
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 XIV. 

VYCHOVÁVATEĽ V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM 

ZNEVÝHODNENÍM 

 
 
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
 
A.  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
 
1. požadované vzdelanie1 a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných 

programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu  
2. v študijnom odbore liečebná pedagogika 
3. v študijnom odbore sociálna práca a doplnenie pedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 

ods. 3 zákona a špeciálnopedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona  
4. v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti  
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, 

špecializácia liečebná pedagogika - terapeutickovýchovný smer 
6. v študijnom odbore vychovávateľstvo absolvované podľa predtým platných predpisov rozšírený 

o štúdium špeciálnej pedagogiky 
7. len pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou študijný odbor 

logopédia 
8. v študijnom odbore vychovávateľstvo absolvované do roku 1986  
9. len v špeciálnych výchovných zariadeniach - študijný odbor psychológia alebo pedagogika 

(neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho 
pedagogického štúdia 

10. len v špeciálnych výchovných zariadeniach - študijný odbor učiteľstvo pre materské školy 
uvedené v časti I písm. A rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky 

11. len v špeciálnych výchovných zariadeniach - študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
predmetov s aprobačným predmetom pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo 
predškolská pedagogika rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky 

12. len v špeciálnych výchovných zariadeniach - študijný odbor pedagogika, špecializácia sociálna 
pedagogika alebo predškolská pedagogika, alebo pedagogika voľného času rozšírený o štúdium 
špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky 

13. len v špeciálnych výchovných zariadeniach - študijný odbor pedagogika špecializácia sociálna 
pedagogika alebo predškolská pedagogika v kombinácii s iným predmetom rozšírený o štúdium 
špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky 
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 pozri prílohu č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z.z.:  
- Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy (písmena A) 



B.  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa  
 
1. požadované vzdelanie2 a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti  
2. v študijnom odbore sociálna práca a doplnenie pedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 

ods. 3 zákona a špeciálnopedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona  
3. v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti  
4. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného odboru a bakalársky študijný program v odbore 

tvorivá dramatika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti 
5. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného odboru a 3-ročný bakalársky študijný program 

špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte 
 
D.  Úplné stredné odborné vzdelanie - doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti  
 
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  
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