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Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „dodatok“) je 

vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej 

len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný podľa: 

• § 33 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), 

• čl. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK. 

Čl. I 

Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia fakulty schválený 

akademickým senátom fakulty dňa 25. mája 2020 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Nad článok 1 sa vkladá nadpis prvej časti, ktorý znie: 

„PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“ 

 

2. V nadpise článku 2 sa vypúšťajú slová „pedagogických zamestnancov“. 

 

3. V čl. 2 ods. 2 sa slová „pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania“ 

nahrádzajú slovami „absolvent doplňujúceho pedagogického štúdia“. 

 

4. V čl. 2 odsek 3 znie: 

„(3) Cieľom rozširujúceho štúdia organizovaného fakultou je získanie vzdelania, ktorým absolvent 

rozširujúceho štúdia získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie 

aprobačného predmetu matematika, fyzika alebo informatika na druhom stupni základnej školy a na 

strednej škole.3“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 

„3 § 43 ods. 1 a 5 zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.“ 

 

5. V čl. 3 ods. 3 písm. a) sa slová „vzdelávať sa v programe“ nahrádzajú slovami „študovať program“. 

 

6. V čl. 3 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „pedagogických zamestnancov“. 

 

7. V čl. 3 ods. 3 písm. f) sa slová „vzdelávaním v programe“ nahrádzajú slovami „štúdiom programu“. 

 

8. V čl. 3 ods. 5 písm. a) sa slová „v ktorom sa vzdeláva“ nahrádzajú slovami „ktorý študuje“. 

 

9. Nad čl. 4 sa vkladá nadpis druhej časti, ktorý znie: 

„DRUHÁ ČASŤ 

PRAVIDLÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM  

A ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM“ 

 

10. V čl. 4 ods. 1 sa slová „pre splnenie kvalifikačných predpokladov“ nahrádzajú slovami „na získanie 

kvalifikačného predpokladu“. 
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11. V čl. 4 ods. 2 sa slová „pre splnenie kvalifikačných predpokladov“ nahrádzajú slovami „na získanie 

kvalifikačného predpokladu“. 

 

12. V čl. 4 ods. 3 sa slová „pre splnenie kvalifikačných predpokladov“ nahrádzajú slovami „na získanie 

kvalifikačného predpokladu“. 

 

13. V čl. 4 ods. 6 sa slová „pre splnenie kvalifikačných predpokladov“ nahrádzajú slovami „na získanie 

kvalifikačného predpokladu“. 

 

14. Článok 5 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 5 

Požiadavky pri zaradení na rozširujúce štúdium 

(1) Požiadavkami na pedagogického zamestnanca pri zaradení na rozširujúce štúdium na získanie 

kvalifikačného predpokladu  na vyučovanie predmetu matematika sú: 

a) spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, a  

b) spĺňanie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie niektorého z predmetov fyzika, informatika, 

deskriptívna geometria, technika, chémia, biológia alebo geografia. 

 

(2) Požiadavkami na pedagogického zamestnanca pri zaradení na rozširujúce štúdium na získanie 

kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu fyzika sú: 

a) spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, a  

b) spĺňanie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie niektorého z predmetov matematika, informatika, 

deskriptívna geometria, technika, chémia, biológia alebo geografia. 

 

(3) Požiadavkami na pedagogického zamestnanca pri zaradení na rozširujúce štúdium na získanie 

kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu informatika sú: 

a) spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, a  

b) spĺňanie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie niektorého z predmetov matematika, fyzika, 

deskriptívna geometria, technika, chémia, biológia alebo geografia. 

 

(4) Požiadavkami na pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon 

pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ druhého stupňa základnej školy, pri zaradení na 

rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu  

a) matematika na strednej škole je spĺňanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu 

matematika na druhom stupni základnej školy, 

b) fyzika na strednej škole je spĺňanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu fyzika na 

druhom stupni základnej školy, 

c) informatika na strednej škole je spĺňanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu 

informatika na druhom stupni základnej školy.  

 

(5) Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom, môže absolvovať rozširujúce štúdium, ak  

a) spĺňa  

1. kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ a 

podkategórii učiteľ druhého stupňa základnej školy alebo učiteľ strednej školy (vysokoškolské vzdelanie 

najmenej druhého stupňa)  a 

2. kvalifikačný predpoklad na vyučovanie niektorého z predmetov matematika, fyzika, informatika, 

deskriptívna geometria, technika, chémia, biológia alebo geografia,  

alebo 

b) absolvovala základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia a študuje rozširujúci modul 

doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti 

v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ druhého stupňa základnej školy alebo učiteľ strednej školy.  
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(6) Ak pedagogický zamestnanec podľa odsekov 1 až 3 alebo fyzická osoba podľa odseku 5 písm. a) 

nespĺňa kvalifikačný predpoklad na vyučovanie niektorého z predmetov matematika, fyzika, informatika, 

deskriptívna geometria, technika, chémia, biológia alebo geografia, môže byť zaradený na rozširujúce 

štúdium po vykonaní vstupných skúšok v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania z príslušného 

predmetu, ktorého sa rozširujúce štúdium týka. O odpustení vstupných skúšok rozhoduje dekan po 

vyjadrení odborného garanta programu rozširujúceho štúdia.“. 

