseku rozhodnutia sa 
organizuje ako rozširujúce štúdium. 

6. Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. g) tohto odseku rozhodnutia sa môže 
organizovať ako rozširujúce štúdium alebo ako súčasť základného modulu doplňujúceho 
pedagogického štúdia. 

7. Kvalifikačné vzdelávanie môže absolvovať aj fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým 
zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad 
vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo 
v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného 
zamestnanca.  

Článok II 
Doplňujúce pedagogické štúdium 

1. Poskytovateľ organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako program členený na 
moduly a podľa príslušného študijného programu. Program doplňujúceho 
pedagogického štúdia schvaľuje rektor UPJŠ. Odborným garantom programu 
doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu 
príslušného študijného programu. 

2. V študijnom programe, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v ďalšej 
kategórii pedagogického zamestnanca, poskytovateľ poskytuje rozširujúci modul 
doplňujúceho pedagogického štúdia podľa príslušného študijného programu. Rozširujúci 
modul doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor UPJŠ. Odborným garantom 
rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý 
garantuje kvalitu príslušného študijného programu. 

Článok III 
Rozširujúce štúdium 

Poskytovateľ uskutočňujúci študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej 
činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca 
alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, organizuje rozširujúce štúdium ako 
jednoduchý program podľa príslušného študijného programu. Program rozširujúceho štúdia 
schvaľuje rektor UPJŠ. 

Článok IV 
Obsah programu kvalifikačného vzdelávania 

Program doplňujúceho pedagogického štúdia, modul programu doplňujúceho 
pedagogického štúdia a program rozširujúceho štúdia (ďalej len „program štúdia“) obsahuje: 

a) označenie poskytovateľa (fakulty, celouniverzitného pracoviska), 
b) názov programu alebo názov modulu programu, 
c) účel programu, 
d) formu vzdelávania, ktorá môže byť  
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1. prezenčná, 
2. distančná alebo 
3. kombinovaná, 

e) ciele programu v štruktúre 
1. hlavný cieľ, 
2. čiastkové ciele, ktorých dosiahnutie prispieva k dosiahnutiu hlavného cieľa a 
3. špecifické ciele, ktoré môžu byť zamerané na postoje a hodnoty a ďalšie aspekty 

vzdelávania v profesijnom rozvoji, 
f) obsah vzdelávania, členený na tematické celky s uvedením časovej dotácie 

každého tematického celku, 
g) program pedagogickej praxe alebo odbornej praxe v rozsahu najmenej 40 

hodín a spôsob jej zabezpečenia, 
h) kvalifikačný predpoklad, ktorý získal absolvent uvedený v štruktúre 

1. kategória a podkategória pedagogického zamestnanca alebo kategória 
odborného zamestnanca,  

2. vyučovací predmet alebo vyučovacie predmety, na vyučovanie ktorých 
absolvent získal kvalifikačný predpoklad, ak ide o učiteľa akademických 
predmetov alebo o učiteľa výchovných a umelecko-výchovných predmetov,  

3. jednoznačné označenie skupiny vyučovacích predmetov podľa štátneho 
vzdelávacieho programu, na vyučovanie ktorých absolvent získal kvalifikačný 
predpoklad, ak ide o učiteľa profesijných predmetov, 

i) rozsah programu, 
j) bližšie určená cieľová skupina, 
k) podmienky pre zaradenie uchádzačov, 
l) podmienky ukončenia, 
m) garant programu alebo modulu, 
n) lektorské zabezpečenie, 
o) materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania, 
p) odtlačok pečiatky poskytovateľa, 
q) podpis dekana, ak je poskytovateľom kvalifikačného vzdelávania fakulta alebo 

podpis riaditeľa celouniverzitného pracoviska, ak je poskytovateľom kvalifikačného 
vzdelávania celouniverzitné pracovisko, 

r) dátum schválenia programu rektorom UPJŠ, 
s) číslo schválenia,  
t) odtlačok červenej okrúhlej pečiatky UPJŠ so štátnym znakom a  
u) podpis rektora UPJŠ. 

Článok V 
Postup pri schvaľovaní programu štúdia 

1. Program štúdia obsahujúci náležitosti podľa článku IV písm. a) až q) tohto rozhodnutia 
spolu so žiadosťou o jeho schválenie predkladá rektorovi UPJŠ prodekan pre 
vzdelávanie fakulty, ktorá príslušné štúdium uskutočňuje. Ak sa štúdium uskutočňuje na 
celouniverzitnom pracovisku, program štúdia spolu so žiadosťou predkladá riaditeľ tohto 
pracoviska. 

2. Prodekan pre vzdelávanie fakulty a riaditeľ celouniverzitného pracoviska zodpovedajú 
za súlad predloženého programu štúdia s platnými a účinnými právnymi predpismi 
a internými predpismi príslušnej fakulty a UPJŠ. 

3. Pred schválením programu štúdia rektor UPJŠ vyžiada stanovisko prorektora UPJŠ pre 
vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady. Na základe uvedeného 
stanoviska rektor UPJŠ: 
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a) vráti program štúdia, ktorý neobsahuje potrebné náležitosti alebo je v rozpore 
s právnymi predpismi alebo internými predpismi UPJŠ, prodekanovi pre vzdelávanie 
alebo riaditeľovi na opravu, doplnenie alebo prepracovanie, 

b) schváli program štúdia tak, že pod vytlačený text programu pripojí svoj vlastnoručný 
podpis. 

4. Manipulácia so záznamami a spismi, týkajúcimi sa schvaľovania programu štúdia, sa 
riadi Rozhodnutím rektora č. 8/2017, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí, zo dňa 01. 01. 2017, v platnom znení.  

Článok VI 
Záverečné ustanovenie 

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ a účinnosť dňom 
02.09.2019 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
rektor UPJŠ 


