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Činnosť RP MPC Prešov s DP Košice má v tomto kraji dlhoročnú tradíciu a okrem činností, 
ktoré zabezpečuje v rámci celonárodného pôsobenia MPC sa vyznačuje aj niektorými 
špecifikami. 

Regionálne pracovisko MPC Prešov spolu s detašovaným  pracoviskom  Košice, pravidelne 
zabezpečuje vzdelávanie  pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s 
vyučovaním jazyka národnostných menšín.  

V aktuálnom procese etablovania vzdelávania rusínskej národnostnej menšiny 
v materských, základných a stredných školách majú aktivity RP MPC Prešov svoju 
nenahraditeľnú úlohu. Sú to práve zamestnanci MPC, ktorí pripravujú a inovujú základné 
školské dokumenty potrebné pre implementáciu vyučovania predmetu rusínsky jazyk 
a literatúra pre všetky stupne vzdelávania (okrem vysokoškolského vzdelávania).  RP MPC 
Prešov realizovalo vzdelávania pre celé kolektívy aj v priestoroch ZŠ s MŠ Michala Sopiru 
Radvaň nad Laborcom, ZŠ Duchnovičova Medzilaborce, ZŠ s MŠ Klenová a Spojenej školy 
vo Svidníku. Zástupcovia RP MPC Prešov sa taktiež každoročne aktívne zúčastňujú na 
medzinárodnej letnej škole rusínskeho jazyka a literatúry STUDIUM CARPATHO-
RUTHENORUM, kde osobne participujú na lektorských hodinách.  
 
MPC spolupracuje pri tvorbe viacerých legislatívnych dokumentov vo vzťahu k procesu 
vzdelávania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) a so 
Štátnym pedagogickým ústavom (ďalej ŠPÚ). V nasledujúcom prehľade uvádzame 
dosiahnuté výsledky spolupráce: 
 
Spolupráca MPC s ŠPÚ: 
1. Tvorba inovovaných štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov pre 

predmet rusínsky jazyka a literatúra 2014 – Inovovaný štátny vzdelávací program 
z rusínskeho jazyka a literatúry pre   primárne vzdelávanie1, 
 2014 – Inovovaný štátny vzdelávací program z rusínskeho jazyka a literatúry pre nižšie 
stredné vzdelávanie2. 

2. Participácia na práci Predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru od septembra 
2016, kedy bola táto odborná komisia zriadená.  
 
Výsledky:  

2019 – spracovanie smerodajnej SWOT analýzy vzdelávacích potrieb detí a žiakov 
rusínskej národnostnej menšiny, 
2015 – 2016 – spracovanie metodických listov zverejnených na webovom sídle ŠPÚ, 
2018 – identifikácia špecifických cieľov interdisciplinárneho vzdelávania detí a žiakov 
rusínskej národnostnej menšiny.  
  

Spolupráca MPC s MŠVVaŠ SR: 
1. 2017 – Tvorba inovovanej Koncepcie rozvoja výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ 

v Slovenskej republike v tunajšej učebnej praxi implementovanej od 21. marca 2017.3  
2. 2019 – V oblasti spolupráce s rusínskou komunitou strategický rámec spomínanej 

koncepcie definoval potrebu vytvorenia a zostavenia odborného slovensko-rusínskeho 
slovníka pedagogických termínov pre rusínsku školskú učebnú prax. Takto spracovaný 

                                                                 
1 Dostupné na: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/rjl_pv_2014.pdf 
2 Dostupné na: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/rjl_nsv_2014.pdf 
3          Dostupné na:                  https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-narodnostnych-mensin/ 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rjl_pv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rjl_pv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rjl_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rjl_nsv_2014.pdf
https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-narodnostnych-mensin/


a finalizovaný slovník príslušnému odboru MŠVVaŠ SR k jeho schváleniu a zverejneniu 
predložil učiteľ profesijného rozvoja pre rusínsky jazyk a literatúru.4 

3. Koncom júna 2019 bol spracovaný a 30. augusta 2019 MŠVVaŠ SR schválený a na jeho 
webovom sídle MŠVVaŠ SR zverejnený Vzdelávací štandard učebného predmetu 
rusínsky jazyk a literatúra pre vyššie stredné vzdelanie pre školy s vyučovacím jazykom 
rusínskym a s vyučovaním rusínskeho jazyka.5  

4. Mgr. Marek Gaj, učiteľ profesijného rozvoja RP MPC Prešov, priebežne v spolupráci 
a kooperácii s MŠVVaŠ SR zabezpečuje preklad odbornej terminológie a potrebnej 
pedagogickej dokumentácie pre edukačnú prax v rusínskom jazyku. 

