
  
  Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ 

1. diel - Učiteľ školy a školského zariadenia 
  

  
   I. časť - učiteľ materskej školy 

  
  
Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
  

   Oddiel A. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľský zameraný na predškolskú pedagogiku nevyžaduje sa  

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 

vzdelanie uvedené v 1. diele 
a) II. časti okrem bodu 2 
b) III. časti okrem bodu 2 alebo 
c) IV. časti okrem bodu 2  

rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ 
a podkategórii učiteľ materskej školy 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 predškolská a elementárna pedagogika 
zameraný na učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy 
alebo na učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika, 
bakalársky študijný program predškolská a elementárna 
pedagogika 

4 učiteľstvo akademických predmetov 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky 

5 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky 

6 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky 

7 študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 
obsahovo nadväzujúci na obsah niektorého z vyučovacích 
predmetov podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné školy alebo pre stredné školy 

doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium 
primárnej pedagogiky 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

8 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v 
kombinácii predmetov pedagogika - psychológia 

neuvádza sa 
jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore 
predškolská pedagogika 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

9 predškolská pedagogika neuvádza sa nevyžaduje sa 

10 učiteľstvo pre materské školy neuvádza sa nevyžaduje sa 

11 pedagogika v špecializácii školská pedagogika neuvádza sa nevyžaduje sa 

12 
pedagogika v špecializácii predškolská pedagogika (s 
vykonanou záverečnou skúškou z predškolskej 
pedagogiky) 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

13 učiteľstvo pre špeciálne materské školy neuvádza sa nevyžaduje sa 

14 
predškolská pedagogika a pedagogika telesne 
postihnutých, chorých a zdravotne oslabených 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

15 
predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo 
postihnutých 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

16 
predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo 
postihnutých 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

17 
predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň 
základnej školy 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

18 učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy  neuvádza sa 

úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore 
pedagogická škola na strednej pedagogickej škole, na 
pedagogickej a sociálnej akadémii alebo na pedagogickej a 
kultúrnej akadémii 
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 Bod Na vyučovanie predmetu Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

 
19 jazyková príprava v cudzom jazyku uvedené v bodoch 1 až 18  

a) štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo 
jazykovej škole, ktorá má oprávnenie alebo 
b) vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho 
jazyka do 31. decembra 2013  

 
20 náboženská výchova a náboženstvo uvedené v bodoch 1 až 18  

a) vzdelanie požadované na vyučovanie predmetu 
náboženská výchova a náboženstvo v základných školách a 
stredných školách a poverenie podľa vnútorných predpisov 
príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti podľa § 9 ods. 2 zákona 
b) absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogika 
náboženskej výchovy a náboženstva a poverenie podľa 
vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti podľa § 9 ods. 2 zákona alebo 
c) absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia 
pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva v 
metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. 
augusta 2010 a poverenie podľa vnútorných predpisov 
príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti podľa § 9 ods. 2 zákona 

     
Oddiel B. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy 
učiteľský študijný program, ktorý je zameraný na 
predškolskú pedagogiku 

nevyžaduje sa 

2 učiteľstvo a pedagogické vedy 
učiteľský študijný program, ktorý nie je zameraný na 
predškolskú pedagogiku 

rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ 
a podkategórii učiteľ materskej školy 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 predškolská a elementárna pedagogika v príslušnom študijnom odbore nevyžaduje sa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

4 učiteľstvo pre materské školy  neuvádza sa 
bakalársky študijný program v študijnom odbore tvorivá 
dramatika 

 
 
 

 Bod Na vyučovanie predmetu Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

 
5 jazyková príprava v cudzom jazyku uvedené v bodoch 1 až 4 

a) štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo 
jazykovej škole, ktorá má oprávnenie alebo 
b) vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho 
jazyka do 31. decembra 2013  

 
6 náboženská výchova a náboženstvo uvedené v bodoch 1 až 4 

a) vzdelanie požadované na vyučovanie predmetu 
náboženská výchova a náboženstvo v základných školách a 
stredných školách a poverenie podľa vnútorných predpisov 
príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti podľa § 9 ods. 2 zákona 
b) absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogika 
náboženskej výchovy a náboženstva a poverenie podľa 
vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti podľa § 9 ods. 2 zákona alebo 
c) absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia 
pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva v 
metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. 
augusta 2010 a poverenie podľa vnútorných predpisov 
príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti podľa § 9 ods. 2 zákona 
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Oddiel C. úplné stredné odborné vzdelanie 
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1 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
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Bod Študijný odbor 

2 učiteľstvo pre materské školy 

3 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

4 učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania 

5 pedagogická škola 

6 záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi 

7 maturitná skúška z ročného nadstavbového štúdia pre materské školy 

8 
vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a 
najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole 

  
   

 Bod Na vyučovanie predmetu Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

 
9 jazyková príprava v cudzom jazyku uvedené v bodoch 1 až 8 

a) štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo 
jazykovej škole, ktorá má oprávnenie alebo 
b) vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho 
jazyka do 31. decembra 2013  

 
10 náboženská výchova a náboženstvo uvedené v bodoch 1 až 8 

poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej 
registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa § 
9 ods. 2 zákona 

    
 II. časť - učiteľ prvého stupňa základnej školy 

   
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
  

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy 
učiteľský študijný program zameraný na primárne 
vzdelávanie 

nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 

vzdelanie uvedené v 1. diele 
a) I. časti, oddiele A. okrem bodu 2  
b) III. časti okrem bodu 2 alebo  
c) IV. časti okrem bodu 2 

rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ 
a podkategórii učiteľ prvého stupňa základnej školy 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 predškolská a elementárna pedagogika zameraný na učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy nevyžaduje sa 

4 učiteľstvo akademických predmetov 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky alebo učiteľstva 
pre 1. stupeň základnej školy 

5 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky alebo učiteľstva 
pre 1. stupeň základnej školy 

6 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky alebo učiteľstva 
pre 1. stupeň základnej školy 

7 študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 
obsahovo nadväzujúci na obsah niektorého z vyučovacích 
predmetov podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné školy alebo pre stredné školy 

doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium 
primárnej pedagogiky alebo učiteľstva pre 1. stupeň 
základnej školy 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

8 učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy neuvádza sa nevyžaduje sa 

9 
učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

10 
záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách 
alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej 
fakulte 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

  

 Bod Vyučovací predmet Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

 
11 cudzí jazyk  študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

 
12 cudzí jazyk  študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy 

kvalifikačné vzdelávanie na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho študijného odboru 
alebo aprobačného predmetu 

 
13 etická výchova  študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej 
výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 
31. augusta 2010 

 
14 informatika  študijný odbor učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 
2010 
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 Bod Vyučovací predmet Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

 
15 

slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny a 
literatúra, prvý cudzí jazyk, matematika, informatika,  
etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo,  
hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová 
výchova  

uvedené ako vzdelanie na vyučovanie príslušných 
aprobačných predmetov v 1. diele, III. časti, bodoch 1, 21, 
22, 28, 29, 32, 33, 36 alebo v bode 37 

nevyžaduje sa  

 
16  prírodoveda  

uvedené ako vzdelanie na vyučovanie predmetov fyzika, 
chémia alebo biológia v 1. diele, III. časti, bodoch 1, 21, 
22, 28, 29, 32, 33, 36 alebo v bode 37 

nevyžaduje sa  

 
17  vlastiveda  

uvedené ako vzdelanie na vyučovanie predmetov dejepis 
alebo geografia v 1. diele, III. časti, bodoch 1, 21, 22, 28, 
29, 32, 33, 36 alebo v bode 37 

nevyžaduje sa  

 
18  pracovné vyučovanie 

uvedené ako vzdelanie na vyučovanie predmetu technika 
v 1. diele, III. časti, bodoch 1, 17, 22 až 29, 32 alebo v 
bode 37 

nevyžaduje sa  

 
19 

slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny a 
literatúra, anglický jazyk, matematika, informatika, 
prírodoveda, vlastiveda, etická výchova, náboženská 
výchova, náboženstvo, pracovné vyučovanie, hudobná 
výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova  

uvedené v 1. diele, II. časti, bodoch 1, 3, 8 alebo v bode 
10 

nevyžaduje sa  

     
III. časť - učiteľ druhého stupňa základnej školy 

  
  
Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
  

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy 
učiteľský študijný program zameraný na učiteľstvo 
príslušných predmetov podľa štátneho vzdelávacieho 
programu pre nižšie stredné vzdelávanie 

nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 

vzdelanie uvedené v 
a) bode 1 alebo v bodoch 3 až 71 
b) 1. diele, I. časti, oddiele A. okrem bodu 2 
c) 1. diele, II. časti okrem bodu 2 alebo 
d) 1. diele, IV. časti okrem bodu 2 

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

3 filológia 

zameraný na ovládanie slovenského jazyka a na získanie 
poznatkov z literatúry vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu slovenský jazyk a literatúra 

Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

4 filológia 

zameraný na ovládanie slovenského jazyka a na získanie 
poznatkov zo slovenskej literatúry a reálií vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra 

Predmet: Jazyk národnostnej menšiny a literatúra 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

5 filológia 

zameraný na ovládanie príslušného jazyka a na získanie 
poznatkov z príslušnej literatúry a reálií vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
príslušného jazyka národnostnej menšiny 

Predmet: Cudzí jazyk (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský alebo iný cudzí jazyk) 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

6 filológia 

zameraný na ovládanie príslušného cudzieho jazyka a na 
získanie poznatkov z príslušnej literatúry a reálií vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
príslušného cudzieho jazyka 

Predmet: Matematika 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

7 matematika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu Matematika 

Predmet: Informatika 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

8 informatika, kybernetika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu informatika 

Predmet: Fyzika 

  Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

9 fyzika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu fyzika 

Predmet: Chémia 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

10 
chémia, chemické inžinierstvo a technológie, 
potravinárstvo 

v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu chémia 

Predmet: Biológia 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 
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11 biológia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu biológia 

Predmet: Dejepis 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

12 historické vedy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu dejepis 

Predmet: Geografia 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

13 vedy o Zemi 
zameraný na geografiu vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom  

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu geografia 

Predmet: Občianska náuka 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

14 
ekonómia a manažment, filozofia, politické vedy, právo, 
psychológia, sociológia a sociálna antropológia 

v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu občianska náuka 

Predmet: Etická výchova 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

15 filozofia, psychológia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu etická výchova 

Predmet: Náboženská výchova alebo Náboženstvo 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

16 teológia 
zameraný na pastoračnú činnosť v príslušnej štátom 
uznanej cirkvi alebo v príslušnej štátom uznanej 
náboženskej spoločnosti 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo predmetu 
náboženstvo 

Predmet: Technika 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

17 
drevárstvo, elektrotechnika, kybernetika, stavebníctvo, 
strojárstvo, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
potravinárstvo  

v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu technika 

Predmety: Hudobná výchova 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

18 umenie 
zameraný na hudobné umenie vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu hudobná výchova 

Predmety: Výtvarná výchova 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 
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19 umenie 

zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu výtvarná výchova 

Predmet: Telesná a športová výchova 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

20 vedy o športe 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na 
vyučovanie predmetu telesná a športová výchova  
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

21 učiteľstvo akademických predmetov zameraný na príslušný akademický predmet nevyžaduje sa 

22 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

zameraný na príslušný umelecko-výchovný alebo 
výchovný predmet 

nevyžaduje sa 

23 učiteľstvo profesijných predmetov 
zameraný na vyučovanie profesijného predmetu, ktorý je 
príbuzný k niektorému z predmetov podľa štátneho 
vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie 

nevyžaduje sa 

24 
učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo 
učiteľstvo profesijných predmetov 

zameraný na iný ako príslušný vyučovací predmet 
rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu 

25 
učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo 
učiteľstvo profesijných predmetov 

zameraný na iný ako príslušný vyučovací predmet 
kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie ďalšieho 
aprobačného predmetu absolvované do 31. decembra 
2016 

26 študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 
obsahovo nadväzujúci na obsah príslušného 
vyučovacieho predmetu   

doplnenie pedagogickej spôsobilosti  

27 študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 
obsahovo nadväzujúci na iný ako príslušný vyučovací 
predmet 

doplnenie pedagogickej spôsobilosti a rozširujúce štúdium 
pre splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie 
príslušného predmetu 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

28 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 9. 
ročník 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

29 učiteľstvo pre 6. - 9. ročník základnej deväťročnej školy neuvádza sa nevyžaduje sa 

30 
učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy v kombinácii s 
jedným predmetom 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

31 
učiteľstvo pre 1. - 5. ročník základnej deväťročnej školy v 
kombinácii s jedným predmetom 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

