
Podpora DPŠ a RŠ – často kladené otázky 

 

NA AKÉ DRUHY ŠTÚDIA JE MOŽNÉ V RÁMCI TEJTO VÝZVY ŽIADAŤ?   

 

Je v rámci tejto výzvy možné žiadať o finančné prostriedky aj na pokrytie časti výdavkov za školné pre 

zamestnanca, ktorý: 

 

- je prijatý na rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky?  

MŠVVŠ SR: Nie, nie je to možné; ak ide o rozširujúce štúdium, táto výzva je zameraná na podporu 

získania kvalifikácie na vyučovanie vyučovacích predmetov podľa štátnych vzdelávacích programov 

pre základné a stredné školy. 

 

- je prijatý na odbor učiteľstvo výtvarného umenia? 

MŠVVŠ SR: Áno, je to možné, ak sú splnené ďalšie podmienky výzvy.  

 

- je prijatý na rozširujúce štúdium školskej psychológie?   

MŠVVŠ SR: Nie, nie je to možné; ak ide o rozširujúce štúdium, táto výzva je zameraná na podporu 

získania kvalifikácie na vyučovanie vyučovacích predmetov podľa štátnych vzdelávacích programov 

pre základné a stredné školy. 

 

- je prijatý na rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky?   

MŠVVŠ SR: Áno, je to možné, ak sú splnené ďalšie podmienky výzvy.  

 

- nastupujú do 2. alebo vyššieho ročníka rozširujúceho štúdia? 

MŠVVŠ SR: Áno, je to možné, ak sú splnené ďalšie podmienky výzvy.  

 

- u nás pracuje ako pedagogický asistent?   

MŠVVŠ SR: Áno, je to možné, ak sú splnené ďalšie podmienky výzvy.  

 

- u nás pracuje ako sociálny pedagóg?  

MŠVVŠ SR: Áno, je to možné, ak sú splnené ďalšie podmienky výzvy.  

 

- je prijatý na odbor pedagogika pre deti s NKS so štátnou skúškou zo školskej logopédie?  

MŠVVŠ SR: Nie, nie je to možné; ak ide o rozširujúce štúdium, táto výzva je zameraná na podporu 

získania kvalifikácie na vyučovanie vyučovacích predmetov podľa štátnych vzdelávacích programov 

pre základné a stredné školy. 

 

- je odborným zamestnancom školy a ktorý ide na rozširujúci modul pre vychovávateľa alebo pedagogického 

asistenta?  

MŠVVŠ SR: Nie, nie je to možné; ak ide o rozširujúce štúdium, táto výzva je zameraná na podporu 

získania kvalifikácie na vyučovanie vyučovacích predmetov podľa štátnych vzdelávacích programov 

pre základné a stredné školy. 

 

- je prijatý na štúdium v Českej republike?   

MŠVVŠ SR: Nie, nie je to možné, táto výzva je zameraná na podporu získania kvalifikácie na 

vyučovanie vyučovacích predmetov podľa štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné 



školy prostredníctvom doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia, organizovaných 

oprávnenými poskytovateľmi v súlade so zákonom  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  Štúdium v zahraničí nie je týmto druhom vzdelávania.  

 

Môže do výzvy škola zapojiť aj zamestnanca, ktorý je študentom VŠ v externej forme štúdia, ak inak spĺňa 

všetky podmienky uvedené vo výzve?  

MŠVVŠ SR: Nie, nie je to možné, táto výzva je zameraná na podporu získania kvalifikácie na 

vyučovanie vyučovacích predmetov podľa štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné 

školy prostredníctvom doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia, organizovaných 

oprávnenými poskytovateľmi v súlade so zákonom  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  Vysokoškolské štúdium nie je týmto druhom 

vzdelávania.  

 

Môže škola požiadať aj o finančné prostriedky na pokrytie časti výdavkov za školné pre zamestnanca, 

ktorý ide študovať DPŠ alebo RŠ, ak danú aprobáciu škola aktuálne nepotrebuje?  

