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Názov a sídlo 

poskytovateľa 

Metodicko-pedagogické centrum 

Ševčenkova 11 

850 05 Bratislava 

IČO poskytovateľa  00164348 

Názov 

programu 

vzdelávania 

Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia 

pre majstrov odbornej výchovy 

Odborný garant 

programu 

vzdelávania 

Dr. habil. Ing. István Szőkől, PhD., 

Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Komárno 

 

Podpis: ............................................................ 

Druh vzdelávania  Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia 

Rozsah vzdelávania 100 hodín 

Forma vzdelávania Kombinovaná forma (42 hodín dištančnou formou) 

Ciele a obsah vzdelávania 

Hlavný cieľ 

Získať potrebnú kvalifikáciu a profesijné a odborné kompetencie na výkon 

činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii majster odbornej výchovy. 

Čiastkové ciele 

 rozhodovať pri vyučovaní o výbere  metód, foriem a prostriedkov 

vyučovania, 

 získať spôsobilosť samostatne a flexibilne viesť pedagogickú 

dokumentáciu, 

 rozvíjať úroveň vyučovania cez kvalitné plánovanie vyučovania 

predmetu odborný výcvik (ďalej OV), 

 rozvíjať schopnosť aplikovať individualizovaný prístup k žiakom 

v procese odborného výcviku s dôrazom na autonómny rozvoj žiaka 

a zvyšovanie záujmu o budúce povolanie 

 osvojiť si základy hodnotenia a sebareflexie svojho osobného 

a profesionálneho správania, 

 osvojiť si efektívne používanie informačných a komunikačných 

technológií. 

 poznať pravidlá a zásady BOZP a zásady ochrany životného prostredia 

vyplývajúce zo špecifík odboru  

Tematické celky a ich rozsah 

Rozsah 

prezenčne 

(P)  

Rozsah 

dištančne 

(D)? 

1. Didaktika 

odborného výcviku 

1.1 Špecifiká vyučovacieho predmetu odborný 

výcvik  

 

1.2 Ciele vyučovacieho procesu v odbornom 

výcviku, didaktické zásady  

 

1.3 Učivo, pedagogická dokumentácia 

3 h 

 

 

3 h 

 

 

6 h 
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1.4 Vyučovacie metódy a organizačné formy 

v OV. BOZP a ochrana životného prostredia 

vyplývajúca zo špecifík odboru. 

 

1.5 Materiálne prostriedky v OV, kontrola 

a hodnotenie 

 

1.6 Plánovanie vyučovacieho procesu, analýza 

učebného dňa, pedagogická reflexia 

 

1.7 Informačno-komunikačné technológie 

a príprava majstra odbornej výchovy na 

vyučovanie 

 

1.8. Metodológia tvorby záverečnej práce 

 

Zadanie dištančnej úlohy č.1: 

Spracovať konkrétnu prípravu na učebný deň 

s dôrazom na stanovenie špecifických cieľov a 

vyučovacích metód v odbornom výcviku. 

Výstup dištančnej úlohy č 1:  
Vypracovaná príprava na učebný deň podľa 

zadania dištančnej úlohy, rozsah: 

min. 3 strany, formát A4, v elektronickej 

forme, v textovom editore(MS Word). 

 

Zadanie dištančnej úlohy č.2: 

Spracovať vlastný projekt využitia 

informačných technológii v odbornom 

výcviku. 

Výstup dištančnej úlohy č 2:  
Vypracovaný vlastný projekt podľa zadania 

dištančnej úlohy, rozsah: 

min. 2 strany, formát A4, v elektronickej 

forme, v textovom editore(MS Word). 

 

6 h 

 

 

 

6 h 

 

 

12 h 

 

 

6 h 

 

 

 

6 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 h 

2. Pedagogická 

prax  

2.1. Konzultácie k praxi, reflexia k náčuvovej 

praxe 

 

2.2. Náčuvová prax, pedagogická prax 

10 h  

 

 

30 h 

SPOLU 

P           =   58 hodín 

D          =   42 hodín 

Spolu    = 100 hodín 

Cieľová skupina 

kategória majster odbornej výchovy 

podkategória --- 

kariérový stupeň 
- začínajúci pedagogický zamestnanec 

- samostatný pedagogický zamestnanec 
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kariérová pozícia --- 

Získané profesijné 

kompetencie 

absolventa 

programu 

vzdelávania 

 Ovládať obsah a didaktiku odborného výcviku 

 Plánovať a projektovať odborný výcvik 

 Realizovať odborný výcvik 

 Hodnotiť priebeh a výsledky odborného výcviku a učenie sa žiaka 

 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj 

 Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou 

 

Profil absolventa: 

Absolvent rozširujúceho doplňujúceho pedagogického štúdia je 

kvalifikovaným odborníkom ako majster odborného výcviku. Je spôsobilý 

realizovať vyučovacie, výchovné a výchovno-vzdelávacie programy v 

konkrétnych skupinách žiakov. Absolvent rešpektuje Ústavu SR, je schopný 

aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, 

organizovať, realizovať vzdelávacie aktivity, ako aj adekvátne reflektovať 

svoju činnosť. 

