
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 XIX. 

UČITEĽ JAZYKOVEJ ŠKOLY 

 
 
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
 
A.  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
 
1. vzdelanie uvedené v častiach III, V a VII1 požadované pre učiteľov cudzích jazykov 
2. na vyučovanie orientálnych jazykov a menej rozšírených jazykov vzdelanie uvedené v bode 1 bez 

doplňujúceho pedagogického štúdia 
 

Doplňujúce informácie podľa odvolávky: 
 

Časť III. 
Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje 

v nultom ročníku 
 
 
10. len na vyučovanie cudzích jazykov aj  

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z 
príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov 
univerzít, alebo  

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej 
jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo 

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred 
akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-
pedagogickom centre, alebo  

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a 
štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 
a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo 

e) do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho 
pedagogického štúdia a vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka 

11. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore 
učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 
základné školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo 

                                                             
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 



odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce 
pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 

12. len na vyučovanie cudzích jazykov kvalifikačné vzdelanie cudzích jazykov podľa § 8 ods. 1 písm. 
c) a ods. 4 písm. a) a c) zákona a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore  
a) učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy,  
b) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy,  
c) učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom,  
d) učiteľstvo odborných predmetov alebo  
e) neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium  

 
 

Časť V. 
Učiteľ druhého stupňa základnej školy 

 
16. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na 

filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte 
17. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijný odbor 

učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 
pre 5. - 9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, 
alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce 
pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 

18. len na vyučovanie cudzích jazykov aj  
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z 

príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov 
univerzít alebo 

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej 
jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo 

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred 
akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-
pedagogickom centre, alebo  

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a 
štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 
a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo 

19. len na vyučovanie cudzích jazykov - študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy 
 
 

Časť VII. 
Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy 

 
7. na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných 

školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru a 
štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre 
jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na 
štátnej jazykovej škole alebo na jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo medzinárodná 
jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej 
skúške v Slovenskej republike, alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy 



zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych 
stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni 

15. len na vyučovanie cudzieho jazyka vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom 
odbore učiteľstvo pre jazykové školy 

16. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na 
filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte 

17. len na vyučovanie cudzích jazykov aj  
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z 

príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov 
univerzít; vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného 
predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. 
septembrom 2005 alebo  

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej 
jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie; vykonanie základnej štátnej 
jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak ju 
pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. septembrom 2005 alebo 

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred 
akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave alebo metodicko-
pedagogickom centre, alebo  

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a 
štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 
a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo 

18. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore 
učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 
pre 5. - 12. ročník alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo 
učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce 
pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 

 


