
KARIÉROVÉ  POZÍCIE 

TRIEDNY  UČITEĽ  
 môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie.  
 v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie 
týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok pre rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb 
medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom,  medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; 
spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými 
zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo.  

 vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len 
v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nie je možné výkonom tejto 
činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca. 

VÝCHOVNÝ PORADCA 
 zabezpečuje a podieľa sa na 
poskytovaní výchovného poradenstva 
v oblasti výchovy a vzdelávania 
formou informačných, 
koordinačných, konzultačných, 
metodických a iných súvisiacich 
činností.  

 sprostredkúva odbornú terapeuticko-
výchovnú činnosť  podľa potrieb 
dieťaťa a žiaka.  

 činnosti výchovného poradcu môže 
vykonávať aj odborný zamestnanec. 

KARIÉROVÝ PORADCA 
 vykonáva činnosti v oblasti prípravy 
žiakov na ich vstup na trh práce.  

 činnosti môže vykonávať aj odborný 
zamestnanec. 

 

UVÁDZAJÚCI PEDAGOGICKÝ  ZAMESTNANEC  
 koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca; 
 na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií  
samostatného pedagogického zamestnanca. 

VEDÚCI PREDMETOVEJ KOMISIE, METODICKÉHO ZDRUŽENIA  
 koordinuje, hodnotí a zodpovedá za prípravu pedagogickej dokumentácie v zverenej oblasti plnenia 
školského vzdelávacieho programu,  

 podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a 
 vykonáva projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania. 
 

KOORDINÁTOR INFORMATIZÁCIE   
 zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje používanie informačných a komunikačných technológií.  
 môže zabezpečovať aj chod a údržbu informačného systému, ak zamestnávateľ nemá tieto činnosti zabezpečené iným spôsobom.  
 činnosti koordinátora informatizácie môže vykonávať aj iný zamestnanec určený zamestnávateľom. 
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Iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom 
napríklad 

 KOORDINÁTOR PREVENCIE, 
  VÝCHOVNÝ PORADCA,  
 KARIÉROVÝ PORADCA.   

SUPERVÍZOR 
 koordinuje a odborne dohliada na úroveň jednotlivých odborných činností a 
 podieľa sa na kontinuálnom vzdelávaní a inom zvyšovaní profesijných  

    kompetencií odborných   zamestnancov škôl a školských zariadení. 
 

UVÁDZAJÚCI ODBORNÝ ZAMESTNANEC 
 koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho 

     odborného zamestnanca; 
 na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si 

profesijných kompetencií samostatného odborného zamestnanca. 

je 
RIADITE Ľ, 
ZÁSTUPCA RIADITE ĽA, 
HLAVNÝ MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY, 
VEDÚCI VYCHOVÁVATE Ľ, 
VEDÚCI ODBORNÉHO ÚTVARU, 
ĎALŠÍ PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC alebo 
ODBORNÝ ZAMESTNANEC  
 
 
Činnosť môže vykonávať ten, kto 

 spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti 
alebo na výkon odbornej činnosti podľa tohto zákona v príslušnej 
kategórii alebo podkategórii, 

 vykonal prvú atestáciu, 
 spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej 
 činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ak tak ustanovuje 
osobitný predpis, 

 najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície 
vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho 
odborného zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie. 

 
Funkčné vzdelávanie platí najdlhšie 7 rokov od jeho 
ukončenia. Jeho platnosť sa predlžuje po každom absolvovaní 
funkčného inovačného vzdelávania, ktoré bude ukončené pred 
uplynutím doby platnosti funkčného vzdelávania.  
 
Platnosť funkčného inovačného vzdelávania je 5 rokov od 
jeho ukončenia. 
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VEDÚCI   pedagogický zamestnanec  
Odborný zamestnanec ŠPECIALISTA 