 

Po úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní 

záverečnej skúšky získa absolvent rozširujúceho modulu doplňujúceho 

pedagogického štúdia vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní v súlade s § 

46 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. 

Opatrenia na 

zabezpečenie 

kvality  

Požiadavky na uchádzača 

pri zaradení na 

vzdelávanie 

Na vzdelávanie bude zaradený pedagogický 

zamestnanec v uvedenej kategórii 

a kariérovom stupni. Uchádzač bude zaradený 

do vzdelávacieho programu na základe 

písomnej prihlášky podpísanej riaditeľom 

školy, školského zariadenia.  

Súčasťou prihlášky bude aj kópia dokladu 

o dosiahnutom vzdelaní. 

 

Rozširujúci modul doplňujúceho 

pedagogického štúdia môže, v súlade s § 43 

ods. 8 zákona č. 138/2019 Z. z., absolvovať aj 

fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým 

zamestnancom, a spĺňa kvalifikačný 

predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania 

na výkon pracovnej činnosti v príslušnej 

kategórii alebo v podkategórii pedagogického 

zamestnanca. 

Zaradenie na vzdelávanie následne posúdi 

poskytovateľ vzdelávania na základe 

prihlášky, dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

uchádzača, resp. kópie o ukončení základného 

modulu doplňujúceho pedagogického štúdia. 

Personálne zabezpečenie 

vzdelávania a požiadavky 

poskytovateľa na 

Garant:  

Odborný garant spĺňa požiadavku § 44 ods. 4 

zákona č. 138/2019 Z. z.  
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odbornosť personálneho 

zabezpečenia 

 

Člen skúšobnej komisie spĺňa požiadavku      

§ 46 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.  

 

Predseda skúšobnej komisie spĺňa 

požiadavku § 46 ods. 3 zákona č. 138/2019 

Z. z. 

 

Lektori: 

 učitelia profesijného rozvoja pôsobiaci 

v oblasti súvisiacej s modulmi 

vzdelávania,  

 vysokoškolskí učitelia pôsobiaci 

v študijných odboroch súvisiacich 

s modulmi vzdelávania,  

 pedagogickí zamestnanci  s prvou alebo 

druhou atestáciou s najmenej 5-ročnou 

praxou pôsobiaci v oblasti didaktiky, 

 odborníci z praxe s najmenej 5-ročnou 

praxou pôsobiaci v oblasti pedagogiky, 

špeciálnej pedagogiky, 

psychológie, sociológie a metodológie 

pedagogického výskumu.  
 

 

Materiálne, technické 

a informačné 

zabezpečenie vzdelávania 

Materiálne: 

študijné texty, metodické materiály, podklady 

na vypracovanie úloh dištančnej časti 

vzdelávania.  

 

Technické: 

notebook a dataprojektor pre lektora s 

pripojením na internet, učebné prostredie pre 

distančné vzdelávanie. 

 

Informačné:  

náklady spojené so vzdelávaním budú 

financované v súlade s § 63 ods. 1 zákona č. 

138/2019 Z. z. 

Podmienky ukončenia 

vzdelávania 

1. Absolvovanie najmenej 80% z celkového 

rozsahu prezenčnej formy vzdelávania. 

 

2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov 

z dištančnej formy vzdelávania. 

 

3. Obhajoba záverečnej práce v súlade  

s § 46 ods. 1 pís. a) a c) zákona 

č. 138/2019 Z. z.  
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4. Vykonanie záverečnej skúšky v súlade s § 

46 ods. 1 pís. b) a c) zákona č. 138/2019 

Z. z. Obsah záverečnej skúšky 

korešponduje s tematickými celkami 

z obsahu vzdelávania. 

Meno, e-mailová 

adresa a tel. číslo 

autora programu 

Ing. Vladimír Figel  

vladimir.figel@mpc-edu.sk, +421 907 398 877 

Ing. František Greif 

frantisek.greif@mpc-edu.sk, +421517 565 120 

Ing. Mária Hitríková 

maria.hitrikova@mpc-edu.sk, +421 517 565 113 

Ing. Drahoslav Knapík 

drahoslav.knapik@mpc-edu.sk, +421 517 565 119 

Ing. Mgr. Mária Pirkovská  

maria.pirkovska@mpc-edu.sk, +421 517 565 117 

Ing. Mgr. Marián Valent PhD. 

marian.valent@mpc-edu.sk, +421 484 722 938 

Odtlačok pečiatky 

poskytovateľa 

a podpis 

štatutárneho 

zástupcu 
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