
Uznávanie náhrad kvalifikačných skúšok k 1. novembru 2009 

 

Náhrady I. kvalifikačnej skúšky boli ustanovené § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. 

z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších 

predpisov. Náhrady II. kvalifikačnej skúšky boli ustanovené § 9 ods. 2 vyhlášky.  Náhrady  I. 

kvalifikačnej skúšky sa uznávali po piatich rokoch pedagogickej praxe, náhrady II. 

kvalifikačnej skúšky sa uznávali po vykonaní I. kvalifikačnej skúšky alebo získaní jej náhrady 

podľa § 9 ods. 1 vyhlášky a získaní minimálne desiatich rokov pedagogickej praxe.  

 

Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dňom 1.11.2009 vyhláška MŠ SR č. 41/1996 

Z. z. zrušená, t.j. dňom 31.10.2009 stratila účinnosť. Z uvedeného dôvodu nie je možné od 

1.11.2009 uznávať náhrady I., resp. II. kvalifikačnej skúšky. Nový právny predpis neuznáva 

náhrady I., resp. II. kvalifikačnej skúšky, len umožnil ich uznanie tým pedagogickým 

zamestnancom, ktorí splnili podmienky na ich uznanie do 31.10.2009. 

 

      Podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogický 

zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú 

skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 

považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7 zákona. 

Tzn., že od 1. novembra 2009 sa pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov 

pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku do 31.10.2009 alebo získal jej náhradu 

do 31.10.2009 podľa predpisov platných do 31.10.2009, t.j., ktorý získal náhradu I. 

kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z., považuje za 

pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou pre tú kategóriu pedagogického zamestnanca, 

v ktorej vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu, t.j. zaraďuje sa do 

kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Čiže pri uznávaní I. 

kvalifikačných skúšok, resp. ich náhrad sa posudzuje, v akej kategórii pedagogického 

zamestnanca bol pedagogický zamestnanec zaradený v dobe, keď vykonal I. kvalifikačnú 

skúšku, resp. získal jej náhradu. Neposudzujú sa témy prác pri vykonávaní kvalifikačných 

skúšok. U učiteľov základnej školy, strednej školy, jazykovej školy a základnej umeleckej 

školy musí byť splnená aj kvalifikačná požiadavka stanovená § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 

Z. z., t.j. vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru učiteľa 

v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 

zníženej o jednu hodinu.  

 

Ak pedagogický zamestnanec vykonal I. kvalifikačnú skúšku po 1. novembri 2009 (hoci 

sa podľa predpisov platných od 1.11.2009 už po 1. 11.2009 nemohli vykonávať) alebo do 

31.10.2009 získal náhradu I. kvalifikačnej skúšky, ale do tohto dátumu nezískal minimálne 5 

rokov pedagogickej praxe nie je možné toto vzdelávanie uznať ako I. atestáciu, a to ani po 

získaní piatich rokov pedagogickej praxe.  

 

      Podľa § 61 ods. 11 zákona sa od 1.11.2009 ako vykonanie I. atestácie alebo II. atestácie 

uzná v súčasnosti prebiehajúce ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa 

uznávalo do 31.10.2009 ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ 

SR č. 41/1996  Z. z., resp. ako náhrada II. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 2 vyhlášky, za 

podmienky, že do jeho ukončenia získa pedagogický zamestnanec minimálne päť, resp. desať 

rokov pedagogickej praxe. 

 



Uvedené ustanovenie § 61 ods. 11 zákona sa vzťahuje na prebiehajúce ďalšie vzdelávania 

pedagogických zamestnancov, ktoré sa do 31.10.2009 uznávali ako náhrada I., resp. II. 

kvalifikačnej skúšky podľa vyhlášky 41/1996 Z. z., t.j. napr. prebiehajúce špecializačné 

kvalifikačné štúdium, rozširujúce štúdium, špecializačné inovačné štúdium, doktorandské 

štúdium, teda tie prebiehajúce štúdiá pedagogických zamestnancov, ktoré sa uznávali ako 

náhrada I., resp. II. kvalifikačnej skúšky a boli začaté do 31.10.2009 a skončia sa po 

1.11.2009.  

 

Podľa § 9 ods. 1 písm. h) uvedenej vyhlášky sa po piatich rokoch pedagogickej praxe 

uznávalo ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky absolvovanie rigoróznej skúšky. Rigorózna 

skúška nie je ďalším vzdelávaním v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. o ďalšom 

vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Z uvedeného dôvodu vykonanie rigoróznej skúšky 

po 1. novembri 2009 nie je možné uznať ako náhradu I. kvalifikačnej skúšky a teda ani ako I. 

atestáciu pretože právny predpis, ktorý to umožňoval je zrušený. 

 

Vykonanie rigoróznej skúšky sa uznáva ako I. atestácia v prípade, ako bola rigorózna 

skúška vykonaná do 31.10.2009 a zároveň pedagogický zamestnanec do 31.10.2009 získal 

minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. Ak pedagogický zamestnanec síce vykonal rigoróznu 

skúšku do 31.10. 2009, ale k 1.11.2009 nezískal minimálne 5 rokov pedagogickej praxe nie je 

možné rigoróznu skúšku po 1. novembri 2009 uznať ako I. atestáciu. 

 

Ak pedagogický zamestnanec získa tretí stupeň vysokoškolského vzdelania (získa titul 

PhD. absolvovaním doktorandského štúdia) v odbore súvisiacom s výkonom jeho 

pedagogickej činnosti a má najmenej 6 rokov pedagogickej praxe, po 1.11.2009 sa uplatní na 

neho ustanovenie § 27 ods. 6 zákona, t.j. zaradí sa do kariérového stupňa pedagogický 

odborný  zamestnanec s II. atestáciou. Pri získaní titulu PhD. do 31.10.2009 sa postupuje 

podľa ustanovenia § 61 ods. 8 zákona.   

  

Ak odborný zamestnanec získa tretí stupeň vysokoškolského vzdelania (získa titul PhD. 

absolvovaním doktorandského štúdia) v odbore súvisiacom s výkonom jeho odbornej činnosti 

a má najmenej 6 rokov odbornej praxe, po 1.11.2009 sa uplatní na neho ustanovenie § 27 ods. 

6 zákona, t.j. zaradí sa do kariérového stupňa odborný  zamestnanec s II. atestáciou.  

 

 Odborným zamestnancom nie je možné uznať náhrady I. kvalifikačných skúšok 

z dôvodu, že neexistoval právny predpis, na základe ktorého sa odborným zamestnancom 

uznávali náhrady kvalifikačných skúšok.   

 

 