MŠVVŠ SR: Nie, pretože ak škola aprobáciu nepotrebuje, neuzatvorí s daným zamestnancom ani 

dohodu o zvyšovaní kvalifikácie, čo je jednou z podmienok v rámci tejto výzvy.  

 

PODÁVANIE ŽIADASTI  

 

Môže žiadosť podať aj učiteľ?  

MŠVVŠ SR: Nie, žiadateľom je v zmysle výzvy základná škola alebo stredná škola.  

 

FINANCOVANIE  

 

Je možné preplatenie školného aj za minulý akademický rok?  

MŠVVŠ SR: Výzva je určená len na aktuálny, teda zimný semester roka 2021/2022, čiže nie je možné 

žiadať o spätnú úhradu nákladov za rozširujúce štúdium realizované v roku 2020/2021.  

 

PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY 

 

Pracujem na ZŠ a mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, avšak som prijatá na DPŠ. Môže v rámci tejto 

výzvy zamestnávateľ žiadať o pokrytie časti výdavkov na moje štúdium?   

MŠVVŠ SR: Ak s Vami zamestnávateľ uzatvorí dohodu o zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka 

práce, môže požiadať o refundáciu nákladov na Vaše DPŠ.  

 

So zamestnávateľ nemám uzatvorenú dohodu o zvyšovaní kvalifikácie. Je v takomto prípade možné 

žiadať?  

MŠVVŠ SR: Nie, nie je to možné. Uzatvorenie dohody o zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka 

je jednou z podmienok zapojenia sa do výzvy.  

 

Je možné do žiadosti zahrnúť aj zamestnanca, ktorý má so školou podpísanú dohodu o pracovnej 

činnosti a ktorý pracuje na polovičný úväzok? 

MŠVVŠ SR: Nie, nie je to možné. Výzva je určená na podporu vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť na základe pracovnej 

zmluvy, teda v pracovnom pomere.  

 



 

POTVRDENIA 

 

V akej podobe by mali byť potvrdenia, ktoré je potrebné priložiť k výzve?   

MŠVVŠ SR: Potvrdenie posielate ako naskenovanú prílohu vo formáte PDF.  

  

Pokiaľ sme museli uhradiť školné za celý akademický rok naraz stačí poslať toto potvrdenie a do žiadosti 

uviesť polovičnú sumu? 

MŠVVŠ SR: Áno, v tomto prípade požiadate o polovičnú sumu a doložíte potvrdenie o úhrade za celý 

rok 2021/2022. Dohliadnite pritom, aby na potvrdení bolo jednoznačne uvedené, že ide o poplatok 

za celý akademický rok.  

 

Aké potvrdenie môžem doložiť v prípade, že školné neplatím na semester, ale mám s univerzitou 

dohodnutý splátkový kalendár, kde poplatky platím na mesačnej báze?   

MŠVVŠ SR: Ako je uvedené vo výzve, finančné prostriedky môže použiť škola výhradne na 

preplatenie zdokladovaného poplatku za zimný semester. Odporúčame Vám preto uhradiť naraz 

poplatok za celý zimný semester. V opačnom prípade by Vám mohla škola preplatiť len časť 

nákladov.  

 

 

ZMENY POČAS ŠTÚDIA NA STRANE ZAMESTNANCA  

 

Čo v prípade, ak dostane zamestnanec počas štúdia výpoveď? Budeme musieť peniaze za štúdium  

vrátiť ministerstvu? 

MŠVVŠ SR: Jednou z podmienok výzvy je uzatvorenie dohody o zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 

Zákonníka práce. Žiadateľ by nemal uzatvárať túto dohodu, ak ide o zamestnanca, s ktorým môže 

ukončiť pracovný pomer pre niektorý z dôvodov, uvedených v § 63 Zákonníka práce.  

 

Čo v prípade, že ak zamestnanec neurobí skúšky a nebudem môcť ísť do 2. ročníka?  

MŠVVŠ SR: Odporúčame tento problém ošetriť v dohode o zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 

Zákonníka práce tak, aby nedošlo k nehospodárnemu nakladaniu s prostriedkami štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky.  