 

15. V čl. 6 ods. 10 písm. c) sa za slovom „republiky“ vkladajú slová „(s výnimkou Českej republiky20a)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie: 

„20a Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  

č. 60/2015 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní 

rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.“ 

 

16. V čl. 7 ods. 7 sa slová „vzdelávanie v programe“ nahrádzajú slovami „štúdium programu“. 

 

17. V čl. 7 odsek 8 znie: 

„(8) Dekan môže rozhodnúť, že štúdium programu kvalifikačného vzdelávania nebudú prijatí všetci 

uchádzači spĺňajúci požiadavky pri zaradení na vzdelávanie, ale len uchádzači s najvyššou mierou 

schopností a predpokladov na kvalifikačné vzdelávanie podľa absolvovaného vysokoškolského štúdia a 

životopisu, ak sa na  

a) program doplňujúceho pedagogického štúdia v kombinovanej forme prihlásilo viac ako 30 uchádzačov, 

b) program rozširujúceho štúdia prihlásilo viac ako 20 uchádzačov.“. 

 

18. V čl. 8 ods. 6 sa slová „ sa vzdeláva v programe“ nahrádzajú slovami „študuje program“. 

 

19. Nad čl. 9 sa vkladá nadpis tretej časti, ktorý znie: 

„TRETIA ČASŤ 

PRAVIDLÁ DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA A ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA“ 

 

20. V čl. 9 ods. 5 sa slovo „programe“ nahrádza slovom „programoch“. 

 

21. V čl. 10 ods. 1 písm. c) sa slovo „vzdelávania“ nahrádza slovom „štúdia“. 

 

22. V čl. 10 odsek 2 znie: 

„(2) Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré účastník kvalifikačného 

vzdelávania splnil v rámci štúdia príslušného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo 

programu rozširujúceho štúdia. Výpis výsledkov štúdia sa vydáva pre úradné účely na základe písomnej 

žiadosti účastníka kvalifikačného vzdelávania.“. 

 

23. V čl. 11 ods. 6 písm. c) sa za slovom „semestri“ vkladá bodkočiarka. 

 

24. V čl. 11 ods. 9 sa slovo „vzdelávanie“ nahrádza slovom „štúdium“. 

 

25. V čl. 12 ods. 4 sa vypúšťajú slová „vo výučbovej časti semestra“. 

 

26. V čl. 12 ods. 9 sa slová „vzdelávania podľa čl. 25 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „štúdia podľa 

čl. 25 ods. 2 písm. d)“. 

 

27. V čl. 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „vo výučbovej časti semestra“. 
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28. V čl. 16 odsek 1 znie: 

„(1) Súčasťou základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia, rozširujúceho modulu 

doplňujúceho pedagogického štúdia a programu rozširujúceho štúdia je záverečná práca.“. 

 

29. V čl. 16 odsek 5 znie: 

„(5) Tému záverečnej práce si účastník kvalifikačného vzdelávania zvolí spomedzi odporúčaných tém 

záverečných prác alebo individuálne dohodne s vedúcim záverečnej práce, a to v termíne určenom 

harmonogramom kvalifikačného vzdelávania. Zadanie záverečnej práce schvaľuje odborný garant 

príslušného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo programu rozširujúceho štúdia.“. 

 

30. V čl. 16 odsek 9 znie: 

„(9) Záverečná práca musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce 

s informačnými zdrojmi. Záverečná práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské 

práva iných autorov. Autor je povinný dôsledne citovať použité informačné zdroje, uviesť menovite a 

konkrétne výsledky výskumu iných autorov alebo autorských kolektívov, citovaním príslušného zdroja 

presne opísať použité metódy a pracovné postupy iných autorov alebo autorských kolektívov, 

zdokumentovať laboratórne výsledky a terénne výskumy iných autorov alebo autorských kolektívov. 

Autor nesmie opakovane odovzdať vlastnú rovnakú alebo mierne pozmenenú prácu, ktorú už raz 

odovzdal ako bakalársku prácu, diplomovú prácu, rigoróznu prácu, dizertačnú prácu, alebo záverečnú 

prácu obhájenú v rámci programov vzdelávania pedagogických zamestnancov.“. 

 

31. V čl. 18 odsek 1 znie: 

„(1) Obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška sú podmienkou úspešného absolvovania základného 

modulu doplňujúceho pedagogického štúdia, rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia 

a programu rozširujúceho štúdia.32“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie: 

„32 § 46 ods. 1 písm. a) a b) zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.“ 

 

32. V čl. 19 ods. 5 sa slová „vzdelávania podľa čl. 25 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „štúdia podľa 

čl. 25 ods. 2 písm. d)“. 