5. MPC v spolupráci s MŠVVaŠ SR (v spolupráci so Sekciou národnostného a inkluzívneho 
vzdelávania MŠVVaŠ SR) úzko kooperuje so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl a informuje 
ich, ako postupovať pri implementácii vyučovania predmetu rusínsky jazyka a literatúra, 
ako zakladať, resp. transformovať školu na školu s vyučovaním rusínskeho jazyka alebo 
s vyučovacím jazykom rusínskym. Všetky školy, v ktorých sa aktuálne vyučuje predmet 
rusínsky jazyk a literatúra, spolupracovali pri tom s MPC.  

6. Príprava a tvorba učebných zdrojov (učebníc, pracovných zošitov a elektronických 
učebných zdrojov) na vyučovanie predmetu rusínsky jazyk a literatúra.  

RP MPC Prešov s DP v Košiciach od roku 2010  zabezpečuje vzdelávanie pre učiteľov MŠ, 
ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom maďarským z Košického kraja. Veľký záujem o  
vzdelávanie zo strany učiteľov potvrdzuje aj fakt, že na  vzdelávaní sa zúčastňujú aj 
pedagógovia z iných krajov. RP MPC Prešov s DP Košice poskytuje poradenstvo a 
konzultácie ohľadom riešenia odborno-metodického problému pre učiteľov v štátnom jazyku, 
konzultácie atestačných prác aj v maďarskom jazyku sú možné od roku 2010. Časť učiteľov 
využilo aj vďaka tomu možnosť napísať prácu na prvú alebo druhú atestáciu v jazyku, v 
ktorom vykonávajú pedagogickú činnosť, od roku 2017 môžu učitelia obhájiť atestačnú prácu 
a vykonať atestačnú skúšku v ich materinskom jazyku. Na  vzdelávania poskytované RP MPC 
Prešov s DP Košice sa prihlasujú nielen jednotlivci, ale aj celé kolektívy, pre ktoré je 
poskytované vzdelávanie priamo v priestoroch školy v intenciách učiacej sa školy. Podľa 
požiadaviek učiteľov a kolektívov sa pravidelne  realizovali semináre, akreditované 
vzdelávania a workshopy. Pri tvorbe vzdelávacích programov  sa flexibilne prihliada na 
potreby vychádzajúce z pedagogickej praxe a súčasnej edukačnej reality. Zabezpečuje sa  
vzdelávanie pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ s VJM od Čiernej nad Tisou až po Jesenské. 
Spolupráca so školami a školskými zariadeniami s vyučovacím jazykom maďarským je na 
vysokej úrovni, čo dokazuje nielen počet učiteľov z týchto škôl  zaregistrovaných 
v centrálnom informačnom systéme (CIS) MPC, ale najmä pozitívna spätná väzba od 
účastníkov vzdelávacích aktivít. 

ROCEPO – vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre 
Rómov. Je integrálnou súčasťou MPC Bratislava, regionálne pracovisko v Prešove. V súlade 
s cieľom projektu Phare SR-99 05-02 Program tolerancie voči menšinám na zlepšenie 
postavenia národnostných menšín (s osobitým zreteľom a so zohľadnením špecifických 
potrieb a podmienok rómskej národnostnej menšiny), bolo založené na základe listu 
generálneho riaditeľa sekcie medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie, sektorového 
riaditeľa PHARE MŠ SR č. 4997/2001 – 82 zo dňa 04.12.2001 a má celoslovenskú 
pôsobnosť. V súčasnosti je ROCEPO – Rómske vzdelávacie centrum. ROCEPO realizuje 
kontinuálne vzdelávanie a odborno-metodickú pomoc pedagogickým a odborným 

