KREDITOVÝ SYSTÉM*
§ 46
1. Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov.
2. Kredity sa priraďujú k jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania alebo k
činnostiam podľa § 47 ods. 2.
3. Počet priznaných kreditov zohľadňuje
a) rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
b) autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov,
pracovných zošitov, odporúčaných učebných pomôcok alebo iných merateľných
tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej
činnosti.
4. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný na účely priznania
kreditového príplatku alebo vykonania atestácie získať počet kreditov ustanovený
osobitným predpisom. 58)
5. Doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania; zo
závažných dôvodov, najmä čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky
alebo práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, môže
zamestnávateľ na základe písomnej žiadosti zamestnanca túto dobu predĺžiť najviac o
tri roky. Získavanie kreditov a pravidlá prideľovania kreditov
§ 47 Získavanie kreditov
#Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za
a) absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b)
až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu a za absolvované
akreditované programy kvalifikačného vzdelávania podľa § 8 ods. 1 písm. c),
b) profesijné kompetencie získané výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej
činnosti alebo sebavzdelávaním, ktoré boli overené v predpísanej forme ukončenia
akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre
príslušnú kategóriu alebo podkategóriu.
1. Rovnako pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity ich
priznaním akreditačnou radou za
a) objektívne merateľné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti
alebo výkonom odbornej činnosti, ktorými sú najmä 1. autorstvo alebo spoluautorstvo
schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových
programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov,
59) 2. iné tvorivé aktivity, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odbornopreventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre,
b) absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti
alebo s výkonom odbornej činnosti.

2. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi možno priznať podľa
odseku 2 najviac 30 kreditov za sedem rokov na účely vyplácania kreditového
príplatku podľa osobitného predpisu. 58)
3. Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení
výkonu odbornej činnosti
a) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon
odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva 60) alebo prechodu na
výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva,
b) z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.
4. Kredity nemožno získať za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického
zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. a) a d), ods. 10
písm. a) a § 34 ods. 1 a za kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b).
==== § 47 Získavanie kreditov ====
1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za
a)absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4
písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu,
b)profesijné kompetencie, ktoré boli overené podľa § 35 ods. 6 pre druhy
kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d),
c)vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka a
pedagogický zamestnanec za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a,
d)absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti
alebo s výkonom odbornej činnosti,
e)tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej
činnosti, ktorými sú
1.autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok
vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov,
pracovných zošitov59) a odborno-preventívne programy,
2.odborné články publikované v odbornej literatúre, patenty a vynálezy.

2. Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení
výkonu odbornej činnosti
a)z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných
činností územnej samosprávy na úseku školstva60) alebo prechodu na výkon štátnej služby v
orgánoch štátnej správy na úseku školstva, b)z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho
dobu troch rokov.
1. Kredity nie je možné získať za vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b), za
kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca alebo
odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. a) a d) a ods. 10 písm. a), za funkčné
vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie.

§ 47a Priznávanie a uznávanie kreditov
1. Kredity za absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 47
ods. 1 písm. a) a b) priznáva poskytovateľ, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi
a odbornému zamestnancovi osvedčenie podľa § 35 ods. 8 o počte získaných kreditov.
2. Kredity za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej
činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. d) priznáva
akreditačná rada, ktorá vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému
zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov. Akreditačná rada prizná
kredity a vydá osvedčenie o počte získaných kreditov do 90 dní od podania žiadosti
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Žiadosť, ktorá neobsahuje
všetky náležitosti, sa vráti žiadateľovi na doplnenie. Ak sa žiadosť vráti žiadateľovi na
doplnenie, lehota 90 dní neplynie.
3. Kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom
odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. e) priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ
školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému
zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov.
4. Kredity za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a priznáva riaditeľ školy alebo
riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej
trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov.
5. Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky
z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý
vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou
alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou osvedčenie
o získaní 60 kreditov; osvedčenie sa vydáva osobitne pre každý druh vykonanej
skúšky.
6. Riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia priznáva kredity podľa
odsekov 3 až 5 zriaďovateľ.
7. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predloží osvedčenie podľa odsekov
1 až 5 riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia; riaditeľ školy alebo
riaditeľ školského zariadenia predloží osvedčenie zriaďovateľovi.
8. Akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ vydá
pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi osvedčenie o priznaní
kreditov podľa odsekov 2 až 6, ktoré obsahuje najmä
a)určenie aktivity, za ktorú sa kredity priznávajú, b)počet priznaných kreditov, c)dátum
priznania kreditov.
1. Ak akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ
neprizná kredity podľa odsekov 2 až 6 a nevydá osvedčenie podľa odseku 8, vystaví
o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením.

2. Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia uzná pedagogickému zamestnancovi
a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania
absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický
zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet
učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia
a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového
príplatku podľa osobitného predpisu;58) riaditeľovi školy a riaditeľovi školského
zariadenia uzná kredity zriaďovateľ v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo
školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely
vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu.58)
3. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi z priznaných kreditov
podľa odseku 2 a 3 uzná riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najviac 30
kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu;58)
riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ.
4. Ak riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ neuzná kredity
podľa odseku 10 a 11, vystaví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením.
5. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zverejní na verejne prístupnom
mieste v škole alebo školskom zariadení informáciu o uznaných kreditoch podľa
odsekov 10 a 11. Táto informácia obsahuje:
a)meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, b)určenie
aktivity alebo programu kontinuálneho vzdelávania, za ktoré sa kredity uznávajú, c)počet
uznaných kreditov.
==== § 47b ====
1. Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov riaditeľom školy alebo riaditeľom
školského zariadenia podľa § 47a môže pedagogický zamestnanec alebo odborný
zamestnanec podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia
o nepriznaní kreditov alebo o neuznaní kreditov. Na preskúmanie sťažností je
a)príslušné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre stredné zdravotnícke školy,
b)príslušné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre stredné školy v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti, c)príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve,53) pre školy alebo školské
zariadenia, ktoré sa nachádzajú v jeho územnej pôsobnosti, okrem škôl podľa písmena a) a b).
1. Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov zriaďovateľom podľa § 47a môže
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia podať sťažnosť do 15 dní od
doručenia písomného vyjadrenia o nepriznaní kreditov alebo neuznaní kreditov. Na
preskúmanie sťažností je
a)príslušné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre riaditeľov stredných
zdravotníckych škôl, b)príslušné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre riaditeľov
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
c)príslušné ministerstvo pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej

pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve,53) d)príslušný orgán miestnej štátnej
správy v školstve,53) pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení, ktoré sa nachádzajú
v jeho územnej pôsobnosti, okrem riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení podľa
písmena a) až c).
1. Na preskúmanie sťažností proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom alebo
akreditačnou radou je príslušné ministerstvo. Sťažnosť možno podať do 15 dní od
doručenia písomného vyjadrenia o nepriznaní kreditov.
2. Ak tento zákon nestanovuje inak, na konanie o sťažnosti podľa odsekov 1 až 3 sa
vzťahuje osobitný predpis.60a).
§ 48 Pravidlá prideľovania kreditov
Počet kreditov pridelených akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania zohľadňuje
jeho rozsah, náročnosť a spôsob jeho ukončovania.

*prevzaté z novely zákona č. 317/2009 z. Z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zvýraznené zmeny