32 
učiteľstvo pre 6. - 9. ročník základnej deväťročnej školy, 
zamerané na iný ako príslušný vyučovací predmet 

neuvádza sa 

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie ďalšieho 
aprobačného predmetu absolvované do 31. decembra 
2016 
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33 
učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy v kombinácii s 
jedným predmetom, zamerané na iný ako príslušný 
vyučovací predmet 

neuvádza sa 

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie ďalšieho 
aprobačného predmetu absolvované do 31. decembra 
2016 

34 
učiteľstvo pre 1. - 5. ročník základnej deväťročnej školy v 
kombinácii s jedným predmetom, zamerané na iný ako 
príslušný vyučovací predmet 

neuvádza sa 

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie ďalšieho 
aprobačného predmetu absolvované do 31. decembra 
2016 

35 
učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť  

neuvádza sa rozširujúce štúdium všeobecno-vzdelávacieho predmetu 

36 

študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a je 
obsahovo nadväzujúci na obsah niektorého z predmetov 
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie 
stredné vzdelávanie  

neuvádza sa doplňujúce pedagogické štúdium 

37 
študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a je 
obsahovo nadväzujúci na obsah iného ako vyučovaného 
predmetu  

neuvádza sa 
doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium na 
vyučovanie príslušného predmetu 

38 

doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích 
predmetov (podľa úpravy Ministerstva školstva 
Slovenskej socialistickej republiky č. 607/1979-301 v 
znení úpravy Ministerstva školstva Slovenskej 
socialistickej republiky 16784/1979-301) pre vyučovanie 
príslušného predmetu 

neuvádza sa nevyžaduje sa 
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2 Bod Vyučovací predmet Študijný odbor Ďalšie vzdelanie 

39 občianska náuka filozofia doplňujúce pedagogické štúdium 

40 cudzí jazyk 
jednopredmetové 4-ročné štúdium jazyka na filozofickej 
fakulte alebo na pedagogickej fakulte 

nevyžaduje sa 

41 cudzí jazyk učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

42 cudzí jazyk študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy 
kvalifikačné vzdelávanie na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho študijného odboru 
alebo aprobačného predmetu 

43 cudzí jazyk 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 9. 
ročník základnej školy 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

44 cudzí jazyk 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 9. 
ročník základnej školy 

kvalifikačné vzdelávanie na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho študijného odboru 
alebo aprobačného predmetu 

45 cudzí jazyk učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 
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46 cudzí jazyk učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom 
kvalifikačné vzdelávanie na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho študijného odboru 
alebo aprobačného predmetu 

47 cudzí jazyk učiteľstvo odborných predmetov  
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

48 cudzí jazyk učiteľstvo odborných predmetov  
kvalifikačné vzdelávanie na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho študijného odboru 
alebo aprobačného predmetu 

49 cudzí jazyk študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo  
doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 
kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 

50 cudzí jazyk študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo  
doplňujúce pedagogické štúdium a kvalifikačné vzdelávanie 
na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie 
ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu 

51 cudzí jazyk 
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov 

osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred 
komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v 
metodicko-pedagogickom centre do 31. októbra 2009 

52 cudzí jazyk učiteľstvo pre jazykové školy  nevyžaduje sa 
53 technika technického zamerania doplňujúce pedagogické štúdium 

54 telesná výchova, športová výchova, športová príprava telesná výchova a šport - učiteľstvo nevyžaduje sa 

55 hudobná výchova učiteľstvo pre ľudové školy umenia nevyžaduje sa 

56 hudobná výchova, výtvarná výchova  
príslušné odbory Vysokej školy múzických umení v 
Bratislave alebo Vysokej školy výtvarných umení v 
Bratislave 

vykonanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z 
predmetovej didaktiky 

57 hudobná výchova 
študijný odbor učiteľstvo odborných umeleckých 
predmetov so zameraním na hudobnú výchovu 

nevyžaduje sa 

58 výtvarná výchova 
študijný odbor učiteľstvo odborných umeleckých 
predmetov so zameraním na výtvarnú výchovu 

nevyžaduje sa 

59 etická výchova  študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej 
výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 
31. augusta 2010 

60 etická výchova 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 9. 
ročník základnej školy 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej 
výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 
31. augusta 2010 

61 etická výchova učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej 
výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 
31. augusta 2010 

62 etická výchova učiteľstvo odborných predmetov  
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej 
výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 
31. augusta 2010 
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63 etická výchova študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo  
doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 
kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010  

64 etická výchova 
študijný odbor pedagogika, na doklade uvedená 
špecializácia etická výchova 

doplnenie pedagogickej spôsobilosti 

65 technika vysokoškolské vzdelanie technického zamerania 
doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej 
učiteľov týchto predmetov 

66 náboženská výchova alebo náboženstvo 
študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a je 
uskutočňovaný inou ako bohosloveckou fakultou 

doplňujúce pedagogické štúdium na bohosloveckej fakulte 

67 informatika učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 
2010  

68 informatika 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 9. 
ročník základnej školy 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 
2010  

69 informatika učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 
2010  

70 informatika učiteľstvo odborných predmetov  
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 
2010  

71 informatika študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo  
doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 
kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010  

     

 Bod Vyučovací predmet Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

 
72 

hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová 
výchova  

uvedené v 1. diele, II. časti, bodoch 1, 3, 8 alebo v bode 
10 

nevyžaduje sa  

    
 IV. časť - učiteľ strednej školy 

  
  

   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 
  

  
   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

  Stredné školy (gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu, konzervatórium) 
Všeobecné vzdelávanie 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy 

učiteľský zameraný na učiteľstvo príslušných predmetov 
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre úplné 
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie a nižšie 
stredné odborné vzdelávanie 

nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 
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2 

vzdelanie uvedené v 
a) bode 1 alebo v bodoch 3 až 226 
b) 1. diele, I. časti, oddiele A. okrem bodu 2 
c) 1. diele, II. časti okrem bodu 2 alebo  
d) 1. diele, III. časti okrem bodu 2 

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
príslušného predmetu 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

3 filológia 

zameraný na ovládanie slovenského jazyka a na získanie 
poznatkov z literatúry vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu slovenský jazyk a literatúra 

Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

4 filológia 

zameraný na ovládanie slovenského jazyka a na získanie 
poznatkov zo slovenskej literatúry a reálií vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra 

Predmet: Jazyk národnostnej menšiny a literatúra 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

5 filológia 

zameraný na ovládanie príslušného jazyka a na získanie 
poznatkov z príslušnej literatúry a reálií vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
príslušného jazyka národnostnej menšiny 

Predmet: Cudzí jazyk (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský alebo iný cudzí jazyk) 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

6 filológia 

zameraný na ovládanie príslušného cudzieho jazyka a na 
získanie poznatkov z príslušnej literatúry a reálií vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
príslušného cudzieho jazyka 

Predmet: Matematika 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

7 matematika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu matematika 

Predmet: Informatika 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

8 informatika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu informatika 
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9 kybernetika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu informatika 

Predmet: Fyzika 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

10 fyzika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu fyzika 

Predmet: Chémia 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

11 chémia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu chémia 

12  chemické inžinierstvo a technológie 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu chémia 

Predmet: Biológia 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

13 biológia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu biológia 

Predmet: Dejepis 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

14 historické vedy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu dejepis 

Predmet: Geografia 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

15 vedy o Zemi 
zameraný na geografiu vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom  

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu geografia 

Predmet: Občianska náuka 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

16 
ekonómia a manažment, filozofia, politické vedy, právo, 
psychológia, sociológia a sociálna antropológia 

v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu občianska náuka 

Predmet: Etická výchova 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

17 filozofia, psychológia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu etická výchova 

Predmet: Náboženská výchova alebo Náboženstvo 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 
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18 teológia 
zameraný na pastoračnú činnosť v príslušnej štátnom 
uznanej cirkvi alebo v príslušnej štátom uznanej  
náboženskej spoločnosti 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu náboženská výchova alebo predmetu 
náboženstvo 

Predmety: Umenie a kultúra 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

19 architektúra a urbanizmus 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu umenie a kultúra 

20 umenie 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu umenie a kultúra 

21 vedy o umení 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu umenie a kultúra 

Predmet: Telesná a športová výchova 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

22 vedy o športe 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetu telesná a športová výchova  

Stredné odborné školy 
Odborné vyučovacie predmety 
1. teoretického vzdelávania vrátane praktického cvičenia alebo laboratórneho cvičenia s rovnakým obsahovým zameraním ako zameranie odboru vzdelávania alebo skupiny odborov vzdelávania 
2. praktického vyučovania - odborná prax s rovnakým obsahovým zameraním ako zameranie odboru vzdelávania alebo skupiny odborov vzdelávania 
3. teoretického vzdelávania vrátane praktického cvičenia alebo laboratórneho cvičenia s obsahovým zameraním na aplikáciu vedomostí, zručností príslušného odboru vzdelávania v inom odbore 
vzdelávania alebo v inej skupine odborov vzdelávania 
4. praktického vyučovania - odborná prax s obsahovým zameraním na aplikáciu vedomostí a zručností príslušného odboru vzdelávania v inom odbore vzdelávania alebo v inej skupine odborov 
vzdelávania 
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Skupina odborov vzdelávania 11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY 
Študijné odbory: 1140 N astronómia 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

23 fyzika 
zameraný na astronómiu vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA 
Učebné odbory: 2176 H mechanik banských prevádzok 
Študijné odbory: 2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika, 2153 L baníctvo 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

24 vedy o Zemi 
zameraný na geológiu vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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25 získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

zameraný na geotechniku, banskú geológiu alebo na 
geologický prieskum vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

26 ekologické a environmentálne vedy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 22 HUTNÍCTVO 
Učebné odbory: 2275 H hutník, 2285 H zlievač, 2287 H modelár  
Študijné odbory: 2234 M zlievačstvo, 2235 M hutníctvo, 2262 K hutník operátor 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

27 získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

zameraný na fyzikálnu metalurgiu alebo na hutníctvo 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA  
Študijné odbory: 2381 M strojárstvo, 2387 M mechatronika, 2381 Q strojárstvo 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

28 strojárstvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

29 kybernetika 

zameraný na mechatroniku alebo na automatizáciu 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II 
Učebné odbory: 2477 F obrábanie kovov, 2478 F strojárska výroba, 2498 F technické služby v autoservise, 2423 H nástrojár, 2430 H operátor strojárskej výroby, 2432 H puškár, 2433 
H obrábač kovov, 2435 H klampiar, 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba, 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba, 2439 H lakovník, 2463 H hodinár, 2464 H strojný mechanik, 2466 
H mechanik opravár, 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia, 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia, 2466 H 04 mechanik opravár – lesné stroje a 
zariadenia, 2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá, 2466 H 21 mechanik opravár – hasičská technika, 2487 H autoopravár, 2487 H 01 autoopravár – mechanik , 2487 H 02 
autoopravár – elektrikár, 2487 H 03, autoopravár – karosár , 2487 H 04 autoopravár – lakovník , 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 
Študijné odbory: 2411 K mechanik nastavovač, 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov, 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2419 K operátor ekologických zariadení, 2426 K 
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 2447 K mechanik hasičskej techniky, 2497 K mechanik automobilových liniek, 2414 L strojárstvo, 2414 L 01 strojárstvo – 
výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov, 2414 L 03 strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov, 2414 L 04 
strojárstvo – podnikanie a služby, 2415 L plynárenstvo, 2417 L prevádzka strojov a zariadení, 2493 L predaj a servis vozidiel 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

30 strojárstvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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31 kybernetika 

zameraný na mechatroniku alebo na automatizáciu 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 25 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 
Študijné odbory: 2561 M informačné a sieťové technológie, 2567 M multimédiá, 2569 M informačné a digitálne technológie, 2563 Q počítačové systémy 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

32 informatika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

33 kybernetika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 26 ELEKTROTECHNIKA 
Učebné odbory: 2683 H elektromechanik, 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika, 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika, 2683 H 13 elektromechanik – 
telekomunikačná technika, 2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika, 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika, 2683 H 17 elektromechanik – 
chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 
Študijné odbory: 2675 M elektrotechnika, 2679 K mechanik – mechatronik, 2682 K mechanik počítačových sietí, 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle, 2697 K 
mechanik elektrotechnik, 2675 L elektrotechnika, 2675 L 01 elektrotechnika – energetika, 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení, 2675 L 03 
elektrotechnika – elektronické zariadenia, 2676 L zariadenia oznamovacej techniky, 2675 Q elektrotechnika 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

