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METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM (MPC) 

je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne 
vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických 
zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) škôl a školských zariadení. V súlade 
s plánom hlavných úloh a požiadavkami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, 
konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje pro-
jekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

POSLANÍM MPC je vytvoriť a zabezpečiť funkčný, efektívny, kvalitný a dostupný systém konti-
nuálneho vzdelávania v regionálnom školstve pre PZ a OZ a nepedagogických zamestnancov 
škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.
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AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE
PROGRAMY
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TVORBA A POČET AKREDITOVANÝCH 
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV (AVP) 
V ROKU 2018

017 ► Počet nových AVP
350 ► Počet AVP s platnou akreditáciou 
158  ► Počet AVP s končiacou akreditáciou 
192  ► Počet AVP s platnou akreditáciou k 1. 1. 2019 
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ROZHODNUTIE
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UKÁŽKA AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU

ADRESA DOKUMENTU: 
HTTPS://MPC-EDU.SK/SITES/DEFAULT/FILES/VZDELAVACIE_PROGRAMY/UPLATN_PROJEKT_VYUC_SO_ZA-

MER_NA_KOOPER_ZIAKOV.PDF

Obsah vzdelávacieho programu:

Tematický celok Forma Rozsah 
v hod.

Odborno-didaktické východiská projektového vyučovania 
- návrh tém projektových zadaní vychádzajúcich z cieľov školy,

školského vzdelávacieho programu a obsahovo pokrývajúcich
aspoň dve vzdelávacie oblasti ,

- cieľ a štruktúra projektového zadania,
- fázy projektu a ich realizácia v súvislosti s konkrétnou témou

projektového zadania.

prezenčná 3
1

1
1

Kooperatívne vyučovanie a učenie sa žiakov 
- pojem, typy kooperácie, znaky kooperatívneho vyučovania

a učenia sa žiaka,
- implementácia kooperatívneho vyučovania do realizácie

projektu.

prezenčná 3
1

2

Projektové vyučovanie so zameraním na kooperáciu žiakov 
- význam kooperácie žiakov pri realizácii projektu v edukačnom

procese,
- projekt ako výsledok kooperácie žiakov v rámci projektového

vyučovania,
- vyhodnotenie splnenia cieľa projektu – tvorba kritérií

hodnotenia,
- reflexia vlastnej práce a práce žiakov.

Zadanie dištančnej úlohy:
Spracovať projekt zameraný na kooperáciu žiakov, ktorý vychádza 
z cieľov školy, školského vzdelávacieho programu a obsahovo 
pokrýva aspoň dve vzdelávacie oblasti.

Výstup dištančnej úlohy:
Spracovaný návrh školského projektu – rozsah min. 3 normostrany, 
formát A4, elektronická forma (textový editor).

prezenčná

dištančná

12
1

5

4
2

12

Spolu 
Prezenčne

Dištančne

18 h

12 h
Spolu celkom 30 h
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VZDELÁVANIE
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AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

V roku 2018 sa v MPC vzdelávalo 13 623 PZ a OZ v 150 akreditovaných vzdelávacích progra-
moch (AVP). Vzdelávania absolvovalo 8 380 účastníkov.

DRUH 
VZDELÁVANIA

AKTUALIZAČNÉ ŠPECIALIZAČNÉ FUNKČNÉ, 
FUNKČNÉ 
INOVAČNÉ

INOVAČNÉ PRÍPRAVNÉ 
ATESTAČNÉ 
VZDELÁVANIE

POČET AVP 106 4 9 23 8

ÚČASTNÍCI 
VZDELÁVANIA

6 781 271 3 045 1 058 2 468

POČET ÚČASTNÍKOV VZDELÁVANIA V AVP 13 623 POČET ABSOLVENTOV 8 380

FOTODOKUMENTÁCIA ZO VZDELÁVANIA
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AKREDITOVANÉ FORMY VZDELÁVANIA
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FOTODOKUMENTÁCIA Z PODUJATÍ
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NEAKREDITOVANÉ FORMY VZDELÁVANIA

Neakreditovaných foriem vzdelávania (NFV), napr. konferencií, odborných seminárov, workshopov, 
metodických dní a pod., sa v roku 2018 zúčastnilo celkom 5 490 PZ a OZ škôl a školských 
zariadení. Vzdelávania boli zamerané hlavne na posilnenie historického povedomia, tzv. význam-
né výročia historických udalostí v roku 2018, na podporu čítania s porozumením, finančnej 
gramotnosti a  inklúzie vo vzdelávaní, otázky ľudských práv vrátane extrémizmu, holokaustu, 
diskriminácie, segregácie, rodovej rovnosti, migrantov, sociálne znevýhodneného prostredia a na 
ďalšie aktuálne témy súvisiace s prioritami MŠVVaŠ SR a v súlade s plánom hlavných úloh MPC.