                                                                 
4 Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/files/9497_final_svk_rus.pdf 
5 Dostupné na: https://www.minedu.sk/vzdelavaci-standard-ucebneho-predmetu-rusinsky-jazyk-a-literatura-pre-
vyssie-stredne-vzdelanie-pre-skoly-s-vyucovacim-jazykom-rusinskym-a-s-vyucovanim-rusinskeho-jazyka/ 

https://www.minedu.sk/data/files/9497_final_svk_rus.pdf
https://www.minedu.sk/vzdelavaci-standard-ucebneho-predmetu-rusinsky-jazyk-a-literatura-pre-vyssie-stredne-vzdelanie-pre-skoly-s-vyucovacim-jazykom-rusinskym-a-s-vyucovanim-rusinskeho-jazyka/
https://www.minedu.sk/vzdelavaci-standard-ucebneho-predmetu-rusinsky-jazyk-a-literatura-pre-vyssie-stredne-vzdelanie-pre-skoly-s-vyucovacim-jazykom-rusinskym-a-s-vyucovanim-rusinskeho-jazyka/


zamestnancom, ktorí pracujú v školách a školských zariadeniach s vysokým zastúpením detí 
a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (ďalej len SZP) a prostredia 
marginalizovaných rómskych komunít. V  oddelení ROCEPO pracuje päť učiteľov 
profesijného rozvoja. 

Činnosť ROCEPO sa zameriavala na: 

a) vzdelávaciu oblasť, 
b) odborno-metodickú oblasť. 

 

MPC RP Prešov  ako prvé na Slovensku sa začalo venovať vzdelávaniu pedagogických 
asistentov, kde prostredníctvom absolvovania kvalifikačného vzdelávania   získalo 
kvalifikáciu pre prácu so žiakom so špeciálno-výchovnými potrebami vyše 700 
pedagogických asistentov. 

ROCEPO významnou mierou svojou činnosťou  aktívne  participovalo na  príprave 
Celodenného výchovného systému  národného projektu Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít (MRK 1), kde boli učitelia 
profesijného rozvoja ROCEPA garantami a autormi. 

ROCEPO aktívne spolupracovalo v projektoch: 

Škola otvorená všetkým (ŠOV) 
 príprava, realizácia inštruktáží v školách zapojených do projektu zameraná na 

problematiku inkluzívneho vzdelávania. 

Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) – príprava NP, realizácia vzdelávania, tvorba 
učebného zdroja. Vzdelávanie aj v online systéme. 

Projekt Phare – spolupráca a aktívna účasť pri realizácii. 

Projekt v spolupráci s REF (Rómsky edukačný fond) – lektorovanie v projekte, tvorba 
učebných zdrojov. 

Projekt INSCHOOL – členstvo v riadiacej platforme. 
 
Veľký problém pri práci s deťmi z MRK je jazyková bariéra, nakoľko deti komunikujú len po 
rómsky.  Do roku 2019 nemali možnosť učitelia  vzdelávať sa a získať profesijnú 
kompetenciu komunikovať v rómskom jazyku. Tento problém sa  snažilo ROCEPO riešiť  
aspoň realizovaním vzdelávania rómskeho jazyka. Po ukončení akreditácie  vzdelávacieho 
programu Rómsky jazyk, vzdelávanie pokračuje  vo forme odborných podujatí.  
 

Na priame zadanie MŠVVaŠ SR (roky 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2016, 2019) – 
ROCEPO s externým expertným tímom  realizuje Prieskum o postavení žiaka zo sociálne 
znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom systéme, v ktorom sú zozbierané 
a spracované celoslovenské údaje z oblasti prospechu, správania, dochádzky žiakov zo SZP,    
údaje o fungovaní celodenných výchovných systémov, o pôsobení pedagogických asistentov 
a prechode na stredné školy. Spracované boli  komparácie rokov 2005, 2007, 2009, rokov 
2005,2007, 2009, 2012 https://mpc-edu.sk/rocepo/dokumenty/na-pomoc-pedagogom?page=4 

• Učitelia profesijného rozvoja (UPR) RP MPC v Prešove a DP MPC v Košiciach 
pravidelne participujú na realizácii maturitných skúšok na viacerých gymnáziách 

https://mpc-edu.sk/rocepo/dokumenty/na-pomoc-pedagogom?page=4


a stredných odborných školách ako predsedovia školských a predmetových 
maturitných komisií. Priamo v praxi si overujú, ako učitelia dokázali využiť poznatky 
zo vzdelávaní zameraných na maturitné skúšky. 

