Zápisnica
z 1. zasadnutia Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
(ďalej len „komisia“)
_________________________________________________________________
Členovia komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania:
S. Babiaková, E. Čipková, J. Duchovičová, E. Frišová, K. Hrašnová, V. Hybenová, J. Chromíková,
J. Kamoďa, J. Kandriková, D. Komačeková, K. Kubišová, M. Kubovičová, M. Krystoň, N. Maur, J.
Miklovičová, V. Móza, J. Novák, O. Orosová, G. Petrová, E. Smiková, M. Vargová,
Členovia komisie, ktorí sa nezúčastnili hlasovania:
G. Lőrincz, A. Fintová
Program:
1. voľba podpredsedu komisie,
2. komunikácia s členmi komisie elektronickou formou:
a) odoslanie vzorov tlačív odporúčacích stanovísk (ďalej len „OS“) členom komisie a
postup na ich vypĺňanie,
b) odoslanie postupu k predkladaniu vypracovaných OS,
c) odoslanie postupu k predkladaniu pripomienok, k ich zapracovaniu, spôsobu
hlasovania a schvaľovania OS,
d) stanovenie termínov na vypracovanie OS, pripomienkovanie OS, zapracovanie
pripomienok a hlasovanie za OS,
3. odoslanie programov/modulov a žiadostí o vydanie oprávnenia na poskytovanie
inovačného vzdelávania určeným posudzovateľom,
4. vypracovávanie OS, predkladanie pripomienok, ich zapracovanie a hlasovanie,
5. výsledky hlasovania,
6. uznesenie,
7. záver.
K bodu 1
Členovia komisie na ustanovujúcom zasadnutí zvolili podpredsedu komisie. Návrh na
podpredsedu komisie predložila predsedníčka komisie spolu s krátkym životopisom. Za
podpredsedu komisie bol zvolený pán JUDr. mjr. Vladimír Móza, nominant Ministerstva vnútra
a dlhoročný člen Akreditačnej rady Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len
„akreditačná rada“). V akreditačnej rade pracoval ako externý člen a od roku 2015 zastával
funkciu podpredsedu akreditačnej rady.
K bodu 2
Zasadnutie komisie sa z dôvodu mimoriadnych opatrení zameraných na zabránenie šíreniu
ochorenia koronavírusu COVID-19 uskutočnilo elektronickou formou v dňoch od 23. marca 2020
do 8. apríla 2020.
a), b), c) usmernenie vo veci práce elektronickou formou, vzory tlačív odporúčacích
stanovísk a spôsob ich vypĺňania, postup pri predkladaní vypracovaných OS, postup pri
predkladaní pripomienok, pri ich zapracovaní a spôsob hlasovania a schvaľovania OS boli
členom komisie vypracované a odoslané tajomníčkou komisie. Všetky usmernenia
a podklady boli členom komisie odoslané elektronickou formou.
K bodu 3
Na návrh predsedníčky komisie boli jednotlivé programy/žiadosti rozdelené medzi členov komisie,
ktorí pripravili OS. Medzi členov komisie bolo rozdelených 36 programov doplňujúceho

pedagogického štúdia, 8 žiadostí o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania,
4 rozširujúce moduly funkčného vzdelávania a 2 základné moduly funkčného vzdelávania.
K bodu 4
Každý člen komisie, ktorý bol určený predsedom komisie na vypracovanie OS, predložil
vypracované OS spolu s/so programom/žiadosťou všetkým členom komisie. Každý člen komisie
mohol k vypracovanému OS predložiť svoje pripomienky. Posudzovateľ (ktorý bol určený pre
vypracovanie OS) odoslané pripomienky od členov komisie zapracoval do OS.
Po zapracovaní pripomienok predložil záverečné OS všetkým členom komisie na schválenie.
Členovia komisie hlasovali za každé OS individuálne. V súlade s čl. 6 ods. 8 štatútu komisie, pri
hlasovaní, platilo, že ak sa v určenej lehote člen komisie nevyjadrí, má sa za to, že
s predloženým návrhom súhlasí.
K bodu 5
Členovia komisie s predloženými OS súhlasili. Dvaja členovia sa k OS nevyjadrili. Výsledky
záverečných OS sú súčasťou prílohy č. 1 C) a prílohy 2.
Vypracované, schválené a podpísané OS boli predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
K bodu 6
Predsedníčka komisie predložila členom komisie návrh uznesenia. Členovia komisie uznesenie
jednohlasne schválili.
Uznesenie komisie zo zasadnutia elektronickou formou zo dňa 23. marca 2020 až 8. apríla 2020:
Komisia:
berie na vedomie: všetky podklady pre ďalšiu prácu komisie pri posudzovaní programov
vzdelávania, modulov programov vzdelávania, či žiadostí o vydanie oprávnenia na poskytovanie
inovačného vzdelávania alebo žiadostí o vydanie oprávnenia na organizovanie atestácií,
schvaľuje: všetky záverečné OS,
ukladá:
o