34 elektrotechnika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV 
Učebné odbory: 2752 F výroba úžitkového skla, 2738 H operátor sklárskej výroby, 2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla, 2738 H 02 operátor 
sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov, 2738 H 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla, 2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a 
keramiky, 2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov, 2738 H 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 
Študijné odbory: 2737 L sklársky a keramický priemysel 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

35 chémia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

36 chemické inžinierstvo a technológie 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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Skupina odborov vzdelávania 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA 
Učebné odbory: 2866 H gumár plastikár, 2877 H chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby, 2889 H chemik, 2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy, 
2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 
Študijné odbory: 2840 M biotechnológia a farmakológia, 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia, 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv, 2848 M 
chemická informatika, 2849 M kontrolné analytické metódy, 2885 M chemická výroba, 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby, 2860 K chemik operátor, 2880 K chémia a 
životné prostredie, 2888 K operátor farmaceutickej výroby, 2890 L chemický a farmaceutický priemysel, 2839 Q manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

37 biotechnológia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

38 farmácia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

39 chemické inžinierstvo a technológie 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

40 chémia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 29 POTRAVINÁRSTVO 
Učebné odbory: 2982 F potravinárska výroba, 2954 H mäsiar, 2955 H mäsiar, lahôdkár, 2956 H mäsiar kuchár, 2962 H pekár, 2963 H mlynár a cestovinár, 2964 H cukrár, 2965 H 
cukrovinkár pečivár, 2977 H cukrár kuchár, 2978 H cukrár pekár, 2987 H biochemik, 2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba, 2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu, 2987 H 03 
biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína 
Študijné odbory: 2940 M potravinárstvo, 2940 M 01 potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek, 2940 M 03 potravinárstvo – spracúvanie múky, 2940 M 04 potravinárstvo – kvasná 
technológia, 2940 M 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka, 2940 M 06 potravinárstvo – spracúvanie mäsa, 2940 M 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve, 2940 M 09 
potravinárstvo – potravinár – kvalitár, 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, 2950 M poradenstvo vo výžive, 2960 K operátor potravinárskej výroby, 2952 L výroba 
potravín, 2982 L potravinárska výroba, 2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba, 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba, 2982 L 04 
potravinárska výroba – mliekarenská výroba, 2982 L 06 potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba,  2982 L 07 potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka – 
špeciálne techniky, 2982 L 08 potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd, 2982 L 09 potravinárska výroba – liehovarnícka 
výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov, 2940 Q potravinárstvo, 2940 Q 01 potravinárstvo – hygiena potravín 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

41 poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

zameraný na výživu alebo na aplikovanú biológiu vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

42 potravinárstvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO 
Učebné odbory: 3161 F praktická žena, 3178 F výroba konfekcie, 3179 F textilná výroba, 3146 H tkáč, 3151 H pletiar, 3152 H krajčír, 3152 H 01 krajčír – pánske odevy, 3152 H 02 
krajčír – dámske odevy 
Študijné odbory: 3125 M odevníctvo, 3158 M styling a marketing, 3137 K operátor odevnej výroby, 3125 L odevníctvo, 3139 L textilný priemysel 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 
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43 umenie 
zameraný na dizajn vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI 
Učebné odbory: 3282 F výroba obuvi, 3283 F výroba koženej galantérie, 3284 F kožušnícka výroba, 3250 H remenár sedlár, 3251 H kožušník, 3274 H obuvník 
Študijné odbory: 3231 M výroba obuvi a galantérneho tovaru, 3243 K operátor kožiarskej výroby, 3244 K operátor kožušníckej výroby, 3247 K technik obuvníckej výroby, 3248 L 
kožiarstvo 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

44 umenie 

zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 33 SPRACÚVANIE DREVA 
Učebné odbory: 3383 F spracúvanie dreva, 3355 H stolár, 3370 H čalúnnik 
Študijné odbory: 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo, 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo, 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo, 3336 M 04 drevárstvo 
a nábytkárstvo – manažment v drevárstve, 3336 M 06 drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov, 3348 M tvorba nábytku a interiéru, 3341 K operátor drevárskej a 
nábytkárskej výroby, 3349 K technik drevostavieb, 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

45 drevárstvo 

zameraný na drevárstvo, technológiu spracovania dreva, 
štruktúru a vlastnosti dreva alebo na konštrukcie a 
procesy výroby drevárskych výrobkov vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

46 umenie 

zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ 
Učebné odbory: 3473 H polygraf, 3473 H 06 polygraf – grafik , 3473 H 07 polygraf – tlačiar, 3473 H 08 polygraf – knihár 
Študijné odbory: 3431 M polygrafia, 3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia, 3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín, 3432 M obalová technika, 3434 K operátor obalových 
materiálov, 3446 K grafik tlačových médií, 3447 K grafik digitálnych médií, 3457 K operátor tlače, 3454 L polygrafický priemysel 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

47 chemické inžinierstvo a technológie 

zameraný na anorganickú chémiu a materiály, chemické 
technológie alebo na anorganickú technológiu a materiály 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

48 strojárstvo 

zameraný na údržbu strojov a zariadení, procesnú 
techniku alebo na výrobnú techniku vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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49 umenie 

zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA 
Učebné odbory: 3686 F stavebná výroba, 3661 H murár, 3663 H tesár, 3668 H montér suchých stavieb, 3672 H kamenár, 3673 H kachliar, 3675 H maliar, 3678 H inštalatér, 3679 H 
sklenár, 3680 H podlahár, 3684 H strechár, 3688 H kominár 
Študijné odbory: 3650 M staviteľstvo, 3692 M geodézia, kartografia a kataster, 3656 K operátor stavebnej výroby, 3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení, 3693 K technik 
energetických zariadení budov, 3659 L stavebníctvo, 3660 L vodné hospodárstvo 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

50 geodézia a kartografia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

51 stavebníctvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE 
Učebné odbory: 3762 H železničiar, 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy, 3766 H lodník 
Študijné odbory: 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy, 3765 M technika a prevádzka dopravy, 3767 M dopravná 
akadémia, 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, 3759 K komerčný pracovník v doprave, 3776 K mechanik lietadiel, 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika, 3776 K 02 
mechanik lietadiel – avionika, 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií, 3795 K klientsky manažér pošty, 3756 L poštová prevádzka, 3757 L dopravná 
prevádzka, 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

52 doprava 

zameraný na poštové technológie, dopravné služby, 
dopravné služby alebo na logistiku vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

53 elektrotechnika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

54 ekonómia a manažment 
zameraný na manažment, ekonomiku a manažment 
podniku, odvetvové ekonomiky a manažment, ekonomiku 
a riadenie podnikov alebo na podnikový manažment 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

55 strojárstvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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Skupina odborov vzdelávania 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY 
Študijné odbory: 3916 M životné prostredie, 3917 M technické a informatické služby, 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve, 3917 M 03 technické a informatické 
služby – v elektrotechnike, 3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii, 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve, 3917 M 08 technické a informatické 
služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve, 3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo, 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo, 3917 M 
11 technické a informatické služby – obuvníctvo , 3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva, 3918 M technické lýceum, 3964 M ochrana osôb a majetku pred 
požiarom, 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 3920 M polytechnika, 3968 M logistika, 3963 Q požiarna ochrana 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

56 bezpečnostné vedy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

57 doprava 
zameraný na logistiku vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

58 ekonomika a manažment 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

59 informatika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

60 poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 42 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I 
Študijné odbory: 4210 M agropodnikanie, 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby, 4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo, 4210 M 08 agropodnikanie – 
poľnohospodársky manažment, 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4210 M 13 agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo, 4210 M 14 agropodnikanie – chovateľstvo 
hospodárskych zvierat, 4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo, 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia, 4211 M 
záhradníctvo, 4211 M 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba, 4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo, 4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska 
tvorba, 4215 M rybárstvo, 4219 M lesníctvo, 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka, 4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia, 4227 M vinohradníctvo a ovocinárstvo, 4227 M 01 
vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka, 4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie, 4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika, 4227 M 05 
vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo, 4228 M záhradnícka výroba a služby, 4236 M ekonomika pôdohospodárstva, 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva, 4246 M 
bioenergetika,  4210 Q agropodnikanie, 4210 Q 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu, 4220 Q lesníctvo a lesnícky manažment, 4221 Q vidiecka turistika, 4223 Q 
krajinárske úpravy a tvorba krajiny 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

61 lesníctvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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62 poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 43 VETERINÁRSKE VEDY 
Študijné odbory: 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat, 4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a 
hygiena – hygienická a laboratórna služba, 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat, 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – 
drobnochov, 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

63 veterinárske lekárstvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

64 poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

zameraný na chovateľské odvetvia alebo na živočíšnu 
produkciu vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II 
Učebné odbory: 4572 F poľnohospodárska výroba, 4579 F lesná výroba, 4524 H agromechanizátor, opravár, 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby, 4561 H 
poľnohospodár, 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia, 4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo , 4561 H 03 poľnohospodár – služby, 4562 H lesokrajinár, 4567 H poľnohospodár 
pre služby na vidieku, 4569 H viazač – aranžér kvetín, 4571 H záhradník, 4575 H mechanizátor lesnej výroby, 4578 H rybár, 4580 H chovateľ, 4580 H chovateľ – chov koní a jazdectvo, 
4580 H chovateľ – chov oviec, 4582 H - včelár, včelárka 
Študijné odbory: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4556 K operátor lesnej techniky, 4508 L rybárstvo a životné prostredie, 4511 L záhradníctvo, 4512 L poľnohospodárstvo, 4521 
L lesné hospodárstvo, 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

65 ekonomika a manažment 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

66 lesníctvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

67 poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH 
Učebné odbory: 5371 H sanitár 
Študijné odbory: 5304 M asistent výživy, 5308 M zdravotnícky laborant, 5310 N zubný technik, 5311 M farmaceutický laborant, 5312 M očný optik, 5314 M ortopedický technik, 
5315 N zdravotnícky záchranár, 5358 M zubný asistent, 5361 M praktická sestra, 5370 M masér, 5376 M masér pre zrakovo hendikepovaných, 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut, 
5325 Q diplomovaná všeobecná sestra, 5333 Q diplomovaný rádiologický asistent, 5335 Q diplomovaný optometrista 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 
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68 farmácia v príslušnom študijnom odbore  
doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

69 ošetrovateľstvo v príslušnom študijnom odbore  
doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

70 všeobecné lekárstvo v príslušnom študijnom odbore  
doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

71 zdravotnícke vedy v príslušnom študijnom odbore  
doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

72 zubné lekárstvo v príslušnom študijnom odbore  
doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

73 verejné zdravotníctvo v príslušnom študijnom odbore  
doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

74 učiteľstvo a pedagogické vedy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

75 psychológia  
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

76 právo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

77 ekonómia a manažment 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

78 biológia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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79 fyzika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

80 chémia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

81 potravinárstvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 62 EKONOMICKÉ VEDY 
Študijné odbory: 6292 N hospodárska informatika 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

82 ekonómia a manažment 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I 
Študijné odbory: 6308 N verejná správa, 6314 N cestovný ruch, 6317 M obchodná akadémia, 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium, 6324 M manažment 
regionálneho cestovného ruchu, 6325 M ekonomické lýceum, 6328 M ekonomické a obchodné služby, 6329 M obchodné a informačné služby , 6329 M 01 obchodné a informačné 
služby – medzinárodné obchodné vzťahy, 6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu, 6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode, 
6341 M škola podnikania, 6352 M obchod a podnikanie, 6354 M služby a súkromné podnikanie, 6354 M 01 služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo, 6354 M 04 služby a 
súkromné podnikanie – marketing, 6355 M služby v cestovnom ruchu, 6362 M kozmetička a vizážistka, 6323 K hotelová akadémia, 6310 Q financie, 6314 Q cestovný ruch, 6318 Q 
manažment hotelov a cestovných kancelárií, 6332 Q daňové služby, 6335 Q medzinárodné podnikanie  

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

83 ekonómia a manažment 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

84 informatika 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

85 chémia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

86 potravinárstvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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Skupina odborov vzdelávania 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II 
Učebné odbory: 6468 F pomocník v kuchyni, 6424 H manikér – pedikér, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6451 H aranžér, 6452 H fotograf, 6456 H kaderník, 6460 H predavač, 
6475 H technicko-administratívny pracovník, 6489 H hostinský, hostinská 
Študijné odbory: 6405 K pracovník marketingu, 6425 K kaderník – vizážista , 6441 N kníhkupec, 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár, 6446 K kozmetik, 
6403 L podnikanie v remeslách a službách, 6411 L prevádzka obchodu, 6421 L spoločné stravovanie, 6423 L starostlivosť o ruky a nohy, 6426 L vlasová kozmetika, 6476 L technicko-
ekonomický pracovník 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

