
PONUKA INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA 
 

Na základe schváleného oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania MŠVVaŠ 
Slovenskej republiky č. 13/2021 – IV zo dňa 27.04.2021, platného do 26.04.2026 
 

1. Rozvoj profesijných kompetencií u vychovávateľov v centrách pre deti 
a rodiny so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov 
 

2. Rozvoj profesijných kompetencií u vychovávateľov v centrách pre deti  
a rodiny so zameraním na deti so zdravotným znevýhodnením 

 

 
Cieľová skupina: 

V súlade s §67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. poskytovateľ je oprávnený na 

poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: 

• vychovávateľ 

s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa so zameraním na špeciálnu pedagogiku, 

vychovávateľstvo a súvisiace odbory 

 

Kontakt: 

Mgr. et Mgr. Roman Vitko, PhD., kpkc@kpkc.sk, 0911 812 016 

 

Cenník inovačného vzdelávania 

Inovačné vzdelávanie Cena 

1. Rozvoj profesijných kompetencií u 

vychovávateľov v centrách pre deti a rodiny 

so zameraním na prevenciu sociálno - 

patologických javov 

100 eur 

2. Rozvoj profesijných kompetencií u 

vychovávateľov v centrách pre deti a rodiny 

so zameraním na deti so zdravotným 

znevýhodnením  

 

100 eur 

 

 

Cenník je platný od 1.9.2021 

Minimálny počet skupiny je 20 účastníkov 

mailto:kpkc@kpkc.sk


Príplatok za profesijný rozvoj (§ 14 e zákona 553/2003 Z.z.) na sedem rokov je najviac v sume 

12%, z toho najviac v sume 9% za inovačné vzdelávanie. Za jedno inovačné vzdelávanie 

v min. rozsahu 50 hodín je príplatok vo výške 3%.   

 

 

Obsah inovačného vzdelávania 

1. Rozvoj profesijných kompetencií u vychovávateľov v centrách pre deti a rodiny so 
zameraním na prevenciu sociálno - patologických javov 

Téma Forma vzdelávania Časový rozsah 
vzdelávania v 

hodinách 

Súčasná platná legislatíva v oblasti sociálno 
- právnej ochrany s prepojením na 

výchovno - vzdelávací proces,  
Plán výchovnej práce s dieťaťom  

Prezenčná 6 

Metódy a prístupy vo výchove a vzdelávaní 
detí so sociálne znevýhodneného 

prostredia 

Prezenčná 8 

Prevencia sociálno - patologických javov u 
detí: závislosť na alkohole, s využitím 

neformálneho vzdelávania 

Prezenčná 8 

Prevencia sociálno - patologických javov u 
detí : obchodovanie s ľuďmi, s využitím 

neformálneho vzdelávania   

Prezenčná 8 

Komunikačné zručnosti vychovávateľov Prezenčná 8 

Tvorba preventívneho programu podľa 

výberu témy, 

Tvorba Plánu výchovnej práce s dieťaťom  

Dištančná 

 

 

10 

 

2 

  

2. Rozvoj profesijných kompetencií u vychovávateľov v centrách pre deti a rodiny so 
zameraním na deti so zdravotným znevýhodnením   

Téma Forma vzdelávania Časový rozsah 

vzdelávania v 

hodinách 

Metódy a prístupy vo výchove a vzdelávaní 
detí so špeciálnymi výchovno - 

vzdelávacími potrebami v centrách pre deti 
a rodiny 

Prezenčná 8 

Výchovná práca s deťmi s ŤZP v centrách 
pre deti a rodiny  I. 

Prezenčná 8 



Výchovná práca s deťmi s ŤZP v centrách 
pre deti a rodiny  II. 

Prezenčná 8 

Výchovná práca s deťmi s poruchou 
autistického spektra I. 

Prezenčná 8 

Výchovná práca s deťmi s poruchou 
autistického spektra II.  

Prezenčná 8 

Tvorba pracovných listov a pomôcok podľa 

výberu témy 

Dištančná 10 

 

Plánované termíny inovačného vzdelávania v školskom roku 2021/2022 

Inovačné vzdelávanie Dátum a miesto 

1. Rozvoj profesijných kompetencií u 
vychovávateľov v centrách pre deti a 

rodiny so zameraním na prevenciu  
sociálno - patologických javov 

15.01., 20.01., 21.01.,  27.01., 28.01.                    

KPKC, Levoča 

                   

2. Rozvoj profesijných kompetencií u 
vychovávateľov v centrách pre deti a 

rodiny so zameraním na deti so 
zdravotným znevýhodnením  

 01.02., 08.02., 09.02., 18.02., 19.02.                     

KPKC, Levoča 

 

 