 

33. V čl. 23 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b). 

 

34. V čl. 24 ods. 1 sa slová „vzdelávanie v programe“ nahrádzajú slovami „štúdium programu“. 

 

35. V čl. 24 odseky 2 až 5 znejú: 

„(2) Prerušenie štúdia programu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia povoľuje 

dekan. Rozhodnutie o povolení prerušenia štúdia obsahuje dobu prerušenia štúdia; v poučení sa uvádza 

deň alebo dni, keď je možné vykonať opätovný zápis na štúdium (ďalej len „opätovný zápis“). 

Rozhodnutie dekana o povolení alebo nepovolení prerušenia štúdia je konečné a nie je možné proti nemu 

podať opravný prostriedok. 

 

(3) Štúdium programu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia možno prerušiť 

a) najviac na jeden rok, ak účastník kvalifikačného vzdelávania v žiadosti o prerušenie štúdia neuviedol 

dôvod prerušenia štúdia a neexistujú okolnosti, ktoré znemožňujú prerušenie štúdia, 

b) najviac na tri roky, ak účastník kvalifikačného vzdelávania v žiadosti o prerušenie štúdia ako dôvod 

prerušenia štúdia uviedol vážne zdravotné dôvody, vážne osobné dôvody, materskú dovolenku alebo 

rodičovskú dovolenku. 
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(4) Štúdium programu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia možno účastníkovi 

kvalifikačného vzdelávania prerušiť aj opakovane. Ak má účastník kvalifikačného vzdelávania prerušené 

štúdium viackrát, nesmie celková doba prerušenia štúdia kumulatívne presiahnuť tri roky. 

 

(5) Ak účastník kvalifikačného vzdelávania preruší štúdium mimo výučbovej časti semestra, evidujú sa 

mu všetky hodnotenia študijných výsledkov v rámci štúdia predmetu získané do dátumu podania žiadosti 

o prerušenie štúdia. Zápis predmetov, za ktoré nezískal účastník kvalifikačného vzdelávania do termínu 

podania žiadosti o prerušenie štúdia žiadne hodnotenie, sa zruší; zrušenie zápisu predmetov sa uvádza 

v rozhodnutí o povolení prerušenia štúdia.“. 

 

36. V čl. 24 ods. 6 sa slová „prerušenia vzdelávania“ nahrádzajú slovami „prerušenia štúdia“. 

 

37. V čl. 24 ods. 7 sa slová „vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „štúdium“. 

 

38. V čl. 24 ods. 9 sa slová „vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „štúdium“. 

 

39. Článok 25 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 25 

Skončenie kvalifikačného vzdelávania 

(1) Doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium sa skončí absolvovaním štúdia podľa 

príslušného rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo programu rozširujúceho 

štúdia. Dňom skončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok predpísaných na 

absolvovanie štúdia podľa daného rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo 

programu rozširujúceho štúdia. 

 

(2) Okrem absolvovania štúdia podľa príslušného rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického 

štúdia alebo programu rozširujúceho štúdia sa kvalifikačné vzdelávanie skončí 

a) zanechaním štúdia, 

b) neuhradením poplatku za kvalifikačné vzdelávanie v určenej lehote, 

c) neobhájením záverečnej práce a nevykonaním záverečnej skúšky 

i. do 24 mesiacov od začatia vzdelávania v základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia, 

ii. do 24 mesiacov od začatia vzdelávania v rozširujúcom module doplňujúceho pedagogického štúdia 

alebo 

iii. do 48 mesiacov od začatia vzdelávania v programe rozširujúceho štúdia, 

d) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú z programu doplňujúceho 

pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia alebo tohto študijného poriadku, 

e) vylúčením zo štúdia pre závažné porušenie povinností účastníka kvalifikačného vzdelávania, 

f) stratou oprávnenia fakulty organizovať príslušný modul doplňujúceho pedagogického štúdia alebo 

program rozširujúceho štúdia, 

g) zrušením príslušného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo programu rozširujúceho 

štúdia, 

h) smrťou účastníka kvalifikačného vzdelávania alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. 

 

(3) Účastník kvalifikačného vzdelávania môže zanechať doplňujúce pedagogické štúdium alebo 

rozširujúce štúdium písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným dekanovi a doručeným 

prostredníctvom podateľne fakulty. 

 

(4) Za zanechanie štúdia sa považuje aj nedostavenie sa na zápis do ďalšej časti štúdia podľa čl. 24 ods. 9. 
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(5) Do dĺžky kvalifikačného vzdelávania podľa odseku 2 písm. d) sa nezapočítavajú doby prerušenia 

štúdia. 

 

(6) O ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia podľa ods. 2 písm. a) až g) 

vydá dekan rozhodnutie. Rozhodnutie dekana je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný 

prostriedok.“. 

 

40. Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa. 

 

41. Nad čl. 26 sa vkladá nadpis štvrtej časti, ktorý znie: 

„ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ 

 

42. V čl. 27 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) zápis do ďalšej časti štúdia možno uskutočňovať prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti účastníkov 

kvalifikačného vzdelávania v priestoroch fakulty,“. 

 

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g). 

 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty. 

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

dekan FMFI UK predseda Akademického senátu FMFI UK 
 