87 ekonómia a manažment 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

88 chémia 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

89 potravinárstvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

90 umenie 

zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 68 PRÁVNE VEDY 
Študijné odbory: 6858 M Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní, 6851 N sociálno-právna činnosť, 6851 Q sociálno-právna činnosť 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

91 ekonómia a manažment 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

92 právo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

93 sociálna práca 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE 
Študijné odbory: 7218 M masmediálne štúdiá, 7237 M informačné systémy a služby 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

94 mediálne a komunikačné štúdiá 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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95 umenie 

zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 75 PEDAGOGICKÉ VEDY 
Študijné odbory: 7518 Q špeciálna pedagogika 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

96 učiteľstvo a pedagogické vedy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 76 UČITEĽSTVO 
Študijné odbory: 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 7661 M sociálno-výchovný pracovník, 7662 M 
animátor voľného času, 7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách, 7670 M pedagogický asistent 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

97 učiteľstvo a pedagogické vedy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

98 sociálna práca 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I 
Študijné odbory: 8221 M dizajn, 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn, 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, 8221 M 14 dizajn – 
odevný dizajn, 8222 M úžitková maľba, 8223 M úžitková fotografia, 8233 M výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov, 8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých 
kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo, 8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo, 8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a 
drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov, 8233 M 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie, 8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a 
porcelánu, 8236 M textilné výtvarníctvo, 8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií, 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, 8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a 
módnych doplnkov, 8245 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo, 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb, 8245 M 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov, 
8245 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba, 8245 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky, 8245 M 09 konzervátorstvo a 
reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby, 8248 M kameňosochárstvo, 8259 M animovaná tvorba, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8261 M propagačná grafika, 8267 M 
štukatérstvo, 8270 M scénická kostýmová tvorba, 8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba, 8278 M maskérska tvorba, 8279 M dizajn a tvarovanie dreva, 8283 M 
reklamná tvorba, 8284 M dizajn a tvarovanie skla, 8288 M scénické výtvarníctvo, 8288 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba, 8288 M 02 scénické výtvarníctvo – maľba a 
dekoračná tvorba,  8288 M 03 scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba, 8288 M 04 scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba, 8288 M 05 scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva, 
8288 M 06 scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény, 8289 M keramický dizajn, 8290 M masmediálna tvorba, 8294 M obrazová a zvuková tvorba, 8294 M 01 obrazová a 
zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih, 8294 M 02 obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia, 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika, 8296 M grafický dizajn, 
8297 M fotografický dizajn, 8298 M odevný dizajn, 8299 M dizajn interiéru, 8207 Q sklársky dizajn, 8218 Q reštaurovanie textílií, 8235 Q výtvarné spracúvanie skla, 8237 Q 
modelárstvo a návrhárstvo odevov, 8238 Q ručné výtvarné spracúvanie textílií, 8258 Q filmová a mediálna tvorba, 8259 Q animovaná tvorba, 8263 Q fotografia, 8275 Q interiérový 
dizajn 8276 Q produktová tvorba, 8291 Q odevný a textilný dizajn, 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

99 umenie 

zameraný na výtvarné umenie, dizajn, konzervátorstvo a 
reštaurátorstvo alebo na architektonickú tvorbu vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

http://www.pdffactory.com


100 získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

zameraný na mineralurgiu alebo na fyzikálnu metalurgiu 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II 
Učebné odbory: 8541 H umelecký kováč a zámočník, 8545 H zlatník a klenotník,  
Študijné odbory: 8503 K umeleckoremeselné spracúvanie kovov, 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce, 8503 K 03 umeleckoremeselné 
spracúvanie kovov – rytecké práce, 8503 K 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

101 umenie 

zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

102 získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

zameraný na mineralurgiu alebo na fyzikálnu metalurgiu 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II 
Učebné odbory: 8555 H umelecký rezbár, 8557 H umelecký stolár, 8559 H umelecký čalúnnik a dekoratér 
Študijné odbory: 8504 K umeleckoremeselné spracúvanie dreva, 8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce, 8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie 
dreva – rezbárske práce, 8504 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

103 drevárstvo 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

104 umenie 

zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II 
Študijné odbory: 8521 K výtvarné spracúvanie skla, 8521 K 02 výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla, 8521 K 03 výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla, 8521 K 04 
výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla, 8521 K 07 výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie, 8521 K 11 výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej 
vitráže, 8523 K tvorba vitrážového skla a smaltu, 8513 K umeleckoremeselné spracúvanie kože 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

105 umenie 

zameraný výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

106 získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

zameraný na mineralurgiu alebo na fyzikálnu metalurgiu 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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Skupina odborov vzdelávania 85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II 
Študijné odbory: 8539 K ladenie a údržba klavírov a klávesových nástrojov 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

107 umenie 

zameraný na hudobné umenie, interpretačné umenie 
alebo na hru na klávesové nástroje alebo na strunové 
nástroje vrátane študijného programu uskutočňovaného 
v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II 
Učebné odbory: 8551 H umelecký štukatér, 8564 H umelecký smaltér, 8571 H umelecká vyšívačka, 8572 H umelecká čipkárka, 8573 H umelecký keramik, 8576 H umelecký 
parochniar a maskér, 8582 H umelecký krajčír 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

108 umenie 

zameraný na výtvarné umenie, dizajn alebo na 
reštaurátorstvo vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina odborov vzdelávania 92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY 
Študijné odbory: 9210 N bezpečnostná služba, 9210 N 01 bezpečnostná služba – základná policajná príprava, 9210 N 02 bezpečnostná služba – poriadková polícia, 9210 N 03 
bezpečnostná služba – dopravná polícia, 9210 N 04 bezpečnostná služba – ochrana objektov, 9210 N 05 bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia, 9210 N 06 
bezpečnostná služba – kriminálna polícia, 9210 N 07 bezpečnostná služba – služby osobitného určenia, 9210 N 09 bezpečnostná služba – ochrana určených osôb, 9245 M ochrana 
osôb a majetku 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

109 bezpečnostné vedy 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Stredná športová škola 
Odborné vyučovacie predmety 
1. teoretického vyučovanie s rovnakým obsahovým zameraním ako zameranie odboru vzdelávania alebo skupiny odborov vzdelávania 
2. odborná prax a praktické vyučovanie s rovnakým obsahovým zameraním ako zameranie odboru vzdelávania alebo skupiny odborov vzdelávania 
3. teoretického vyučovanie s obsahovým zameraním na aplikáciu vedomostí, zručností príslušného odboru vzdelávania v inom odbore vzdelávania alebo v inej skupine odborov vzdelávania 

Po
ža

do
va

né
 v

zd
el

an
ie

 

Skupina odborov vzdelávania 74 Telesná kultúra a šport 
Študijné odbory: 7471 M športový manažment 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

110 vedy o športe 

zameraný na trénerstvo alebo na športový manažment 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 
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Školy umeleckého priemyslu 
Odborné vyučovacie predmety 
1. teoretického vyučovanie s rovnakým obsahovým zameraním ako zameranie odboru vzdelávania alebo skupiny odborov vzdelávania 
2. umelecká prax s rovnakým obsahovým zameraním ako zameranie odboru vzdelávania alebo skupiny odborov vzdelávania 
3. teoretického vyučovanie s obsahovým zameraním na aplikáciu vedomostí, zručností príslušného odboru vzdelávania v inom odbore vzdelávania alebo v inej skupine odborov vzdelávania 
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Skupina študijných odborov v školách umeleckého priemyslu 
Študijné odbory: 8602 M priemyselný dizajn, 8603 M grafický a priestorový dizajn, 8604 M grafický dizajn, 8606 M fotografický dizajn, 8609 M textilný dizajn, 8610 M odevný dizajn, 
8613 M dizajn exteriéru, 8614 M dizajn interiéru, 8616 M dizajn a tvarovanie dreva, 8619 M keramický dizajn, 8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, 8609 Q textilný 
dizajn, 8610 Q odevný dizajn, 8621 Q interiérový dizajn  

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

111 architektúra a urbanizmus 
zameraný na architektonickú tvorbu vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

112 umenie 

zameraný na dizajn, architektonickú tvorbu alebo na 
výtvarné umenie vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina študijných odborov v školách umeleckého priemyslu 
Študijné odbory: 8630 M animovaná tvorba, 8633 M reklamná tvorba, 8635 M masmediálna tvorba, 8637 M obrazová a zvuková tvorba, 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – 
kamera, zvuk, strih, 8637 M 02 obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia, 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika, 8623 Q produktová tvorba, 8625 Q 
fotografia, 8630 Q animovaná tvorba, 8636 Q filmová a mediálna tvorba, 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

113 umenie 

zameraný na filmové umenie a multimédiá alebo na 
dizajn vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina študijných odborov v školách umeleckého priemyslu 
Študijné odbory: 8641 M propagačné výtvarníctvo, 8642 M scénické výtvarníctvo, 8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba, 8642 M 02 scénické výtvarníctvo – maľba a 
dekoračná tvorba, 8642 M 04 scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba, 8642 M 05 scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva, 8642 M 06 scénické výtvarníctvo – tvorba a 
konštrukcia scény, 8644 M úžitková maľba 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

114 umenie 

zameraný na výtvarné umenie, dizajn alebo na 
scénografiu vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina študijných odborov v školách umeleckého priemyslu 
Študijné odbory: 8651 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo, 8651 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb, 8651 M 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov, 
8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba, 8651 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky, 8651 M 09 konzervátorstvo a 
reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby, 8656 M kameňosochárstvo, 8658 M štukatérstvo, 8653 Q reštaurovanie textílií 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 
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115 umenie 

zameraný na konzervátorstvo a reštaurátorstvo vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Skupina študijných odborov v školách umeleckého priemyslu 
Študijné odbory: 8661 M výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov, 8661 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo, 8661 M 02 
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo, 8661 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov, 
8661 M 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

116 umenie 
zameraný na výtvarné umenie vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných odborných vyučovacích predmetov 

Konzervatórium 
Predmety hlavného odboru štúdia - odborné predmety, umelecké predmety a umelecko-pedagogické predmety 

Skupina študijných odborov v konzervatóriu 
Študijné odbory: 8226 Q hudobno-dramatické umenie, 8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie – muzikál 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

117 umenie 
zameraný na hudobné umenie - muzikálový spev, 
divadelné umenie alebo na muzikálové umenie 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného odborného, umeleckého alebo umelecko-
pedagogického predmetu 

Skupina študijných odborov v konzervatóriu 
Študijné odbory: 8227 Q tanec, 8227 Q 01 tanec – klasický tanec, 8227 Q 02 tanec – ľudový tanec, 8227 Q 03 tanec – moderný tanec 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

118 umenie 

zameraný na tanečné umenie - klasický tanec, ľudový 
tanec, moderný tanec alebo tanec pre deti a mládež, 
nadväzujúci na obsah príslušného študijného odboru 
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 
konzervatóriá  

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného odborného, umeleckého alebo umelecko-
pedagogického predmetu 

Skupina študijných odborov v konzervatóriu 
Študijné odbory: 8228 Q spev, 8228 Q 11 spev – stará hudba, 8228 Q 12 spev – komorná hudba, 8229 Q hudba, 8229 Q 01 hudba – skladba, 8229 Q 02 hudba – dirigovanie, 8229 Q 
03 hudba – hra na klavíri, 8229 Q 04 hudba – hra na organe, 8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, 
tube a bicích nástrojoch, 8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale, 8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne, 8229 Q 08 hudba – cirkevná 
hudba, 8229 Q 09 hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch, 8229 Q 11 hudba – stará hudba, 8229 Q 12 hudba – komorná hudba 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

119 umenie 
zameraný na hudobné umenie, ktorý nadväzuje na obsah 
príslušného študijného odboru podľa štátneho 
vzdelávacieho programu pre konzervatóriá 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného odborného, umeleckého alebo umelecko-
pedagogického predmetu 
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120 vedy o umení 

zameraný na muzikológiu - teóriu a dramaturgiu hudby v 
nadväznosti na obsah príslušného vyučovacieho 
predmetu podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 
konzervatóriá 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného odborného vyučovacieho predmetu 

Odborné vyučovacie predmety zamerané na administratívu, korešpondenciu alebo techniku administratívy bez ohľadu na odbor vzdelávania 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

121 ekonómia a manažment 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
profesijných predmetov a rozširujúce štúdium na 
vyučovanie administratívy a korešpondencie na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo v Štátnom 
stenografickom ústave 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

122 učiteľstvo akademických predmetov zameraný na príslušný akademický predmet nevyžaduje sa 

123 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zameraný na príslušný profesijný predmet nevyžaduje sa 

