
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov 
 

Príloha č. 1 
k vyhláške č. 437/2009 Z.z. 

 
Časť IV.  

UČITEĽ PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V TRIEDACH A ŠKOLÁCH PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM 

ZNEVÝHODNENÍM VRÁTANE UČITEĽA PRVÉHO STUPŇA, KTORÝ VYUČUJE V PRÍPRAVNOM ROČNÍKU 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

 
 
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
 
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

 
1. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore 

špeciálna pedagogika  
2. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore 

predškolská a elementárna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti  
3. v študijných programoch pre učiteľov primárneho vzdelávania1 a doplnenie 

špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou 
študijného programu  

4. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne 
školy) 

5. len na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, 
individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v špeciálnych školách v 
študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť - pre mládež s 
chybami reči alebo v študijnom odbore logopédia alebo vykonanie štátnej záverečnej skúšky 
z logopédie 

6. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v študijnom odbore 
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov bez ohľadu na aprobačný predmet2 a doplnenie 
špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou 
študijného programu  

7. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v študijnom odbore 
pedagogika mentálne postihnutých 

8. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím študijný odbor 
vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť alebo študijný odbor 
vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne alebo študijný odbor vychovávateľstvo a doplnenie 
špeciálnopedagogickej spôsobilosti alebo študijný odbor vychovávateľstvo, špecializácia - 
pedagogika emocionálne a sociálne narušených  

 

                                                             
1
 pozri prílohu č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z.z.:  
- Časť III. Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje 

v nultom ročníku 
2
 pozri prílohu č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z.z.:  
- Časť III. Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje 

v nultom ročníku 
- Časť. V. Učiteľ druhého stupňa základnej školy  