• Vychádzajúc z  poznatkov a skúseností, že na školách  pracujú  kreatívni  učitelia, 
prichádzajúci s inovatívnymi nápadmi, rozhodlo sa MPC RP Prešov  organizovať 
odborné semináre „Pedagogické reflexie“ s cieľom prezentovať dobrú prax učiteľov 
širšej pedagogickej verejnosti  ako proces  vzájomného učenia sa.  

• Učitelia profesijného rozvoja RP MPC Prešov s DP Košice pôsobili ako predsedovia  
a členovia atestačných komisií na Prešovskej univerzite v Prešove. 

• Učitelia RP MPC Prešov sú členkami ústredných predmetových komisií pri ŠPÚ 
pre predmet biológia  a pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce.  

• Významným prvok v práci RP MPC Prešov spolu s DP  Košice v spolupráci 
s miestnymi samosprávami  sú metodické dni. Tematicky boli zamerané na široké 
spektrum: rozvíjanie funkčnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, matematickej 
gramotnosti v kontexte testovaní žiakov, výtvarné techniky a ich súvzťažnosť s 
tvorivým procesom, aplikáciu internetu na hodinách cudzích jazykov, výchova k 
manželstvu a rodičovstvu, inovatívne prístupy vo vyučovaní geografie a pod. 

• Výhodou našej organizácie je, že sme v každodennom kontakte s učiteľmi. Máme 
možnosť realizovať semináre, metodické dni priamo v školských priestoroch, a preto 
vieme aj pohotovo reagovať na rôzne odborno-metodické problémy vychádzajúc z 
edukačnej reality a pomáhať učiteľom zvýšiť efektivitu edukačného procesu. 

• V súčasnosti v súlade s usmernením, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR a v záujme prevencie 
šírenia koronavírusu, realizujeme online vzdelávanie i ukončovanie vzdelávacích 
programov v aktuálne otvorených skupinách (napr. funkčné inovačné vzdelávanie 
pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov, špecializačné 
vzdelávanie pre vedúcich metodických združení).  
Prví absolventi, ktorí ukončili vzdelávacie programy online formou, sa pochvalne 
vyjadrili k možnosti aj v tejto situácii zavŕšiť vzdelávanie a zároveň prejavili 
spokojnosť so samotným priebehom novej formy ukončovania vzdelávania.   

Nemenej významnou úlohou RP MPC Prešov je participácia  na národných projektoch, resp. 
ich riadenie (MRK I, MRK II, PRINED, ŠOV, POP). Hlavným cieľom národného projektu 
ŠOV, ktorý bol pokračovateľom projektu PRINED, bolo zavedenia inkluzívnych 
vzdelávacích postupov v zapojených materských a základných školách. Môžeme ho 
považovať za projekt s výrazným prínosom pre zavádzanie inklúzie v podmienkach 
materských a základných škôl. 

Spolupráca MPC RP Prešov a DP Košice s inými inštitúciami: 

 Prešovská univerzita v Prešove – spolupráca v atestačných komisiách, konferencie,  t. č. 
záverečná fáza prípravy memoranda o spolupráci 

 Štátna vedecká knižnica v Prešove – Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 
 Slovenská akadémia vied – Vzdorujeme extrémizmu 
 OZ Kolysočka – Kolíska zaoberajúca sa implementáciou dlhoročného úspešného projektu 

večerných škôl rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ  
 OZ PRO COMUNNIO – spolupráca na konferenciách týkajúcich sa kultúry a hodnôt 
 Zväz maďarských učiteľov na Slovensku – monitorovanie edukačnej situácie v školách s 

vyučovacím jazykom maďarským.  



 Pri projektoch, ktoré sú zamerané na rozvoj vizuálnej gramotnosti spolupracujeme s 
občianskymi združeniami Rovás, OZPF, MAMSZE – zväz maďarských výtvarníkov na 
Slovensku, 

 Východoslovenská galéria v Košiciach – spolupráca pri vzdelávaniach pre učiteľov 
 Galéria baníckeho múzea v Rožňave – spolupráca pri vzdelávaniach pre učiteľov  
 ZUŠ v Košiciach, v Prešove, v Kráľovskom Chlmci a v Rožňave – spolupráca pri 

vzdelávaniach pre učiteľov 
 Zentrallstele für Auslandschulwesen - podujatia pre DSD – školy, ale aj spolupráca na 

medzinárodných projektoch v spolupráci so SUNG a Bürger Europas  
 HUEBER, MACMILLAN, SLOVAK VENTURES, Oxford – pri spolupráci 

organizovania metodických seminárov  s lektormi domácich a zahraničných 
vydavateľstiev 