124 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

zameraný na príslušný umelecko-výchovný predmet 
alebo na výchovný predmet 

nevyžaduje sa 

125 študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 

obsahovo nadväzujúci na obsah niektorého z predmetov 
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre úplné 
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie a nižšie 
stredné odborné vzdelávanie (odborné vzdelávanie a 
príprava, duálne vzdelávanie, všeobecné vzdelávanie) 

doplňujúce pedagogické štúdium alebo kvalifikačné 
vzdelávanie na doplnenie kvalifikačného predpokladu v 
oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích 
predmetov 

126 predškolská a elementárna pedagogika 
zameraný na učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy 
alebo na učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie ďalšieho 
aprobačného predmetu absolvované do 31. decembra 
2016 

127 učiteľstvo akademických predmetov zameraný na iný ako príslušný predmet 

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie ďalšieho 
aprobačného predmetu absolvované do 31. decembra 
2016 

128 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zameraný na iný ako príslušný predmet 

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie ďalšieho 
aprobačného predmetu absolvované do 31. decembra 
2016 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

129 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v 
kombinácii príslušného predmetu 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

130 

doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích 
predmetov (podľa úpravy Ministerstva školstva 
Slovenskej socialistickej republiky č. 607/1979-301 v 
znení úpravy Ministerstva školstva Slovenskej 
socialistickej republiky č.16784/1979-301) pre vyučovanie 
príslušného predmetu 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

131 

technického zamerania (elektrotechnickej, 
chemickotechnologickej, hutníckej, materiálovo-
technologickej, strojníckej, stavebnej fakulty), 
poľnohospodárskeho zamerania, ekonomického 
zamerania, umeleckého zamerania obsahovo zamerané 
na príslušný predmet 

neuvádza sa doplňujúce pedagogické štúdium 

132 iný ako požadovaný neuvádza sa 

rozširujúce štúdium učiteľstva odborných technických 
predmetov, odborných predmetov poľnohospodárskych a 
lesníckych alebo učiteľstva odborných ekonomických 
predmetov 

133 iný ako požadovaný neuvádza sa 
doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (podľa 
úpravy Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej 
republiky č. 7/1980-301 
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Bod Vyučovací predmet Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Ďalšie vzdelanie 

134 
príslušný vyučovací predmet, z ktorého bola vykonaná 
štátna záverečná skúška 

študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a s 
vykonaním štátnej zaverenej skúšky z príslušného 
predmetu 

doplnenie pedagogickej spôsobilosti 

135 
predmety vyučované v cudzom jazyku v bilingválnych 
študijných odboroch 

požadované na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
príslušných predmetov 

štátna jazyková skúška na fakulte, ktorá má vo svojom 
názve "pedagogická" alebo "filozofická" alebo na katedre 
jazykov príslušnej vysokej školy 

136 
predmety vyučované v cudzom jazyku v bilingválnych 
študijných odboroch 

požadované na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
príslušných predmetov 

odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej 
jazykovej škole alebo na jazykovej škole, ktorá má 
oprávnenie 

137 
predmety vyučované v cudzom jazyku v bilingválnych 
študijných odboroch 

požadované na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
príslušných predmetov 

medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej vzdelávacej 
inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej 
alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej 
republike 

138 
predmety vyučované v cudzom jazyku v bilingválnych 
študijných odboroch 

požadované na vyučovanie príslušného predmetu alebo 
príslušných predmetov 

doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy 
zabezpečovanej akreditovanou vzdelávacou inštitúciou 
partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných 
škôl na rovnakej jazykovej úrovni 

139 občianska náuka študijný odbor filozofia doplňujúce pedagogické štúdium 
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140 psychológia, sociológia a psychosociálny tréning 
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov 

špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 

141 cudzí jazyk študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy nevyžaduje sa 

142 cudzí jazyk 
jednopredmetové 4-ročné štúdium jazyka na filozofickej 
fakulte alebo na pedagogickej fakulte 

nevyžaduje sa 

143 cudzí jazyk 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľských 
študijných programoch 

rozširujúce štúdium cudzieho jazyka  

144 cudzí jazyk 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných 
programoch, ktoré nie sú zamerané na učiteľstvo 

doplnenie pedagogickej spôsobilosti a rozširujúce štúdium 
cudzieho jazyka 

145 cudzí jazyk študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy  
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

146 cudzí jazyk študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy 
kvalifikačné vzdelávanie na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho študijného odboru 
alebo aprobačného predmetu 

147 cudzí jazyk  študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

148 cudzí jazyk 
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov pre 5. – 9. ročník  

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

149 cudzí jazyk 
študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne školy s 
aprobačným predmetom 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

150 cudzí jazyk študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

151 cudzí jazyk študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo  
doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 
kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 

152 
informatika a predmety odborného vzdelávania v oblasti 
informatiky alebo programovania 

študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 
2010 

153 
informatika a predmety odborného vzdelávania v oblasti 
informatiky alebo programovania 

študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne školy s 
aprobačným predmetom 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 
2010 

154 
informatika a predmety odborného vzdelávania v oblasti 
informatiky alebo programovania 

študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 
2010 

155 
informatika a predmety odborného vzdelávania v oblasti 
informatiky alebo programovania 

študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo  
doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 
kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 
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156 
telesná výchova, telesná a športová výchova, športová 
príprava 

študijný odbor telesná výchova a šport - učiteľstvo nevyžaduje sa 

157 etická výchova  
študijný odbor pedagogika, na doklade o vzdelaní 
uvedená špecializácia etická výchova 

nevyžaduje sa 

158 etická výchova alebo estetická výchova  
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej 
výchovy alebo estetickej výchovy v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 

159 etická výchova alebo estetická výchova  študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej 
výchovy alebo estetickej výchovy v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 

160 etická výchova alebo estetická výchova  študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo  

doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 
kvalifikačné štúdium etickej výchovy alebo estetickej 
výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 
31. augusta 2010 

161 etická výchova alebo estetická výchova  
študijný odbor učiteľstvo pre špeciálny školy s 
predmetom pre 5. - 9. ročník 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej 
výchovy alebo estetickej výchovy v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 

162 náboženská výchova alebo náboženstvo 
študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a je 
uskutočňovaný inou ako bohosloveckou fakultou 

doplňujúce pedagogickej štúdium na bohosloveckej fakulte 

163 
1. - 4. ročník gymnázií s osemročný štúdiom, ktorých 
Štátny vzdelávací program je porovnateľný so 
zodpovedajúcimi ročníkmi základnej školy 

študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov pre 6. - 9. ročník 

nevyžaduje sa 

164 
etická výchova alebo obsah etickej výchovy v inom 
predmete na stredných zdravotníckych školách 

študijný odbor učiteľstvo odborných zdravotníckych 
predmetov  

2-ročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy 
v metodicko-pedagogickom centre 

165 umenie a kultúra 
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov - estetická výchova, výtvarná výchova, 
hudobná výchova alebo dramatická výchova 

nevyžaduje sa 

166 umenie a kultúra 

študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo s 
vykonaním štátnej záverečnej skúšky z príslušného 
akademického predmetu alebo z príbuzného 
akademického predmetu 

doplnenie pedagogickej spôsobilosti 

167 umenie a kultúra 
príslušné študijné odbory Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave a Vysokej školy múzických umení v Bratislave 

skúška z pedagogiky, zo psychológie a z odborovej didaktiky 

168 odborné vyučovacie predmety technického zamerania študijný odbor učiteľstvo technických premetov nevyžaduje sa 

169 
odborné vyučovacie predmety elektrotechnického 
zamerania 

študijný odbor učiteľstvo elektrotechnických predmetov nevyžaduje sa 

170 
odborné vyučovacie predmety chemickotechnologického 
zamerania 

študijný odbor učiteľstvo chemickotechnologických 
predmetov 

nevyžaduje sa 

171 odborné vyučovacie predmety strojárskeho zamerania študijný odbor učiteľstvo strojárskych predmetov nevyžaduje sa 

172 
odborné vyučovacie predmety materiálovo-technického 
zamerania 

študijný odbor učiteľstvo materiálovo-technických 
predmetov 

nevyžaduje sa 

173 odborné vyučovacie predmety hutníckeho zamerania študijný odbor učiteľstvo hutníckych predmetov nevyžaduje sa 

174 odborné vyučovacie predmety stavebného zamerania študijný odbor učiteľstvo stavebných predmetov nevyžaduje sa 
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175 
odborné vyučovacie predmety poľnohospodárskeho a 
lesníckeho zamerania 

študijný odbor učiteľstvo poľnohospodárskych a 
lesníckych predmetov 

nevyžaduje sa 

176 odborné vyučovacie predmety ekonomického zamerania 
študijný odbor učiteľstvo odborných ekonomických 
predmetov 

nevyžaduje sa 

177 odborné vyučovacie predmety umeleckého zamerania 
študijný odbor učiteľstvo odborných umeleckých 
predmetov 

nevyžaduje sa 

178 
zootechnické a veterinárne odborné vyučovacie 
predmety  

študijné odbory poľnohospodárske a veterinárne vedy  doplňujúce pedagogické štúdium 

179 lesnícke odborné vyučovacie predmety 
6-semestrálne diaľkové štúdium pre pracovníkov štátnych 
lesov na fakulte, ktorá má vo svojom názve "lesnícka" 

nevyžaduje sa 

180 veterinárne odborné vyučovacie predmety  študijný odbor veterinárne vedy  doplňujúce pedagogické štúdium  
181 veterinárne odborné vyučovacie predmety  študijný odbor zootechnika  doplňujúce pedagogické štúdium 

182 odborné farmaceutické predmety  študijný odbor farmácia doplňujúce pedagogické štúdium  
183 odborné zdravotnícke predmety  študijný odbor všeobecné lekárstvo doplňujúce pedagogické štúdium  

184 odborné zdravotnícke predmety  
študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v 
kombinácii s pedagogikou alebo so psychológiou  

nevyžaduje sa 

185 odborné zdravotnícke predmety  
študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov pre 
stredné zdravotnícke školy  

nevyžaduje sa 

186 odborné zdravotnícke predmety  študijný odbor ošetrovateľstvo doplňujúce pedagogické štúdium  

187 odborné zdravotnícke predmety  

študijný odbor fyzioterapia alebo ošetrovateľstvo a 
rehabilitácia s predchádzajúcim vzdelaním získaným na 
strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore 
rehabilitačný pracovník alebo rehabilitačný asistent 

doplňujúce pedagogické štúdium 

188 odborné zdravotnícke predmety  

študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy alebo 
prírodovedného zamerania (analytická chémia, chémia, 
chémia v kombinácii) na fakulte, ktorá má vo svojom 
názve "prírodovedecká" 

doplňujúce pedagogické štúdium  

189 odborné zdravotnícke predmety  
študijný odbor pedagogika s predchádzajúcim skončením 
príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej 
škole  

nevyžaduje sa 

190 umelecké predmety  príslušný umelecký študijný odbor 
skúška z pedagogiky, zo psychológie a z metodiky hlavného 
odboru 

191 
technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s 
výnimkou stredných zdravotníckych škôl)  

študijné odbory potravinárskej chémie - technické 
zameranie 

doplňujúce pedagogické štúdium 

192 
technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s 
výnimkou stredných zdravotníckych škôl)  

študijné odbory výživa ľudí, technológia potravín, 
biotechnológia, technológia spracovania 
poľnohospodárskych produktov alebo kontrola a 
bezpečnosť potravín  

doplňujúce pedagogické štúdium 

193 
technika administratívy a hospodárska korešpondencia, 
stenografia, sekretárske práce  

študijný odbor, ktorý je zameraný na učiteľstvo 
skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto 
predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom 
stenografickom ústave v Bratislave 
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194 
technika administratívy a hospodárska korešpondencia, 
stenografia, sekretárske práce   

študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 

doplňujúce pedagogické štúdium a skúška učiteľskej 
spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo v Štátnom 
stenografickom ústave v Bratislave 

195 tovaroznalectvo  študijný odbor vnútorný obchod alebo zahraničný obchod  doplňujúce pedagogické štúdium  

195 tovaroznalectvo  
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov - chémia 

nevyžaduje sa 

197 tovaroznalectvo  
študijné odbory potravinárskej chémie (technické 
zameranie), odbor zameraný na kontrolu a bezpečnosť 
potravín 

doplňujúce pedagogické štúdium 

198 tovaroznalectvo  
študijný odbor technológia spracovania 
poľnohospodárskych produktov, biotechnológia alebo 
zootechnika  

doplňujúce pedagogické štúdium 

199 hospodárska geografia  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov - geografia nevyžaduje sa 

