
 
 

Ž I A D O S Ť  O  V Y K O N A N I E  A T E S T Á C I E  P E D A G O G I C K Ý C H  

A  O D B O R N Ý C H  Z A M E S T N A N C O V  

Atestácia1) 
a) prvá atestácia  

b) druhá atestácia 

 

Titul, meno, priezvisko  Rodné priezvisko  

Dátum narodenia  Miesto narodenia  

Adresa trvalého 

pobytu (ulica, číslo) 
 Obec (aj PSČ)  

 

Rodné číslo 

  

Číslo OP 

 

 

Štátna príslušnosť 

  

Národnosť  

 

Tel./mobil  E-mail  

Stupeň dosiahnutého 

vzdelania 2) 
 

Študijný 

odbor/program  
 

Názov vysokej školy   
Dĺžka pedagogickej 

praxe 
 

Číslo diplomu  
Vystavený dňa 

 
 

 

Pracovisko  

(presný názov) 
 Adresa (aj PSČ)  

Okres  Kraj  

Tel./mobil  E-mail  

Kategória 

pedagogického/odbor-

ného zamestnanca 3) 

 

Podkategória 

pedagogického 

zamestnanca 4) 

 

Kariérový stupeň 5)  Kariérová pozícia6)  

Kvalifikačný predpoklad pre kategóriu a podkategóriu 

pedagogického zamestnanca 7) 
 

 

 

Získaný počet kreditov 

 

 

 

Názov atestačnej práce 

 

 

 

Tematický okruh pre vykonanie atestácie 

 

Atestačná práca v študijnom odbore/vyučovacom 

predmete 

 

 

Forma vykonania atestačnej skúšky  8)   

 

 

 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených 

v prihláške, na účely vedenia dokumentácie o vykonávaní atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. Lehota 

na uchovávanie osobných údajov je uvedená v Archívnom poriadku UKF v Nitre. 



 

V   Dátum   Podpis pedagogického/odborného zamestnanca   

V   Dátum   Podpis riaditeľa a pečiatka  školy/ zriaďovateľa9)  

Vyplňte v elektronickej podobe alebo paličkovým písmom a zašlite na adresu príslušnej fakulty, ktorá má garanciu pre realizáciu atestácie 

pre príslušný odbor (predmet), stupeň vzdelania, kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo kategóriu odborného 

zamestnanca s výnimkou Fakulty prírodných vied (FPV), kde  žiadosť o vykonanie atestácie v odboroch garantovaných FPV zasiela 
záujemca na adresu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 

 

 

Neoddeliteľnú súčasť prihlášky tvoria: 

1. úradne overený doklad/doklady o vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje v súlade s Vyhláškou MŠ 

RS č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; 

2. doklad o dosiahnutí požadovaného počtu  kreditov a v prípade absolvovania prípravného atestačného vzdelávania  kópiu osvedčenia 

o jeho absolvovaní; 
3. úradne overený doklad o vykonaní prvej atestácie (v prípade, že sa uchádza o vykonanie druhej atestácie); 

4. doklad o zaplatení poplatku súvisiaceho s vykonaním atestácie; 

5. dve vyhotovenia atestačnej práce podľa Vyhlášky Z. z 445 /2009 § 15 ods. 3, 4 (2x v printovej podobe a 2x na CD upevnenom na zadnej  
strane printovej verzie práce).  

 

Vysvetlivky: 
1)Nehodiace sa prečiarknite 
2)  Uveďte stupeň dosiahnutého vzdelania viazanom na študijný program/odbor, v ktorom realizujete odbornú alebo pedagogickú činnosť ako 

zamestnanec školy (alternatívy  pridružených dokladov o vzdelaní v súlade s Vyhláškou MŠ RS č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov):  

 

Stupeň dosiahnutého vzdelania Doklad o vzdelaní (neoddeliteľná súčasť prihlášky – bod1) 

Stredoškolské s maturitou Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Gymnázium Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Nadstavbové štúdium Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Pomaturitné špecializačné štúdium Absolventský diplom 

Konzervatórium Vysvedčenie o maturitnej skúške a Absolventský diplom 

Vyššie odborné štúdium Absolventský diplom 

Bakalárske štúdium Vysokoškolský diplom 

Magisterské a inžinierske štúdium Vysokoškolský diplom 

Doplňujúce pedagogické štúdium Vysvedčenie o absolvovaní DPŠ 

Rozširujúce štúdium na vyučovanie predmetu Vysvedčenie o absolvovaní rozširujúceho štúdia 

 

 

Kategórie pedagogických zamestnancov 3) 
Podkategórie pedagogických 

zamestnancov4) 
Kategórie odborných zamestnancov 3) 

  

učiteľ 

 

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ 

materskej školy) 

psychológ, školský psychológ 

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého 
stupňa základnej školy) 

školský logopéd 

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ 

druhého stupňa základnej školy) 

špeciálny pedagóg , školský špeciálny 

pedagóg ,terénny špeciálny pedagóg 

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, 

stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 

všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné 

vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné 
vzdelávanie (učiteľ strednej školy) 

liečebný pedagóg 

učiteľ základnej umeleckej školy sociálny pedagóg 

učiteľ jazykovej školy  

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie  

majster odbornej výchovy   

vychovávateľ   

 

pedagogický asistent 

 

asistent učiteľa  

asistent vychovávateľa  

asistent majstra odbornej výchovy  

zahraničný lektor   

tréner športovej školy a tréner športovej triedy   

korepetítor   

Kariérové stupne 5) Kariérové pozície 6) 

začínajúci pedagogický zamestnanec alebo 
začínajúci odborný zamestnanec 

pedagogický zamestnanec špecialista  triedny učiteľ 

výchovný poradca 

kariérový poradca 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

vedúci predmetovej komisie 

vedúci metodického združenie 

vedúci študijného odboru 



 

samostatný pedagogický zamestnanec alebo 

samostatný odborný zamestnanec 

koordinátor informatizácie 

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou 

alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou 

iný zamestnanec vykonávajúci špecializované 

činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, 

napríklad poradca pre vzdelávanie 
prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií, špecialista na výchovu a 

vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, 

koordinátor prevencie 

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou 
alebo odborný zamestnanec s druhou 

atestáciou 

odborný zamestnanec špecialista uvádzajúci odborný zamestnanec 

supervízor 

iný zamestnanec vykonávajúci špecializované 

činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, 

napríklad koordinátor prevencie, výchovný 
poradca, kariérový poradca 

vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci 

odborný zamestnanec  

riaditeľ 

zástupca riaditeľa 

hlavný majster odbornej výchovy 

vedúci vychovávateľ 

vedúci odborného útvaru 

ďalší pedagogický zamestnanec alebo 

odborný zamestnanec ustanovený podľa 

osobitného predpisu (§ 9 Zákonníka práce) 
7)   Uveďte  konkrétny kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu  a podkategóriu pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňate podľa 
znenia Vyhlášky MŠ RS č. 437/2009 (časť Príloha 1), ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  
8)  Ústna atestačná skúška/Praktická atestačná skúška. 

9)   Riaditeľ/ v prípade prihlášky riaditeľa zriaďovateľ potvrdzuje správnosť uvedených údajov v prihláške. 