 Zakarpatskij instytut postdyplomovej pedahohyčnoj osvyty, Užhorod 
 

Uvedené informácie predstavujú výťažok činnosti RP MPC Prešov s DP Košice najmä so 
zameraním na osobitosti regiónu. Každodenná bežná činnosť predstavuje podporu pre širokú 
skupinu pedagogických a odborných zamestnancov škôl i školských zariadení, pre ktorých 
predstavuje RP MPC Prešov samozrejmú súčasť ich pedagogickej praxe a podporu ich 
profesijného rozvoja.   

Nižšie uvádzame stručný prehľad aktivít vykonávaných RP Prešov a DP Košice, ktoré 
boli vykonávané v roku 2019. 
 
 

 

  



             Človek a spoločnosť 
 

 

Vzdelávanie týkajúce sa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť RP MPC Prešov DP 
Košice realizovalo na základe záujmu učiteľov geografie zo základných a stredných škôl 
o tému Zmeny na politickej mape sveta. 

 
V spolupráci s Gréckokatolíckou 
teologickou  fakultou  Prešovskej 
univerzity  RP MPC Prešov 

zrealizovalo  výstavu  a tvorivú dielňu  pod názvom ,,Korene a hodnoty“ s využitím 
medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS+. Po hodnotných prednáškach 
zameraných na kultúrny a náboženský kolorit Slovenska, sa predstavili žiaci a učitelia v 
tvorivých dielňach pod gesciou PaedDr. Dariny Výbohovej, PhD., kde si účastníci podujatia  
osvojili metodické námety využitia didaktickej  pomôcky  pre vzdelávacie oblasti Človek 
a spoločnosť, Človek a hodnoty. Zúčastnení učitelia si nielen vyskúšali prácu s touto 
pomôckou, ale súčasne si edukačnú sadu kartičiek odniesli do svojich škôl, kde s nimi môžu 
inovatívne vzdelávať svojich žiakov. 
 



                  Človek a hodnoty 
 
 

 

 

Pre učiteľov vyučovacích predmetov patriacich do vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sú 
organizované odborné semináre zamerané na rôzne témy ako napr. Načo ne/zabúdať v 
katechéze, Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy, Lapbook – interaktívna 
kniha, Kniha proroka Jonáša, Exegéza-Evanjelium podľa Jána. 
 

  

V rámci tejto oblasti RP MPC Prešov spolupracuje s diecéznými katechetickými strediskami  
pôsobiacích v Prešovskom a Košickom kraji, ktoré maju na starostlivosti adukáciu a formáciu 
učiteľov náboženstva / náboženskej výchovy. 

 
 
 
  



                  Človek a príroda 
 
 
 
 
 
Odborno-metodické semináre v oblasti vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa zameriavajú 
najmä na podporu vzdelávacieho procesu v oblasti prírodovednej gramotnosti a na realizáciu 
maturitnej skúšky z biológie, ktoré majú  RP MPC Prešov dlhoročnú tradíciu. 

 
 Realizácia podujatí týkajúcich sa maturitnej skúšky 
z biológie má v RP MPC Prešov dlhoročnú 
tradíciu. V súlade so Zákonom o pedagogických 
zamestnancoch (317/2009) pre potreby 
kontinuálneho vzdelávania bol vytvorený a v roku 
2012 akreditovaný program aktualizačného 
vzdelávania s názvom: Príprava maturitných 

zadaní z biológie, v rámci ktorého sa v problematike vzdelávali učitelia biológie na 
gymnáziách. Po ukončení akreditácie programu učitelia biológie prejavili záujem o relizáciu 
odborných seminárov súvisiacich so zmenami v cieľových požiadavkách na maturitnú 
skúšku. Z tohto dôvodu sa v školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 realizovali predmetné 
odborné semináre. 