200 hospodárske výpočty  
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov - 
matematika  

nevyžaduje sa 

201 
hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná 
ekonómia 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ekonomika a 
manažment 

doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie príslušnej 
formy ďalšieho vzdelávania v metodicko-pedagogickom 
centre 

202 úvod do sveta práce  
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov  

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu 
úvod do sveta práce v metodicko-pedagogickom centre 
skončené do 31. augusta 2010 

203 úvod do sveta práce  študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu  
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu 
úvod do sveta práce v metodicko-pedagogickom centre 
skončené do 31. augusta 2010 

204 úvod do sveta práce  
študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne školy s 
aprobačným predmetom 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu 
úvod do sveta práce v metodicko-pedagogickom centre 
skončené do 31. augusta 2010 

205 úvod do sveta práce  študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov  
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu 
úvod do sveta práce v metodicko-pedagogickom centre 
skončené do 31. augusta 2010 

206 úvod do sveta práce  študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 

doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 
kvalifikačné štúdium predmetu úvod do sveta práce v 
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 
2010 

207 
teoretické umelecké predmety a zborový spev v 
hudobnom odbore  

študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov pre 5. – 12. ročník - hudobná výchova 

nevyžaduje sa 

208 
teoretické predmety v tanečnom alebo hudobno-
dramatickom odbore 

študijné odbory vedy a náuky o umení, príslušná 
špecializácia 

doplňujúce pedagogické štúdium 

209 
teoretické predmety v tanečnom alebo hudobno-
dramatickom odbore 

študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov pre 5. – 12. ročník - príslušný aprobačný 
predmet 

nevyžaduje sa 
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210 
predmety špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a 
spev – hudobná teória na strednej pedagogickej škole 

jednopredmetové a kombinačné štúdium hudobnej 
výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v 
príslušnom študijnom odbore 

nevyžaduje sa 

211 
predmety špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná 
výchova  

jednopredmetové a kombinačné štúdium výtvarnej 
výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v 
príslušnom študijnom odbore 

nevyžaduje sa 

212 
praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej 
výchovy  

študijný odbor divadelné a rozhlasové umenie, zameranie 
bábkarstvo  

doplňujúce pedagogické štúdium  

 
213 sociálna práca  

študijný odbor pedagogika, špecializácia sociálna 
pedagogika 

doplňujúce pedagogické štúdium  

 
214 športová príprava  

učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov - telesná 
výchova  

kvalifikácia I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej 
špecializácie 

 
215 športová príprava  iný študijný odbor 

kvalifikácia I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej 
špecializácie a doplňujúce pedagogické štúdium 

 
216 zdravoveda  študijný odbor všeobecné lekárstvo  doplňujúce pedagogické štúdium  

 
217 zdravoveda  

študijný odbor ošetrovateľstvo: ošetrovateľstvo; 
starostlivosť o chorých - pedagogika; starostlivosť o 
chorých - psychológia; ošetrovateľstvo - rehabilitácia; 
všeobecná pedagogika s predchádzajúcim absolvovaním 
študijného odboru na strednej zdravotníckej škole; 
učiteľstvo odborných predmetov na strednej 
zdravotníckej škole 

doplňujúce pedagogické štúdium  

 
218 zdravoveda  študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov pre 

stredné zdravotnícke školy 
nevyžaduje sa 

 
219 spoločenská komunikácia  študijný odbor, ktorý je zameraný na učiteľstvo 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu 
spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogickom 
centre 

 
220 spoločenská komunikácia  študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 

doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 
kvalifikačné štúdium predmetu spoločenská komunikácia v 
metodicko-pedagogickom centre 

 
221 cvičná firma  

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického 
zamerania 

doplňujúce pedagogické štúdium a kvalifikačné vzdelávanie 
pre učiteľov predmetu cvičná firma 

 
222 

bezpečnostné predmety v policajných stredných 
odborných školách  

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
doplnenie pedagogickej spôsobilosti a špecializované 
policajné vzdelanie  

 
223 

zameraný na techniku administratívy, hospodársku 
korešpondenciu, stenografiu, sekretárske práce alebo 
strojopis 

študijný program, ktorý je zameraný na učiteľstvo 
skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto 
predmetov na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo v 
Štátnom stenografickom ústave v Bratislave  

 
224 

zameraný na techniku administratívy, hospodársku 
korešpondenciu, stenografiu, sekretárske práce alebo 
strojopis 

študijný program, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 

doplňujúce pedagogické štúdium a skúška učiteľskej 
spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo v Štátnom 
stenografickom ústave v Bratislave  
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 Bod Vyučovací predmet Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

 
225 cudzí jazyk  študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy 

dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

 
226 cudzí jazyk  študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy 

kvalifikačné vzdelávanie na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho študijného odboru 
alebo aprobačného predmetu 

    
 V. časť - učiteľ základnej umeleckej školy 

  
  

   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 
  

  
   Oddiel A. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

 Základná umelecká škola 
Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor, Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 

Po
ža

do
va

né
 v

zd
el

an
ie

 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy 
učiteľský zameraný na učiteľstvo príslušných predmetov 
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
umelecké školy 

nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie  Kvalifikačné vzdelávanie 

2 
vzdelanie uvedené v 
a) bode 1 alebo v bodoch 3 až 22 alebo 
b) 1. diele, I. časti, oddiele A.  

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
predmetov príslušného odboru základnej umeleckej školy 

Hudobný odbor 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

3 umenie 

zameraný na hudobné umenie - spev, zborový spev, 
interpretačné umenie príslušnej skupiny hudobných 
nástrojov vrátane študijného programu uskutočňovaného 
v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného vyučovacieho predmetu 

Výtvarný odbor 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

4 umenie 

zameraný na výtvarné umenie, dizajn alebo na 
architektonickú tvorbu vrátane študijného programu 
uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného 
odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného predmetu 

Tanečný odbor 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

5 umenie 
zameraný na tanečné umenie - klasický tanec, ľudový 
tanec, moderný tanec alebo na tanec pre deti a mládež 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných umeleckých predmetov 
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Literárno-dramatický odbor 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

6 umenie 

zameraný na divadelné umenie - muzikálové umenie 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného predmetu 

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

7 umenie 

zameraný na filmové umenie a multimédiá vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného predmetu 

8 mediálne a komunikačné štúdiá 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného predmetu 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

9 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

zameraný na príslušný vyučovací predmet nevyžaduje sa 

10 
študijný odbor v skupine odborov humanitné vedy a 
umenie  

nadväzujúci na obsah príslušného odboru alebo 
vyučovacieho predmetu podľa štátneho vzdelávacieho 
programu pre základné umelecké školy 

doplňujúce pedagogické štúdium alebo kvalifikačné 
vzdelávanie na doplnenie kvalifikačného predpokladu v 
oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky príslušného 
odboru alebo vyučovacieho predmetu podľa štátneho 
vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy 

11 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

zameraný na iný ako príslušný vyučovací predmet 
rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného vyučovacieho 
predmetu 

12 predškolská a elementárna pedagogika 
zameraný na učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy 
alebo na učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného vyučovacieho 
predmetu 

13 učiteľstvo akademických predmetov zameraný na iný ako príslušný vyučovací predmet 
rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného vyučovacieho 
predmetu 

14 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zameraný na iný ako príslušný vyučovací predmet 
rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného vyučovacieho 
predmetu 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

15 

vzdelanie požadované na vyučovanie predmetov 
hudobná výchova, výtvarná výchova v základnej škole, 
predmetu umenie a kultúra v strednej škole alebo 
odborných vyučovacích predmetov v odboroch 
vzdelávania 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ 
TVORBA I, 85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA 
II, v školách umeleckého priemyslu alebo vzdelanie 
požadované na vyučovanie predmetov hlavného odboru 
v konzervatóriách 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

16 učiteľstvo pre ľudové školy umenia  neuvádza sa nevyžaduje sa 
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Bod Odbor základnej umeleckej školy Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Ďalšie vzdelanie 

17 hudobný odbor 
hudobná teória a absolvovanie jednopredmetového a 
kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. - 9. ročník 

nevyžaduje sa 

18 hudobný odbor 
vysokoškolské štúdium hudobnej pedagogiky s 
ukončeným štúdiom konzervatória s absolutóriom 

nevyžaduje sa 

19 výtvarný odbor 
jednopredmetové a kombinačné štúdium výtvarnej 
výchovy pre 5. – 9. ročník  

nevyžaduje sa 

20 literárno-dramatický odbor 
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov pre 5. – 9. ročník  

dvojročné štúdium bábkarstva 

21 literárno-dramatický odbor 
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov pre 6. – 9. ročník  

dvojročné štúdium bábkarstva 

22 literárno-dramatický odbor študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy  predmetová špecializácia tvorivá dramatika 

    
 Oddiel B. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

  Základná umelecká škola 
Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor, Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy 
učiteľský zameraný na učiteľstvo príslušných predmetov 
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
umelecké školy 

nevyžaduje sa 

Hudobný odbor 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

2 umenie 
zameraný na hudobné umenie v nadväznosti na obsah 
príslušného vyučovacieho predmetu podľa štátneho 
vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného vyučovacieho predmetu 

3 vedy o umení 

zameraný na muzikológiu - teóriu a dramaturgiu hudby v 
nadväznosti na obsah príslušného vyučovacieho 
predmetu podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné umelecké školy 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného predmetu 
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Výtvarný odbor 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

4 umenie 

zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného predmetu 

Tanečný odbor 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

5 umenie 
zameraný na tanečné umenie - klasický tanec, ľudový 
tanec, moderný tanec alebo na tanec pre deti a mládež 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušných umeleckých predmetov 

Literárno-dramatický odbor 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

6 umenie 

zameraný na divadelné umenie - muzikálové umenie 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného predmetu 

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

7 umenie 

zameraný na filmové umenie a multimédiá vrátane 
študijného programu uskutočňovaného v kombinácii 
príslušného študijného odboru s ďalším študijným 
odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného predmetu 

8 mediálne a komunikačné štúdiá 
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného 
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného 
študijného odboru s ďalším študijným odborom 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného predmetu 

  
   

V
zd

el
an

ie
 z

ís
ka

né
 

po
dľ

a 
pr

ed
pi

so
v 

úč
in

ný
ch

 o
d 

1.
 a

pr
íla

 
20

02
 d

o 
31

. a
ug

us
ta

 
20

19
 

Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

9 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

zameraný na príslušný umelecko-výchovný predmet 
alebo na výchovný predmet 

nevyžaduje sa 

10 skupina odborov humanitné vedy a umenie  

zameraný na príslušné umenie alebo na príslušnú vedu v 
nadväznosti na obsah príslušného vyučovacieho 
predmetu podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné umelecké školy 

doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej 
spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
príslušného vyučovacieho predmetu 
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Bod Odbor základnej umeleckej školy  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa  Ďalšie vzdelanie 

11 hudobný odbor 

študijný odbor hra na hudobnom nástroji pre 1. a 2. 
stupeň základných umeleckých škôl alebo študijný odbor 
hudobná náuka a skladba pre 1. a 2. stupeň základných 
umeleckých škôl  

nevyžaduje sa 

12 tanečný odbor 
študijný odbor tanec pre 1. a 2. stupeň základných 
umeleckých škôl 

nevyžaduje sa 

13 literárno-dramatický odbor študijný program v odbore tvorivá dramatika nevyžaduje sa 

14 literárno-dramatický odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy  rozšírené o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika 

  
   Oddiel C. vyššie odborné vzdelanie 

  
Základná umelecká škola 
Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor, Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby  
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Predmety hudobného odboru v základnej umeleckej škole 
 

  Študijný odbor Kvalifikačné vzdelávanie 
 

1 8228 Q spev nevyžaduje sa 
 2 8228 Q 11 spev – stará hudba nevyžaduje sa 
 3 8228 Q 12 spev – komorná hudba nevyžaduje sa 
 

4 8229 Q hudba nevyžaduje sa 
 5 8229 Q 01 hudba – skladba nevyžaduje sa 
 6 8229 Q 02 hudba – dirigovanie nevyžaduje sa 
 7 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri nevyžaduje sa 
 8 8229 Q 04 hudba – hra na organe nevyžaduje sa 
 

9 
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, 
klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, 
pozaune, tube a bicích nástrojoch 

nevyžaduje sa 

 
10 

8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, 
kontrabase, harfe, gitare, cimbale 

nevyžaduje sa 

 11 8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne nevyžaduje sa 
 12 8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba nevyžaduje sa 
 