FOTODOKUMENTÁCIA ZO SEMINÁROV
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WEB MPC: HTTPS://MPC-EDU.SK/VEREJNE-PODUJATIA

WEB MPC: KALENDÁR PODUJATÍ
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ATESTÁCIE
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ATESTAČNÝ PROCES 

V roku 2018 požiadalo o vykonanie atestácie 2 325 PZ a OZ škôl a školských zariadení. 
V 185 atestačných komisiách prvú a druhú atestáciu úspešne vykonalo 1 907 PZ a OZ škôl 
a školských zariadení.

Atestačný proces v roku 2018 bol plne vedený a dokumentačne spracovaný v centrálnom 
informačnom systéme (CIS).

Počet úspešných absolventov predstavuje 82 % z celkového počtu žiadateľov, zo žiadateľov 
o prvú atestáciu uspelo 83,5 % a zo žiadateľov o druhú atestáciu 79 %.

ROK 2018 POČET ŽIADATEĽOV 
O VYKONANIE 
ATESTÁCIE

ÚSPEŠNÍ 
ABSOLVENTI

NEOBHÁJILI 
ATESTAČNÚ 
PRÁCU

NEÚSPEŠNE VYKONALI 
ATESTAČNÚ SKÚŠKU

Druh atestácie 1. AT 2. AT 1. AT 2. AT 1. AT 2. AT 1. AT 2. AT

Počet podľa druhu 1 616 709 1 348 559 11 9 4 6

SPOLU 2 325 1 907 20 10

AP – atestačné práce 1. AT – prvá atestácia 2. AT – druhá atestácia

AP PRIJATÉ ROK PRIJATÉ AP ZA 
KALENDÁRNY 
ROK

POČET ŽIADATEĽOV POČET ÚSPEŠNÝCH 
ABSOLVENTOV

1. AT 2. AT SPOLU 1. AT 2. AT SPOLU

k 31. 12. 2015
2016 3848

1064 569 1633 908 451 1359

k 30. 06. 2016 1704 511 2215 1483 399 1882

k 31. 12. 2016
2017 3055

1058 459 1517 870 370 1240

k 30. 06. 2017 1075 463 1538 890 361 1251

k 31. 12. 2017
2018 2325

809 386 1195 678 301 979

k 30. 06. 2018 807 323 1130 670 258 928

PREHĽAD O POČTE PRIJATÝCH ATESTAČNÝCH PRÁC A VÝSLEDKOCH 
ATESTAČNÉHO PROCESU ZA OBDOBIE 2016 − 2018
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MERATEĽNÉ UKAZOVATELE V ROKU 
2018
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Počet účastníkov vzdelávania v AVP 

Počet žiadateľov o vykonanie atestácie

Počet účastníkov vzdelávania v NFV

Spolu

Počet absolventov

Počet vykonaných atestácií

Počet absolventov

13 623

2 325

5 490

21 438

8 380

1 907

5 490

15 777

PLNENIE MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 
V ROKU 2018

07816 – PROFESIJNÝ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 
V KARIÉRNOM SYSTÉME (VYBRANÉ Z NÁVRHU PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY KAPITOLY 
20-MŠVVAŠ SR) VRÁTANE NÁRODNÉHO PROJEKTU ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM
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ĎALŠIE ODBORNÉ AKTIVITY
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Odborno-metodická pomoc školám a školským zariadeniam 
v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí 
a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít 
(MRK) prostredníctvom Rómskeho vzdelávacieho centra (ROCEPO) – ako odborného garanta 
rómskej problematiky.

Správa webového portálu ROCEPO HTTPS://MPC-EDU.SK/ROCEPO, prostredníctvom ktoré-
ho MPC informuje PZ a OZ o činnosti ROCEPO, o vzdelávaní PZ a OZ, ktorí pracujú s deťmi 
a žiakmi z MRK, o odborno-metodickej pomoci a podpore školám a školským zariadeniam

ROCEPO realizuje kontinuálne vzdelávanie a poskytuje odborno-metodickú pomoc PZ a OZ, 
ktorí pracujú v školách a školských zariadeniach s vysokým zastúpením detí a žiakov zo SZP 
a z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Priority ROCEPO:
 - implementácia akčného plánu NPRVaV pre oblasť MRK,
 - implementácia akčného plánu Národnej stratégie integrácie Rómov,
 - súčinnosť pri implementácii akčných plánov najmenej rozvinutých oblastí (NRO)
   pre oblasť vzdelávania,
 - zvýšenie miery kooperácie pri riešení zistení ŠŠI a VÚDPaP-u a realizácii 
   účinných intervencií,
 - aktualizácia ponuky vzdelávania zameraného na rozvoj profesijných kompetencií PZ 
      a OZ pre oblasť integrácie MRK a podporu rómskeho jazyka,
 - realizácia odborných a osvetových podujatí na zlepšenie informovanosti odbornej 
   a laickej verejnosti.