Jazyk a komunikácia 

 
 
 
Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia dominujú odborné semináre a workshopy pre 
učiteľov slovenského jazyka a literatúry,  anglického jazyka, nemeckého jazyka, ale aj jazyka 
menšín najmä maďarského jazyka a rusínskeho jazyka. RP MPC Prešov s DP Košice 
v spoluprácu s NÚCEM pripravuje pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry semináre 
k maturitnej skúške. Workshopy sú zamerané na test externej časti maturitnej skúšky, 
hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka 
a literatúry  i na analýzu a tvorbu maturitných zadaní v ústnej forme maturitnej 
skúšky. 
 

V rámci svojich aktivít MPC pri príležitosti 
Medzinárodného dňa materinského jazyka 
organizuje tematické workshopy a semináre. 
Príkladom je tvorivá dielňa Metódy a formy 
práce podporujúce rozvoj gramotnosti, 
myslenia a kreativity žiakov, ktorá ponúkla 
učiteľom podoby edukačných aktivít 
zameraných na cibrenie slovenského jazyka 
a literatúry formou zážitkových metód cez 
príklady osvedčenej praxe a možnosťou 
ozrejmenia si rozličných stanovísk a prístupov 
k výučbe materinského jazyka nielen pre 
majoritných žiakov, ale pre žiakov zo 
znevýhodneného prostredia. RP MPC Prešov 

s DP Košice svojou lokalitou v multietnickom 
sústredí svoju činnosť aj na Rusínov, 
a podporuje učiteľov rusínskeho jazyka 
oraganizovaním odborných seminárov 
zameraných na rozvoj multikultúrnych 
kompetencií. Príklad dobrej praxe prezentuje 
seminár Vybrané reálie z histórie a jazyka 
Rusínov v spolupráci s OZ Kolysočka.  

Rozširovanie kompetencií učiteľov cudzích 
jazykov pre potreby maturitných skúšok je 
pravidelnou súčasťou vzdelávacích podujatí RP 
MPC Prešov a DP MPC Košice, kde majú 
pedagógovia možnosť oboznámiť sa 
s aktuálnymi požiadavkami na tvorbu 
maturitných zadaní pre internú časť maturitnej 



skúšky a ich reálnou tvorbou ako aj s hodnotením písomných prác žiakov prostredníctvom 
praktických ukážok. 

Vzhľadom na úroveň stavu čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov upriamujú učitelia 
profesijného rozvoja RP MPC Prešov a DP Košice svoju pozornosť na poskytovanie 
vzdelávacích podujatí na pomoc učiteľom slovenského jazyka a literatúry aj cudzích jazykov. 
Obsahom týchto seminárov je ponuka širokej škály praktického použitia čitateľských stratégií 
a výmena skúseností učiteľov, ktoré poskytujú širokú platformu na využitie vo vyučovacom 
procese. 

 
 

  



Matematika a práca s informáciami 
 

 
 

Vzdelávanie súvisiace s matematikou 
a prácou s informáciami sa na odborných 
seminároch pre učiteľov všetkých stupňoch 
škôl sústredí najmä na 
finančnú, matematickú a informačnú 
gramotnosť včítane možnosti implementácie 
Národného štandardu finančnej gramotnosti 
do vyučovacieho procesu najmä 
prostredníctvom edukačných hier a 
aktuálnych otázok súvisiacich s ochranou 
finančného spotrebiteľa. 

Okrem prezenčného vzdelávania v oblasti matematiky a prácou s informáciami RP MPC 
Prešov s DP MPC Košice poskytujú aj online vzdelávanie formou webinárov. Učitelia 
profesijného rozvoja pripravujú pre vyučujúcich matematiku a prácu s informáciami aktuálne 
témy pedagogickej praxe. 
  

http://www.financny-lekar.sk/seminar-v-mpc-presov


Umenie a kultúra 
 
 
 

 
Vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra sú semináre a worshopy organizované RP Prešov, 
DP Košice zamerané napr. na využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných 
procesoch, výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese, 
využitie keramickej tvorby v edukačnom procese, deštrukcia ako tvorivý proces, koláž, 
súčasné trendy v galerijnej pedagogike. 



Zdravie a pohyb 
 
 
 
 

Cieľom odborno-metodického seminára 

bolo prezentovať návrhy aktivít 

a konkrétnych telesných cvičení v súlade 

so Štátnym vzdelávacím programom pre 

predprimárne vzdelávanie v materských 

školách  so zameraním na plnenie vzdelávacích štandardov vo vzdelávacej oblasti Zdravie 

a pohyb. Prínosom bola vzájomná výmena skúseností učiteľov, upriamenie pozornosti na 

správne vykonávanie lokomočných pohybov, ale predovšetkým praktické predvedenie 

cvikov, ktoré môžu učiteľky využiť priamo v praxi na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, 

senzomotorickej a citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole. 