predsedníčke komisie:
o poveriť konkrétnych členov komisie na vypracovanie OS k novým programom
vzdelávania, k modulom programu vzdelávania, ktoré budú doručené na MŠVVaŠ
SR,
o poveriť konkrétnych členov komisie na vypracovanie OS k novým žiadostiam
o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania a vydanie
oprávnenia na organizovanie atestácií, ktoré budú doručené na MŠVVaŠ SR,
Termín: priebežne
Zodp.: predsedníčka komisie

o

povereným konkrétnym členom komisie vypracovať OS v stanovenom termíne a následne
ho predložiť a rozposlať (elektronickou formou) všetkým členom komisie
na pripomienkovanie,
Termín: určený tajomníčkou komisie
Zodp.: poverení členovia komisie

o

všetkým členom komisie v stanovenom termíne navrhnúť prípadné pripomienky
(v elektronickej forme) k vypracovanému OS,
Termín: určený tajomníčkou komisie
Zodp.: všetci členovia komisie

o

povereným konkrétnym členom komisie do vypracovaných OS doplniť pripomienky
v stanovenom termíne a predložiť (elektronickej forme) záverečné OS všetkým členom
komisie na schválenie a hlasovanie,
Termín: určený tajomníčkou komisie
Zodp.: poverení členovia komisie

o

povereným konkrétnym členom komisie, ktorí vypracovali OS, odoslať záverečné OS
spolu s výsledkom hlasovania predsedníčke a tajomníčke komisie v elektronickej forme.
Následne podpísané OS odoslať na MŠVVaŠ SR v printovej forme,
Termín: určený tajomníčkou komisie
Zodp.: poverení členovia komisie

o

tajomníčke komisie - evidovať prerozdelenie programov/modulov vzdelávania a žiadostí
o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania/na organizovanie
atestácií,
Termín: priebežný
Zodp.: tajomníčka komisie

o

tajomníčke komisie - predkladať členom komisie termíny na vypracovanie OS, termíny
na pripomienkovanie vypracovaných OS a termíny na vypracovanie záverečných OS
a hlasovanie k záverečným OS, termíny na odovzdanie OS a odovzdanie výsledkov
hlasovania,
Termín: priebežný
Zodp.: tajomníčka komisie

K bodu 7
Po odovzdaní všetkých záverečných OS pani predsedníčka poďakovala všetkým za spoluprácu
a zaželala im hlavne veľa zdravia a síl do ďalšej práce v komisii.
Na záver pani predsedníčka upozornila všetkých členov, že až do odvolania opatrení vydaných
vládou SR a hlavným hygienikom z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu, budú členovia
komisie komunikovať len elektronickou formou.
Termíny zasadnutí komisie:
1. 20.04.2020
2. 29.05.2020
Vypracovala: Mgr. Gabriela Vincencová (tajomníčka komisie):
Schválila: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. (predsedníčka komisie):

Prílohy zápisnice:
A) zoznam žiadateľov a názvy posudzovaných programov vzdelávania alebo modulov
programov vzdelávania:
1. Akadémia Policajného zboru: DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných
predmetov so zameraním na predmety študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana
osôb a majetku (operatívno-pátracia činnosť, kriminalistika, poriadková polícia, hraničná
a cudzinecká polícia, dopravná polícia, služobná príprava, právo),
2. Slovenská poľnohospodárska univerzita:
o

DPŠ_agrobiotechnol_ext_uč_8391,

o DPŠ_agrobiotechnol_sub_den_8400,
o DPŠ_biol_predm_ext_uč_8389,
o DPŠ_biol_predm_sub_den_8399,
o DPŠ_ekol_a_environ_predm_ext_uč_8388,
o DPŠ_ekol_environ_predm_sub_den_8398,
o DPŠ_ekon_predm_ext_uč_8386,
o DPŠ_ekon_predm_súb_den_8397,
o DPŠ_poľn_predm_ext_uč_8381,
o DPŠ_poľn_predm_súb_den_8395,
o DPŠ_potravin_predm_ext_uč_8383,
o DPŠ_potravin_predm_súb_den_8393,
o DPŠ_techn_predm_ext_uč_8385,
o DPŠ_techn_predm_súb_den_8396
3. Slovenská zdravotnícka univerzita:
o

DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov . zdravotníckych
predmetov,