Činnosť ROCEPO v roku 2018 sa zameriavala najmä na:
 - vzdelávaciu oblasť,
 - odborno-metodickú oblasť.

https://mpc-edu.sk/rocepo
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Individuálne a skupinové poradenstvo a konzultácie
V roku 2018 učitelia pre kontinuálne vzdelávanie poskytovali jednotlivcom aj skupinám od-
borné konzultácie, ktoré súviseli s ukončovaním rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania, so 
spracovaním záverečných a atestačných prác, a odborné poradenstvo vedúcim pedagogickým 
zamestnancom a pod. Kvalifikovaný odhad o počte hodín venovaných tejto činnosti za MPC 
je v rozsahu cca 6 000 hodín.

Recenzná činnosť 
Učitelia pre kontinuálne vzdelávanie vypracovávali odborné posudky na záverečné práce 
PZ a OZ, ktorí splnili podmienky na ukončenie vybraných druhov kontinuálneho vzdelávania, 
konkrétne funkčného vzdelávania a špecializačného vzdelávania. Vypracovaných bolo 1 050 
posudkov záverečných prác. 4 520 odborných posudkov vypracovali učitelia pre kontinuálne 
vzdelávanie na atestačné práce.
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Krátke metodické inšpirácie
 
Rubrika na webovej stránke MPC, ktorá týždenne prináša námety z praxe pre prax a zároveň 
vytvára priestor na publikovanie odborno-pedagogickej skúsenosti pedagogických a odborných 
zamestnancov pôsobiacich v regionálnom školstve.

Edičná a publikačná činnosť 

Tvorba digitálnych vzdelávacích zdrojov, vydávanie odborno-metodického časopisu Pedagogické 
rozhľady a odborno-metodického občasníka pre pedagogických a odborných zamestnancov 
BIGECHE, publikovanie v odbornej literatúre a v médiách.

METODICKÁ INŠPIRÁCIA

LOGO / KRÁTKE METODICKÉ INŠPIRÁCIE
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Pedagogické rozhľady         Bigeche
.

Dúhový kolotoč
 
celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku.

FOTO  DOKUMENTÁCIA / DÚHOVÝ KOLOTOČ
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Správa webového portálu http://bezpre.mpc-edu.sk/, ktorý poskytuje priestor na 
výmenu informácií a skúseností z realizácie projektov v oblasti vzdelávania, školskej prevencie, 
na riešenie rizikového správania detí a mládeže (prevencia drogových závislostí, násilia, krimi-
nality, šikanovania, záškoláctva, obchodovania s ľuďmi, prevencia syndrómu CAN, prevencia 
extrémizmu a terorizmu), na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a na zvýšenie bez-
pečnosti škôl a školských zariadení.

Prieskumná činnosť 

Zisťovanie spokojnosti účastníkov so vzdelávaním
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NÁRODNÉ PROJEKTY
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Škola otvorená všetkým (ŠOV) 

Cieľom národného projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných 
kompetencií PZ a OZ zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky 
a kompetencie detí a žiakov.

http://npsov.mpc-edu.sk/

http://npsov.mpc-edu.sk/gallery

FOTO  DOKUMENTÁCIA / ŠOV



< 26 >
http://npsov.mpc-edu.sk/gallery
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Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej 
literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Národný projekt je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania slovenského jazyka a slovenskej 
literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a na sledovanie realizácie inovovaného 
ŠVP – praktické uplatnenie pedagogiky orientovanej na žiaka, podpora individuálneho učenia 
sa, tvorba inkluzívneho prostredia vo vyučovaní, efektívne a účelné využívanie informačno-ko-
munikačných technológií. MPC projekt realizuje v spolupráci s ŠPÚ, ŠŠI a NÚCEM.

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/mpc/dokumenty/priloha_1_mpc_iii_evaluacna_spra-
va_narodneho_projektu_sjsl.pdf
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MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY 
A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
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01/ CHALLENGING EXTREMISM 
       VZDORUJEME EXTRÉMIZMU

Cieľom projektu je eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách prostredníctvom 
vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov, a pripraviť pre nich efektívne 
a overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny, ako aj vzdelávacie 
videá zamerané na riešenie problematiky extrémizmu.