 
 
 
 
  



ROCEPO 
 
 
ROCEPO - Rómske vzdelávacie centrum Prešov ako integrálna súčasťou regionálneho 
pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Prešove v pravidelných časových intervaloch 
realizuje ROCEPO celoslovenský Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného 
prostredia vo výchovno-vzdelávacom systéme – na priame zadanie MŠVVaŠ SR. 

 
V spolupráci s NÚCEM ROCEPO realizovalo výskum zameraný na využívanie literárnych 
textov  v 4. a 5. ročníku ZŠ so zvýšeným počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. 

 
Realizuje o. i. aj fokus rozhovory zamerané na zisťovanie úrovne prvkov inklúzie v školách 
so zvýšeným počtom žiakov z MRK, konferencie z príležitosti Medzinárodného Dňa Rómov 
a Dňa rómskeho jazyka. 



 
ROCEPO organizuje o.i. napríklad aj Klub učiteľov nultého ročníka a klub pedagogických 
asistentov, semináre zamerané na ukážky dobrej praxe, besedy s rómskymi spisovateľmi 
a mnoho ďalších aktivít. 
 

 
  



Iné aktivity a činnosti 
 
 
Pozornosť sa venuje aj činnosti metodických orgánov a RP MPC  Prešov a DP Košice 
organizuje semináre zamerané na postavenie metodických orgánov (metodického združenia) 
v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole. 
 

 
 
Metodická pomoc špeciálnym školám je zameraná na rôzne aspekty vzdelávania. Napr. na 
metodiku spracovania a realizácie muzikálu na špeciálnej základnej škole zameranej na 
primerané sprístupnenia dodržiavania bezpečnosti na internete pre cieľovú skupinu žiakov 
s mentálnym postihnutím a prevenciu kyberšikanovania, ktorá sa týka nielen bežnej populácie 
žiakov, ale aj veľmi citlivej skupiny žiakov so ŠVVP, ktorí sú oveľa viac ovplyvniteľní a 
zraniteľní pre svoje mentálne či iné obmedzenia. 



MPC RP Prešov a DP Košice na odborných seminároch prezentuje vedúcim  pedagogickým 
a odborným zamestnancom uplatňovanie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v oblasti atestačného procesu a 
využívania profesijných štandardov v 
profesijnom rozvoji PZ a OZ. 
Vzdelávacie podujatia organizované RP 
Prešov a  DP MPC Košice sú zamerané aj 
na významné osobnosti slovenskej histórie. 
Napr. v  rámci Roka Miroslava Rastislava 
Štefánika sa realizoval odborný seminár 
zameraný na rozšírenie profesijných 
kompetencií učiteľa druhého stupňa 
základnej školy i učiteľa strednej školy v 
oblasti kreovania edukačných aktivít 
zameraných na osobnosť Milana Rastislava 
Štefánika. 
 
 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov a DP Košice v 
spolupráci s Mestským úradom v Prešove, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu ale aj 
s inými mestami organizuje pravidelne  metodické dni pre učiteľov všetkých vzdelávacích 
oblastí, ktorých hlavným cieľom je zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov základných škôl 
aj mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v rámci celého Prešovského kraja 
a Košického kraja.  



 
Regionálne pracovisko MPC v Prešove a DP Košice participuje v spolupráci s ďalšími 
inštitúciami ako napr. Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku a Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky, Krajskou komisiou Olympiády ľudských práv v Prešove, 
Krajskou komisiou dejepisnej olympiády pri organizácii vzdelávacích podujatí pre učiteľov 
a žiakov, ktoré sú zamerané na jednotlivé súťaže a olympiády (napr. Olympiádu ľudských 
práv, Dejepisnú olympiádu. V priestoroch MPC prebiehajú krajské kolá OĽP, na ktorých sa 
zúčastňujú žiaci stredných škôl Prešovského kraja. 