4. Technická univerzita v Košiciach:
o

DPŠ_doprav_predmety_den_št_263,

o

DPŠ_doprav_predmety_ext_uč_278,

o

DPŠ_ekol_a_environ_predmety_den_št_267,

o

DPŠ_ekol_a_environ_predmety_ext_uč_266,

o

DPŠ_ekon_predmety_den_št_277,

o

DPŠ_ekon_predmety_ext_uč_275,

o

DPŠ_elektro_predmety_den_št_270,

o

DPŠ_elektro_predmety_ext_uč_269,

o

DPŠ_geod_a_kartogr_predmety_den_št_265,

o

DPŠ_geod_a_kartogr_predmety_ext_uč_264,

o

DPŠ_informat_predmety_den_št_261,

o

DPŠ_informat_predmety_ext_uč_262,

o

DPŠ_kyber_predmety_ext_uč_260,

o

DPŠ_kybern_predmety_den_št_259,

o

DPŠ_staveb_predmety_den_št_272,

o

DPŠ_staveb_predmety_ext_uč_271,

o

DPŠ_stroj_predmety_den_št_268,

o

DPŠ_stroj_predmety_ext_uč_258,

o

DPŠ_zemské_zdroje_den_št_274,

o

DPŠ_zemské_zdroje_ext_uč_273

5. Katolícka univerzita v Ružomberku (funkčné vzdelávanie)


Sebariadenie a manažérska etika



Projektový manažment



Vnútorné procesy evalvácie a autoevalvácie



Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení



Základný modul funkčného vzdelávania

6. Metodicko-pedagogické centrum (funkčné vzdelávanie)


Základný modul funkčného vzdelávania

B) zoznam žiadateľov o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného
vzdelávania:
1. CPPaP_BA3_9232,
2. EDULAB_279,
3. Inšpirácia_655,
4. Interaktívna_škola_9203,
5. Národné_lesnícke_centrum_9200,
6. ProSchool_70,
7. ProSolution_544.
8. Slov_komora_učiteľov_887
C) výsledky hlasovania:
21 členov hlasovalo za prijatie odporúčacích stanovísk, 2 členovia sa k odporúčacím
stanoviskám nevyjadrili v stanovenom termíne. V súlade so štatútom komisie možno
konštatovať, že za odporúčacie stanoviská hlasovali všetci členovia komisie + príloha
č. 2

Prezenčná listina
z 1. zasadnutia Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov.
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo elektronickou formou z dôvodu mimoriadnych opatrení
zameraných na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19
Por.
číslo

Priezvisko a meno, titul

1.

doc. PaedDr. Babiaková Simoneta, PhD.

Univerzita M. Bela v BB

per rollam

2.

doc. PaedDr. Čipková Elena, PhD.

Univerzita Komenského v BA

per rollam

3.

prof. PaedDr. Duchovičová Jana, PhD.

Univerzita K, Filozofa v Nitre

per rollam

4.

Mgr. Fintová Anna, PhD.

ZUŠ J. Rosinského v Nitre

5.

PaedDr. Frišová Eva

Metodicko-pedagogické centrum

per rollam

6.

PhDr. Hrašnová Katarína, PhD.

Stredná zdravotnícka škola v TT

per rollam

7.

PhDr. Hybenová Viera

CPPPaP, Prešov

per rollam

8.

Mgr. Chromíková Jana

Stredná odborná škola pre ž.
s telesným postihnutím, BA

per rollam

9.

PaedDr. Kamoďa Ján, PhD.

Katolícka univerzita v RU

per rollam

10.

PaedDr. Kandriková Jana

Spojená škola internátna, Snina

per rollam

11.

PhDr. Komačeková Dagmar, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita

per rollam

12.

Ing. Kubišová Katarína

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji

per rollam

13.

PaedDr. Kubovičová Mária

ZŠ s MŠ Budmerice

per rollam

14.

prof. PaedDr. Krystoň Miroslav, CSc.

Univerzita M. Bela v BB

per rollam

15.

Mgr. Lőrincz Gábor, PhD.

Univerzita J. Selyeho v Komárne

16.

Mgr. Maur Norbert, PhD.

Nadácia Pontis, BA

per rollam

17.

Mgr. Miklovičová Júlia, PhD.

NÚCEM

per rollam

18.

JUDr. mjr. Móza Vladimír

MV SR

per rollam

19.

Ing. Novák Jaromír, PhD.

Ekonomická univerzita v BA

per rollam

20.

prof. PhDr. Orosová Oľga, PhD.

Univerzita P. J. Šafárika v KE

per rollam

21.

prof. PhDr. Petrová Gabriela, CSc.

Univerzita K. Filozofa v Nitre

per rollam

22.

PhDr. Smiková Eva, PhD.

VÚDPaP, Bratislava

per rollam

23.

Mgr. Vargová Michaela, PhD.

MŠ Profesora Sáru v BB

per rollam

24.

Mgr. Vincencová Gabriela

MŠVVaŠ SR

per rollam

Zamestnávateľ

Podpis

-------------------------

------------------------