PREHĽAD AKTIVÍT REALIZOVANÝCH V PROJEKTE V ROKU 2018

 ► Ukončenie pilotného overovania vyučovacích hodín
 ► Hodnotenie realizovaných aktivít formou fokusových skupín
 ► Vytvorenie vzdelávacích materiálov 
 ► Publikovanie zistení v projektovom zborníku
 ► Účasť na ďalšom projektovom stretnutí v Cardiffe
 ► Výber škôl, ktoré budú overovať upravené a revidované vzdelávacie materiály
 ► Realizácia tréningu učiteľov zapojených do druhej fázy overovania vzdelávacích materiálov
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02/ TEACH UP

Cieľom projektu je podporiť pregraduálnu prípravu učiteľov a ďalší profesijný rozvoj učiteľov 
v oblasti inovatívneho využívania IKT v edukačnom procese. Do projektu je zapojených 17 inšti-
túcií, a to 6 ministerstiev školstva (Rakúsko, Portugalsko, Turecko, Malta, Španielsko, Maďarsko) 
a 11 nominovaných agentúr ministerstiev školstva. Slovenskú republiku v projekte zastupuje 
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline.

PREHĽAD AKTIVÍT REALIZOVANÝCH V PROJEKTE V ROKU 2018

 ► Účasť na dvoch projektových stretnutiach – Partners meeting v Bruseli a v Lisabone 
 ► Propagácia projektu a nábor účastníkov vzdelávacích aktivít
 ► Príprava tútorov a moderátorov vzdelávacích kurzov
 ► Pripomienkovanie vytváraných vzdelávacích kurzov a príprava slovenskej verzie kurzov
 ► On-line realizácia kurzu 1 – Formatívne hodnotenie 
 ► Príprava realizácie Country Dialogue Labs 2 
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03/ MOKKA => MODELLENTWICKLUNG: KUNST UND  
     KREATIVITÄT ALS ALTERNATIVE

Cieľom projektu je posilniť úspešnú integráciu s ohľadom na sociálnu a kultúrnu rôznoro-
dosť a sebavedomie mládeže prostredníctvom rozvíjania ich kreativity a nadania. Vypracovať 
podporný materiál pre učiteľov zameraný na sprostredkovanie umenia, múzejnú a galerijnú 
pedagogiku a v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, múzeami a galériami vydať zborník pre 
učiteľov obsahujúci vzdelávacie materiály podporujúce inovatívne nápady, rozvoj kreativity a 
nadania.

PREHĽAD AKTIVÍT REALIZOVANÝCH V PROJEKTE V ROKU 2018 
(rok 2018 bol posledným rokom realizácie projektu)

 ► Projektové stretnutia v Belgicku, Estónsku, na Slovensku a v Nemecku 
 ► Príprava pracovného stretnutia na Slovensku v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, 

ÚĽUV-om, SHM-Historickým múzeom a so ZUŠ J. Albrechta 
 ► Účasť na sympóziu Europa woche 2018 v Paderborne, kde MPC spolu so ZUŠ J. Albrechta 

prezentovali celoslovenskú súťaž Zlatá klapka
 ► Príprava príkladov dobrej praxe metodických postupov,  ukážok edukačných aktivít a ich 

zverejnenie na webovej stránke projektu a MPC: http://www.westfaelisches-forum.de/
unsere-projekte/mokka/mokka.html 

 ► Tvorba didaktickej pomôcky, ktorou je súbor ilustrovaných kartičiek s názvom Korene a 
hodnoty

 ► Príprava diseminačných aktivít: Výstava spojená s tvorivými dielňami, diseminačné aktivity 
budú realizované v roku 2019 v Trnave, Prešove, Revúcej a Komárne
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04/ Scientix 3 EUN PARTNERSHIPS AISBL
 
Európska školská sieť (European Schoolnet EUN PARTNERSHIP AISBL) so sídlom v Belgicku, 
zabezpečujúca koordináciu projektov.

PREHĽAD AKTIVÍT REALIZOVANÝCH V PROJEKTE SCIENTIX V ROKU 2018

Realizácia 9. ročníka Murgašových dní. V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa v budove 
Súkromného gymnázia v Lučenci konali Murgašove dni zamerané na integráciu obsahov 
a  inováciu postupov pre vzdelávaciu oblasť človek a príroda. Praktická časť bola tematicky 
zameraná na Svetový deň monitorovania vody.
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SPRÁVA O ČINNOSTI MPC ZA ROK 2018

https://mpc-edu.sk/sprava-o-cinnosti-mpc-za-rok-2018
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CENTRÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM (CIS)

www.mpc-edu.sk zabezpečujúci online komunikáciu a umožňujúci samostatné spravovanie 
účtov registrovanými PZ a OZ, ako aj školami a školskými zariadeniami.
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KONTAKT:
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
E-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
Tel. č.: + 421 248 209 411
www.mpc-edu.sk