13 
8229 Q 09 hudba – hra na ľudových hudobných 
nástrojoch 

nevyžaduje sa 

 14 8229 Q 11 hudba – stará hudba nevyžaduje sa 
 15 8229 Q 12 hudba – komorná hudba nevyžaduje sa 
 Predmety tanečného odboru v základnej umeleckej škole 
   Študijný odbor Kvalifikačné vzdelávanie 
 

16 8227 Q tanec nevyžaduje sa 
 17 8227 Q 01 tanec – klasický tanec nevyžaduje sa 
 18 8227 Q 02 tanec – ľudový tanec nevyžaduje sa 
 19 8227 Q 03 tanec – moderný tanec nevyžaduje sa 
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Predmety literárno-dramatického odboru v základnej umeleckej škole 

  Študijný odbor Kvalifikačné vzdelávanie 
 

20 8226 Q hudobno-dramatické umenie nevyžaduje sa 
 21 8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie – muzikál nevyžaduje sa 
 

   
  

V
zd

el
an

ie
 z

ís
ka

né
 p

od
ľa

 
pr

ed
pi

so
v 

úč
in

ný
ch

 o
d 

1.
 

ap
rí

la
 2

00
2 

do
 3

1.
 a

ug
us

ta
 2

01
9 

  Odbor vzdelania Ďalšie vzdelanie 
 

22 
skupina odborov umenie, úžitkové umenie a ručná 
umeleckoremeselná výroba 

doplnenie pedagogickej spôsobilosti, ak nebola získaná 
vyšším odborným vzdelaním 

 

23 
konzervatórium ukončené absolutóriom v príslušnom 
alebo príbuznom študijnom odbore 

nevyžaduje sa 
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  Odbor základnej umeleckej školy Vyššie odborné vzdelanie 
 

24 hudobný odbor 
získané v konzervatóriu alebo nadstavbovým štúdiom na 
strednej hudobnej škole internátnej s chybami zraku  

 25 výtvarný odbor stredné výtvarné školy (školy úžitkového výtvarníctva) 
 

26 literárno-dramatický odbor 

učiteľstvo pre materské školy alebo vychovávateľstvo 
absolvovaný na strednej pedagogickej škole dvojročné 
štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie 
múzických umení v Banskej Bystrici 

 

27 tanečný odbor  
úplné stredné odborné vzdelanie a 5-semestrálny kurz 
tanečnej pedagogiky 

 
  

   VI. časť - učiteľ jazykovej školy 
   

   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 
  

  
   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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 Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy 
učiteľský zameraný na učiteľstvo príslušných cudzieho 
jazyka 

nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 

vzdelanie uvedené v 
a) bode 1 alebo v bodoch 3 až 16  
b) 1. diele, I. časti, oddiele A. alebo  
c) 1. diele, V. časti, oddiele A. okrem bodu 2 

rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných 
predpokladov na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 
príslušného cudzieho jazyka 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 učiteľstvo akademických predmetov 

zameraný na učiteľstvo príslušného cudzieho jazyka 
vrátane študijného programu uskutočňovaného v 
kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším 
študijným odborom 

nevyžaduje sa 

4 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

v príslušnom študijnom odbore 
rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného cudzieho jazyka  

5 učiteľstvo profesijných predmetov v príslušnom študijnom odbore 
rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 
predpokladov na vyučovanie príslušného cudzieho jazyka 

6 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

v príslušnom študijnom odbore 
kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie príslušného 
cudzieho jazyka absolvované do 31. decembra 2016 

7 učiteľstvo profesijných predmetov v príslušnom študijnom odbore 
kvalifikačné vzdelávanie na vyučovanie príslušného 
cudzieho jazyka absolvované do 31. decembra 2016 

8 študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 
obsahovo nadväzujúci na obsah niektorého z predmetov 
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
školy alebo stredné školy  

doplnenie pedagogickej spôsobilosti a rozširujúce štúdium 
na splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie 
príslušného cudzieho jazyka  

9 študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 
obsahovo nadväzujúci na obsah niektorého z predmetov 
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
školy alebo stredné školy  

doplnenie pedagogickej spôsobilosti a kvalifikačné 
vzdelávanie na vyučovanie príslušného cudzieho jazyka 
absolvované do 31. decembra 2016 
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2 Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

10 
jednopredmetové 4-ročné štúdium jazyka na filozofickej 
fakulte alebo na pedagogickej fakulte 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

11 učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy neuvádza sa 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

12 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 9. 
ročník základnej školy 

neuvádza sa 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

13 učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom neuvádza sa 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

14 učiteľstvo odborných predmetov  neuvádza sa 
dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích 
jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 
augusta 2010 

15 študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo neuvádza sa 
doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 
kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-
pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010  

16 učiteľstvo pre jazykové školy  neuvádza sa nevyžaduje sa 
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  Bod Vyučovací predmet Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Ďalšie vzdelanie 

  17 cudzí jazyk 
študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov 

osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred 
komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave 
alebo v metodicko-pedagogickom centre do 31. októbra 
2009 

     
2. diel - Učiteľ školy a školského zariadenia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

   
   I. časť - učiteľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

   
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
  

   Oddiel A. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy zameraný na učiteľstvo v špeciálnej materskej škole nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 vzdelanie uvedené v 1. diele, 1. časti, oddiele A. rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 

Bod Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

3 magisterský študijný program zameraný na špeciálnu pedagogiku vzdelanie uvedené v 1. diele, 1. časti, oddiele B. 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

4 špeciálna pedagogika zameraný na pedagogiku predškolského veku nevyžaduje sa 

5 neuvádza sa zameraný na predškolskú pedagogiku 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak nebola 
vykonaná štátna skúška zo špeciálnej pedagogiky 

6 predškolská a elementárna pedagogika zameraný na predškolskú pedagogiku 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak nebola 
vykonaná štátna skúška zo špeciálnej pedagogiky 

7 predškolská a elementárna pedagogika 
zameraný na učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy 
alebo na učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

bakalársky študijný program predškolská a elementárna 
pedagogika v študijnom odbore predškolská a elementárna 
pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti 

8 učiteľstvo akademických predmetov v príslušnom študijnom odbore 
rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky a doplnenie 
špeciálnopedagogickej spôsobilosti 

9 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov 

v príslušnom študijnom odbore 
rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky a doplnenie 
špeciálnopedagogickej spôsobilosti 

10 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom študijnom odbore 
rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky a doplnenie 
špeciálnopedagogickej spôsobilosti 

11 študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo 
obsahovo nadväzujúci na obsah niektorého z predmetov 
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
školy alebo stredné školy 

doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium 
predprimárnej pedagogiky a doplnenie 
špeciálnopedagogickej spôsobilosti 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

12 učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy neuvádza sa rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 

13 
vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu 
osobitnú starostlivosť 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

14 liečebná pedagogika neuvádza sa nevyžaduje sa 

15 pedagogika - psychológia (učiteľstvo) neuvádza sa rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 

16 pedagogika emocionálne a sociálne narušených neuvádza sa nevyžaduje sa 

17 vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne neuvádza sa nevyžaduje sa 

18 
predškolská pedagogika a pedagogika mentálne 
postihnutých 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

19 predškolská pedagogika a špeciálna pedagogika neuvádza sa nevyžaduje sa 

20 
špeciálna pedagogika pre učiteľov materských škôl pre 
deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

21 učiteľstvo pre materské školy neuvádza sa 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak nebola 
vykonaná štátna záverečná skúška zo špeciálnej pedagogiky 

22 pedagogika v špecializácii školská pedagogika neuvádza sa 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak nebola 
vykonaná štátna záverečná skúška zo špeciálnej pedagogiky 

23 pedagogika v špecializácii predškolská pedagogika neuvádza sa 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak nebola 
vykonaná štátna záverečná skúška zo špeciálnej pedagogiky 

24 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobačné 
predmety: pedagogika - psychológia 

neuvádza sa 

jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore 
predškolská pedagogika a 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak nebola 
vykonaná štátna záverečná skúška zo špeciálnej pedagogiky 

25 učiteľstvo pre špeciálne materské školy neuvádza sa nevyžaduje sa 

26 
predškolská pedagogika a pedagogika telesne 
postihnutých, chorých a zdravotne oslabených 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

27 
predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo 
postihnutých 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

28 
predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo 
postihnutých 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

29 
predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň 
základnej školy 

neuvádza sa 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak nebola 
vykonaná štátna záverečná skúška zo špeciálnej pedagogiky 
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30 

učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy v kombinácii s 
úplným stredným odborným vzdelaním v študijnom 
odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole, 
pedagogickej a sociálnej akadémii alebo pedagogickej a 
kultúrnej akadémii 

neuvádza sa 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak nebola 
vykonaná štátna záverečná skúška zo špeciálnej pedagogiky 

  
   Oddiel B. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy  zameraný na učiteľstvo v špeciálnej materskej škole nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 vzdelanie uvedené v 1. diele, I. časti, oddiele B.  rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 predškolská a elementárna pedagogika v príslušnom študijnom odbore doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti 

  
   Oddiel C. úplné stredné odborné vzdelanie 

 

Po
ža
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va

né
 

vz
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la
ni

e Bod Odbor vzdelania Ďalšie vzdelanie 

1 vzdelanie uvedené v 1. diele, I. časti, oddiele C.  7518 Q špeciálna pedagogika 

  
   II. časť - učiteľ prvého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

   
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
  
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy zameraný na špeciálnu pedagogiku nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 vzdelanie uvedené v 1. diele, II. časti  rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 špeciálna pedagogika zameraný na učiteľstvo v príslušnom študijnom odbore nevyžaduje sa 

4 špeciálna pedagogika zameraný na učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy nevyžaduje sa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

5 
učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

  
   III. časť - učiteľ druhého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

   
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

   
   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy zameraný na špeciálnu pedagogiku nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 vzdelanie uvedené v 1. diele, III. časti  rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 špeciálna pedagogika zameraný na učiteľstvo v príslušnom študijnom odbore nevyžaduje sa 

4 
učiteľstvo akademických predmetov a špeciálna 
pedagogika 

uskutočňovaný v kombinácii príslušných študijných 
odborov 

nevyžaduje sa 

5 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov a špeciálna pedagogika 

uskutočňovaný v kombinácii príslušných študijných 
odborov 

nevyžaduje sa 

6 učiteľstvo profesijných predmetov a špeciálna pedagogika 
uskutočňovaný v kombinácii príslušných študijných 
odborov 

nevyžaduje sa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

7 
učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť v kombinácii s aprobačným predmetom 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

  
   IV. časť - učiteľ strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

   
Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
  

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy zameraný na špeciálnu pedagogiku nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 vzdelanie na vyučovanie v príslušných študijných odboroch uvedené v 1. diele, IV. časti  rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 špeciálna pedagogika zameraný na učiteľstvo v príslušnom študijnom odbore nevyžaduje sa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

4 
učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť  

neuvádza sa rozširujúce štúdium aprobačného predmetu 
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V. časť - učiteľ praktickej školy 
  

  
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
  

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy zameraný na špeciálnu pedagogiku nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 vzdelanie na vyučovanie v príslušných študijných odboroch uvedené v 1. diele, IV. časti rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 špeciálna pedagogika zameraný na učiteľstvo v príslušnom študijnom odbore nevyžaduje sa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

4 
učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť  

neuvádza sa rozširujúce štúdium aprobačného predmetu 

5 
učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť 

neuvádza sa nevyžaduje sa 

6 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 6. - 9. 
ročník bývalej základnej deväťročnej školy 

neuvádza sa rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 

7 
vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu 
osobitnú starostlivosť 

neuvádza sa 

doplňujúce pedagogické štúdium a štúdium špeciálnej 
pedagogiky (ak ide o vyučovanie profesijných predmetov v 
týždennom rozsahu priamej vyučovacej činnosti viac ako 
päť hodín) 

8 
vzdelanie požadované na vyučovanie v školách a v 
triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím 

neuvádza sa nevyžaduje sa 
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VI. časť - učiteľ odborného učilišťa 
  

  
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
  

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

1 učiteľstvo a pedagogické vedy zameraný na špeciálnu pedagogiku nevyžaduje sa 

Bod Vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie 

2 vzdelanie na vyučovanie v príslušných študijných odboroch uvedené v 1. diele, IV. časti rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 
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Bod Študijný odbor Študijný program Ďalšie vzdelanie 

3 špeciálna pedagogika zameraný na učiteľstvo v príslušnom študijnom odbore nevyžaduje sa 
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Bod Študijný odbor Študijný program Kvalifikačné vzdelávanie 

4 
učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť 

neuvádza sa rozširujúce štúdium aprobačného predmetu 

5 
učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť (špeciálne školy) 

neuvádza sa nevyžaduje sa  

6 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 6. - 9. 
ročník základnej deväťročnej školy 

neuvádza sa rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 

  
   VII. časť - učiteľ základnej umeleckej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

  
Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
 

    
 Oddiel A. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

 