 
 
  



RP MPC Prešov a DP Košice spolupracuje dlhodobo s viacerými inštitúciami. Zaujímavá 
spolupráca sa vyvinula s Academiou Istropolitanou Nova pri organizácii Prvej vedeckej 
čajovni v Prešovskom kraji, ktorý na Slovensku realizoval Sociologický ústav SAV v 
rámci  projektu Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe. Podujatí 
sa okrem samotných vyučujúcich aktívne zúčastnili aj prítomní stredoškolskí žiaci, ktorí 
okrem zapájania sa do diskusie pri všetkých témach, spolupracovali pri vypĺňali 
dotazníka  o názoroch mladých ľudí na demokraciu v rámci prieskumu Mladí ľudia 
a európske hodnoty. 
 

 
 

 



Sériu vzdelávaní Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického v Prešove a jeho 
detašované pracovisko v Košiciach zrealizovalo v spolupráci s Ústavom politických vied 
SAV, Slovenským národným múzeom – Múzeom židovskej kultúry, Štátnym pedagogickým 
ústavom, Prešovským samosprávnym krajom, sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR semináre s panelovou diskusiou 
zamerané na rôzne témy napr.  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre 
súčasnosť, Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska. 
 

 
 



Regionálne pracovisko MPC v Prešove s DP Košice v spolupráci s Denníkom N organizuje 
odborné semináre zamerané na problematiku mediálnej výchovy. Lektorom týchto 
vzdelávacích aktivít je skúsený novinár Vladimír Šnídl, reportér Denníka N, autor 
knihy Pravda a lož na Facebooku a vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie. Cieľom 
podujatí je poskytnutie praktického návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru 
pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach a ako 
sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (vrátane pomôcok a ďalších 
materiálov aplikovateľných v edukačnom procese). Doménou seminárov je prezentácia 
konkrétnych ukážok neprávd a nezmyslov, ktoré sa v uplynulých rokoch šírili medzi 
slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. Zároveň je pedagógom vysvetlené, ako sa dá 
v takomto informačnom chaose orientovať. 
 

 
 
V spolupráci s Občianskym združením DAMI a Občianskym združením Srdce autizmu MPC 
RP Prešov organizovalo sériu odborných seminárov zameraných na rozvíjaní osobnosti detí 
s autizmom pod názvom Využitie ABA, jej princípov a metód pri výchove a vzdelávaní detí s 
poruchou autistického spektra, Mandy - učenie komunikácie, Riešenie problémového 
správania u detí s poruchou autistického spektra a Verbálne správanie a učenie v NET 
prostredí. 



Východoslovenská galéria má s RP MPC Prešov a DP MPC Košice dlhodobú spoluprácu pri 
realizácii mnohých odborných seminárov a workshopov napr. Od pôžitku k úzkosti a späť, 
Umenie Podkarpatskej Rusi, Mark Ther – súčasné umenie atď.  

Výučba slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov je podporovaná aj organizáciou 
podujatí v spolupráci s rôznymi vydavateľstvami, napr. s vydavateľstvom AITEC (seminár 
Koncepcia vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na základe požiadaviek a cieľov 
inovovaného štátneho vzdelávacieho programu z roku 2015), Klett (seminár k využívaniu 
multimediálnych aplikácií a pomôcok na hodinách nemeckého jazyka), Macmillan (seminár 
venovaný téme rozvoja hovorenia v anglickom jazyku), Oxford (seminár venovaný rozvoju 
jazykových zručností), HUEBER a OXICO (seminár zameraný na diferencované vyučovanie, 
filmy vo vyučovaní nemeckého jazyka, gramatika jednoducho a hravo, vyučovanie zamerané 
na povolanie). 

Učitelia profesijného rozvoja reprezentujú MPC Prešov a DP Košice na rôznych akciách 
doma aj v zahraničí. Napr. na vzdelávacom seminári „Prednes slovenskej poézie a prózy ako 
podpora slovenského národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí“, ktorý organizovalo 
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej, v Poľsku a na ktorom si učitelia slovenského 
jazyka a literatúry z Poľska a z Ukrajiny prehlbovali svoje profesijné kompetencie v oblasti 
prednesu krásnej literatúry. 
 



V Divadle A. Duchnoviča  v Prešove sa konal  Dramafest , ktorý organizoval   Inštitút 
anglistiky a amerikanistiky Prešovskej Univerzity ako súčasť Akademického Prešova a svoje 
zastúpenie v porote malo aj RP MPC   Prešov. 
 

 
 
  



 


