
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 XIII. 

VYCHOVÁVATEĽ 

 
 
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
 
A.  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
 
1. v študijnom programe zameranom na prípravu vychovávateľov v študijnom odbore pedagogika 
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo 

profesijných predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo ich 
kombinácie 

3. v študijnom odbore vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo 
4. uvedené v častiach1  
5. v študijnom odbore psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) bez doplňujúceho 

pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogických centrách; 
len v zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
aj v študijnom odbore sociálna práca bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné 
kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre 

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

7. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 
8. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská 

pedagogika) 
9. v študijnom odbore vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne 

narušených 
10. v študijnom odbore liečebná alebo špeciálna pedagogika 
11. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne 
12. v študijnom odbore pedagogika emocionálne a sociálne narušených 
13. len v školskom klube detí - aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe v študijnom odbore 

predškolská a elementárna pedagogika 
14. len v školskom internáte pri stredných školách – aj vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru 

a doplnenie pedagogickej spôsobilosti  
15. len pre oblasť spoločenských vied v centre voľného času - vysokoškolské vzdelanie univerzitného 

smeru - spoločenskovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo 
vysokoškolské vzdelanie - spoločenskovedné odbory vojenských vysokých škôl a doplňujúce 
pedagogické štúdium 

                                                             
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 
- Časť. V. Učiteľ druhého stupňa základnej školy 
- Časť. VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy 
- Časť. VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy 



16. len pre oblasť prírodných vied v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného 
smeru - prírodovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo 
vysokoškolské vzdelanie technického smeru zamerané na chémiu, fyziku a iné im príbuzné 
študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijné 
odbory poľnohospodársko-lesnícke, veterinárne vedy a náuky a doplňujúce pedagogické 
štúdium 

17. len pre oblasť techniky v centre voľného času - vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru 
(neučiteľské) absolventov fyzikálno-matematických predmetov prírodovedeckej fakulty a 
matematicko-fyzikálnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské 
vzdelanie technického smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie 
absolventov vojenských technických škôl a doplňujúce pedagogické štúdium 

18. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky v centre voľného času - vysokoškolské 
vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) – v študijnom odbore vedy o telesnej kultúre bez 
doplňujúceho pedagogického štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských 
vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium 

19. len pre oblasť umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru - 
študijné odbory publicistika, knihovníctvo, vedecké informácie a vedy o umení a doplňujúce 
pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru a doplňujúce 
pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru – v študijnom odbore 
architektúra a doplňujúce pedagogické štúdium 

20. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe animátor voľného času 

 
B.  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
 
1. v študijnom programe vychovávateľstvo v študijnom odbore pedagogika 
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo 

profesijných predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené 
štátnou záverečnou skúškou z didaktiky odborného predmetu, učiteľstvo umelecko-výchovných 
a výchovných predmetov a ich kombinácie 

3. len v školskom klube detí aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe v študijnom odbore 
predškolská a elementárna pedagogika 

4. úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program vychovávateľov detí a mládeže  
5. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalársky študijný 

program v odbore tvorivá dramatika 
6. úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program – v študijnom odbore pedagogika 

voľného času  
7. len pre oblasť spoločenských vied v centre voľného času úplné stredné vzdelanie požadovaného 

študijného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika 
8. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe animátor voľného času  
9. len v cirkevných centrách voľného času a cirkevných školských strediskách záujmovej činnosti, 

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe Misijná práca s deťmi a mládežou  
 
D.  Úplné stredné odborné vzdelanie 
 
1. v odbore vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo alebo vychovávateľsko-

opatrovateľská činnosť, alebo vychovávateľstvo v kombinácii s iným odborom vzdelávania  
2. v študijnom odbore vychovávateľstvo 
3. v študijnom odbore pedagogická škola 
4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška v študijnom 

odbore vychovávateľstvo 



5. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
6. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov 
7. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľky v mimoškolských výchovných 

zariadeniach 
8. záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej a sociálno-právnej škole  
9. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských 

zariadení absolvované v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 
10. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium 
11. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961 
12. úplné stredné vzdelanie a dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej 

škole 
13. len pre oblasť umenia v centre voľného času úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné 

stredné vzdelanie so zameraním na kultúrno-výchovnú prácu a doplňujúce pedagogické štúdium 
14. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky v centre voľného času úplné stredné vzdelanie 

v oblasti telesnej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium 
15. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – úplné stredné odborné vzdelanie v 

študijnom odbore animátor voľného času 
16. len v školskom klube detí v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a najmenej desať 

rokov pedagogickej činnosti v školskom klube detí  
 