 

Základná umelecká škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor, Odbor audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorby 

 
 Bod Požadované vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie alebo ďalšie vzdelanie 

 

 1 vzdelanie uvedené v 1. diele, V. časti, oddiele A. 
rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti podľa 
predpisov účinných do 31. augusta 2019 
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Oddiel B. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

 

Základná umelecká škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor, Odbor audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorby 

 
 Bod Požadované vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie alebo ďalšie vzdelanie 

 

 1 vzdelanie uvedené v 1. diele, V. časti, oddiele B. 
rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti podľa 
predpisov účinných do 31. augusta 2019 

 
 
 Oddiel C. vyššie odborné vzdelanie 

 

 

Základná umelecká škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor, Odbor audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorby 

 
 Bod Požadované vzdelanie Kvalifikačné vzdelávanie alebo ďalšie vzdelanie 

 

 1 vzdelanie uvedené v 1. diele, V. časti, oddiele C. 
rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo 
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti podľa 
predpisov účinných do 31. augusta 2019 

 
  

   3. diel - Vzdelanie uznané len na vyučovanie príslušných predmetov, ktoré nie je kvalifikačným predpokladom podľa § 10 ods. 1 zákona  
  

I. časť - učiteľ materskej školy 
  

 
 

   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 
  

 
 

   
 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

  
 1 náboženská výchova a náboženstvo 

učiteľstvo s aprobačným predmetom náboženstvo alebo 
náboženská výchova 

nevyžaduje sa 

  
II. časť - učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane nultého ročníka 

  
 

    Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 
  

    
 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

  
 Bod Vyučovací predmet Vzdelanie   Ďalšie vzdelanie 

 
1 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej 
škole alebo jazykovej škole, ktorá má oprávnenie  

 
2 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

absolvovanie štátnej skúšky z príslušného jazyka  
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3 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

ďalšie vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov organizované 
vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky a vykonanie záverečnej 
skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z 
príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

 
4 náboženská výchova alebo náboženstvo 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na 
bohosloveckej fakulte 

nevyžaduje sa 

 
5 

príslušný vyučovací predmet podľa štátneho 
vzdelávacieho programu 

uvedené v 1. diele, III. časti, bodoch 3 až 8, 15, 16 alebo v 
bodoch 18 až 71 

nevyžaduje sa 

 
6 prírodoveda 

uvedené v 1. diele, III. časti, bodoch 9 až 11, 21 alebo v 
bodoch 23 až 38 

nevyžaduje sa 

 
7 vlastiveda 

uvedené v 1. diele, III. časti, bodoch 12, 13, 21 alebo v 
bodoch 24 až 38  

nevyžaduje sa 

 
8 pracovné vyučovanie 

uvedené v 1. diele, III. časti, bodoch 17, 21 alebo v 
bodoch 23 až 38  

nevyžaduje sa 

  
   III. časť - učiteľ prvého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 
 

 
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
 

 
   

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
  

 Bod Na vyučovanie predmetu Študijný odbor Ďalšie vzdelanie 

 
1 

komunikačné zručnosti, individuálna logopedická 
starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia, 
individuálna logopedická intervencia  

uvedený v prílohe č. 13 nevyžaduje sa 

 
2 

komunikačné zručnosti, individuálna logopedická 
starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia, 
individuálna logopedická intervencia  

učiteľstvo pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou absolvované do 31. 
decembra 2023 

nevyžaduje sa 

 
3 

komunikačné zručnosti, individuálna logopedická 
starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia, 
individuálna logopedická intervencia 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štátna 
záverečná skúška z logopédie vykonaná do 31. októbra 
2009 

nevyžaduje sa 

 
4 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím 

učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov bez ohľadu 
na aprobačný predmet 

doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti 

 
5 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím pedagogika mentálne postihnutých nevyžaduje sa 

 
6 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím 

vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu 
osobitnú starostlivosť 

nevyžaduje sa 

 
7 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne nevyžaduje sa 

 
8 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím vychovávateľstvo doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti 

 
9 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím 

vychovávateľstvo, špecializácia pedagogika emocionálne 
a sociálne narušených 

nevyžaduje sa 
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   IV. časť - učiteľ druhého stupňa základnej školy  

  
 

 
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
 

 
   

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
  

 Bod  Vyučovací predmet Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

 
1 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej 
škole alebo jazykovej škole, ktorá má oprávnenie 

 
2 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

absolvovanie štátnej skúšky z príslušného jazyka  

 
3 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

ďalšie vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov organizované 
vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky a vykonanie záverečnej 
skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z 
príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

 
4 telesná výchova, športová výchova, športová príprava 

študijný odbor telesná výchova a šport (trénerstvo alebo 
zameraný na metodiku) 

nevyžaduje sa 

 
5 

hudobná výchova, telesná výchova, športová výchova a 
výtvarná výchova 

študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou na 
výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, telesnú výchovu a 
pracovnú výchovu; špecializácia sa preukazuje vykonanou 
štátnou záverečnou skúškou pre 5. - 9. ročník základnej 
školy 

nevyžaduje sa 

 
6 

hudobná výchova, telesná výchova, športová výchova a 
výtvarná výchova 

študijný odbor učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy nevyžaduje sa 

 
7 etická výchova študijný odbor pedagogika, špecializácia etická výchova nevyžaduje sa 

 
8 náboženská výchova alebo náboženstvo študijný odbor uskutočňovaný bohosloveckou fakultou nevyžaduje sa 

  
   V. časť - učiteľ druhého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

  
Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
 

 
   

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
 

 Bod Len na vyučovanie Študijný odbor Ďalšie vzdelanie 

 
1 

komunikačné zručnosti v 5. - 9. ročníku základnej školy 
pre sluchovo postihnutých 

učiteľstvo pre 1. - 4. ročník špeciálnych škôl 
štátna záverečná skúška z pedagogiky sluchovo 
postihnutých - surdopédie alebo z logopédie - študijný 
odbor logopédia 

 
2 

individuálna tyflopedická starostlivosť v 5. - 9. ročníku 
základnej školy pre slabozrakých 

učiteľstvo pre 1. - 4. ročník špeciálnych škôl 
štátna záverečná skúška z pedagogiky zrakovo postihnutých 
- tyflopédie 
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3 

komunikačné zručnosti, individuálna logopedická 
starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia, 
individuálna logopedická intervencia  

uvedený v prílohe č. 13 nevyžaduje sa 

 
4 

komunikačné zručnosti, individuálna logopedická 
starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia, 
individuálna logopedická intervencia 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štátna 
záverečná skúška z logopédie vykonaná do 31. októbra 
2009 

nevyžaduje sa 

 
5 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím 

učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov bez ohľadu 
na aprobačné predmety uvedené v 1. diele, II. časti a III. 
časti 

doplnenie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti v tých 
študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou 
študijného programu 

 
6 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím pedagogika mentálne postihnutých nevyžaduje sa 

 
7 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť nevyžaduje sa 

 
8 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím 

vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu 
osobitnú starostlivosť 

nevyžaduje sa 

 
9 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne nevyžaduje sa 

 
10 v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím vychovávateľstvo doplnenie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti 

  
VI. časť - učiteľ strednej školy 

  
 

 
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
 

 
   

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
  

 Bod Vyučovací predmet Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

 
1 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej 
škole alebo jazykovej škole, ktorá má oprávnenie; 
vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením 
kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, 
ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. 
septembrom 2005 

 
2 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

absolvovanie štátnej skúšky z príslušného jazyka; vykonanie 
základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením 
kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, 
ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. 
septembrom 2005 

 
3 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

ďalšie vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov organizované 
vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky a vykonanie záverečnej 
skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z 
príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 
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4 cudzí jazyk 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo 

osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred 
komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave 
alebo v metodicko-pedagogickom centre do 31. októbra 
2009 

 
5 

telesná výchova, telesná a športová výchova, športová 
príprava 

študijný odbor telesná výchova a šport (trénerstvo alebo 
zameraný na metodiku) 

nevyžaduje sa 

 
6 náboženská výchova alebo náboženstvo 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na 
bohosloveckej fakulte 

poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej 
registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej 
spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací 
dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo 
registrovanej náboženskej spoločnosti 

 
7 výtvarná výchova, hudobná výchova  

príslušné študijné odbory Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave a Vysokej školy múzických umení v Bratislave 

skúška z pedagogiky, zo psychológie a z odborovej didaktiky 

 
8 pedagogika študijný odbor pedagogika nevyžaduje sa 

 
9 

hra na hudobnom nástroji a hudobná výchova v 
stredných odborných školách pedagogických 

študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia nevyžaduje sa 

 
10 

technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s 
výnimkou stredných zdravotníckych škôl)  

študijný odbor veterinárne lekárstvo – hygiena potravín, 
potravinárske odbory a odbor zameraný na výživu ľudí 

nevyžaduje sa 

 
11 

technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s 
výnimkou stredných zdravotníckych škôl)  

študijný odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu nevyžaduje sa 

 
12 

technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s 
výnimkou stredných zdravotníckych škôl)  

študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov - špecifická príprava dievčat  

nevyžaduje sa 

 
13 technika obsluhy študijný odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu nevyžaduje sa 

 
14 technika obsluhy 

študijný odbor kulturológia v špecializácii riadenie kultúry 
a turizmu 

nevyžaduje sa 

 
15 riadenie motorových vozidiel 

príslušné študijné odbory Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (Slovenskej vysokej školy technickej v 
Bratislave), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre (Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre) 

vodičský preukaz pre príslušnú skupinu motorových 
vozidiel a učiteľské oprávnenie na vyučovanie uvedeného 
predmetu 

 
16 sociálna práca študijný odbor psychológia alebo špeciálna pedagogika  

špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-
pedagogickom centre 

 
17 

odborné vyučovacie predmety so zameraním na ručné 
práce, rodinná výchova a vedenie domácnosti, príprava 
jedál a stravovanie  

študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov - špecifická príprava dievčat  

nevyžaduje sa 

 
18 zdravoveda  

študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v 
kombinácii so všeobecnou pedagogikou, psychológiou 
alebo somatológiou  

nevyžaduje sa 

 
19 

odborné predmety v študijnom odbore vychovávateľstvo 
– opatrovateľstvo a v študijnom odbore učiteľstvo pre 
materské školy a vychovávateľstvo  

študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne a 
vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika 
emocionálne a sociálne narušených 

nevyžaduje sa 

 
20 pedagogika a predškolská pedagogika študijný odbor pedagogika alebo predškolská pedagogika nevyžaduje sa 
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21 špeciálna pedagogika  študijný odbor špeciálna pedagogika nevyžaduje sa 

 
22 

bezpečnostné predmety v policajných stredných 
odborných školách  

študijný odbor ochrana osôb a majetku, bezpečnostné 
služby alebo právo  

špecializované policajné vzdelanie  

 
23 potraviny a výživa  

potravinárske študijné odbory a študijné odbory 
zamerané na výživu ľudu 

nevyžaduje sa 

 
24 suroviny 

študijné odbory so zameraním na oblasť, v ktorej stredná 
odborná škola poskytuje vzdelávanie 

nevyžaduje sa 

  
   VII. časť - učiteľ strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 
 

 
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

  
 

 
   

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
  

 Bod 
Len na vyučovanie Vzdelanie 

Kvalifikačné vzdelávanie a osobitná kvalifikačná 
požiadavka 

 
1 

komunikačné zručnosti v strednej škole pre sluchovo 
postihnutých 

uvedené v 2. diele, III. časti 

Kvalifikačné vzdelávanie sa nevyžaduje. Osobitná 
kvalifikačná požiadavka: vykonanie štátnej záverečnej 
skúšky z pedagogiky sluchovo postihnutých - surdopédie 
alebo z logopédie 

  
   VIII. časť - učiteľ jazykovej školy 

  
 

 
   Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

 
 

 
   

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
    Bod Vyučovací predmet Vzdelanie Ďalšie vzdelanie 

  1 cudzí jazyk 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo  

absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej 
škole alebo jazykovej škole, ktorá má oprávnenie 

  2 cudzí jazyk 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo  

absolvovanie štátnej skúšky z príslušného jazyka  

  3 cudzí jazyk 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo  

ďalšie vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov organizované 
vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky a vykonanie záverečnej 
skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z 
príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

  4 cudzí jazyk 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je 
zamerané na učiteľstvo  

osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred 
komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave 
alebo v metodicko-pedagogickom centre do 31. októbra 
2009 
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