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PEDAGOGICKÁ FAKULTA
CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
www.ccvpfku.sk, mobil: +421 917 918 704, +421 918 722 037, e-mail: jana.kyselova@ku.sk

ŽIADOSŤ O VYKONANIE PRVEJ ATESTÁCIE
V súlade s ustanovením § 59 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠ SR č. 361//2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji žiadam o vykonanie prvej
atestácie.
Priezvisko, meno, titul: .......................................................................................Rodné priezvisko: .....................................................
Dátum a miesto narodenia: ............................................................................................. Rodné číslo...................................................
Bydlisko (presná adresa):.......................................................................................................................................................................
Kontakt : telefón/mobil:.............................................................................e-mail:.................................................................................
Pracovisko (presný názov, adresa):........................................................................................................................................................
Kontakt na pracovisko (telefón/mobil/e-mail):......................................................................................................................................
Počet rokov od zaradenia do kariérového stupňa „samostatný pedagogický/odborný zamestnanec“:...............................................
Kategória pedagogického/odborného zamestnanca2): .............................................................................................................................
Podkategória pedagogického zamestnanca3):........................................................................................................................................
Kariérový stupeň4)..................................................................................................................................................................................
Najvyššie ukončené vzdelanie súvisiace s vykonaním atestácie (odbor vzdelania, názov školy):
.................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Stupeň dosiahnutého vzdelania(ISCED5)............................................................................................................................................
Ja, dolu podpísaný žiadateľ týmto vyhlasujem, že v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a
Zákonom č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle uvedených
podmienok súhlasím so spracovaním osobných údajov Centrom celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku, v rozsahu údajov uvedených v prihláške na vykonanie atestácie, vrátane jej príloh na účely vedenia dokumentácie k
príslušnej atestácie. Tento súhlas platí počas procesu atestácie, ako aj následnej archivácie predložených dokumentov. Zároveň beriem
na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi.
V ................................... ................ dňa ......................... .............

.................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

Potvrdenie zamestnávateľa/zriaďovateľa: Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov
V ..................................................... dňa .........................................

.................................................................................
odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa/ zriaďovateľa

Pozn. Neúplne, resp. nepravdivo vyplnená prihláška a nedoloženie požadovanej prílohy bude dôvodom neprijatia prihlášky, resp. vyradenia
uchádzača z procesu atestácie.

Prílohy:
 doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní
 atestačné portfólio (preukázanie plnenia kompetencií, doklady o absolvovaní programov vzdelávania)
 doklad o zaplatení poplatku za vykonanie prvej atestácie
Vysvetlivky:
Kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov
Kategória pedagogických
zamestnancov
2)

učiteľ

3)

Podkategória pedagogických zamestnancov

2)

Kategória odborných zamestnancov

učiteľ materskej školy

psychológ a školský psychológ

učiteľ prvého stupňa základnej školy

Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny
pedagóg

učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový poradca

učiteľ strednej školy

logopéd a školský logopéd

učiteľ základnej umeleckej školy

liečebný pedagóg

učiteľ jazykovej školy

sociálny pedagóg

majster odbornej výchovy
vychovávateľ
korepetítor
školský tréner
pedagogický asistent
zahraničný lektor
školský špeciálny pedagóg
učiteľ profesijného rozvoja

lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
konzultant atestačného konania

4)

Kariérový stupeň pedagogického a odborného zamestnanca

Kariérový stupeň pedagogického zamestnanca

Kariérový stupeň odborného zamestnanca

začínajúci pedagogický zamestnanec

začínajúci odborný zamestnanec

samostatný pedagogický zamestnanec

samostatný odborný zamestnanec

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

odborný zamestnanec s prvou atestáciou

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

odborný zamestnanec s druhou atestáciou

Stupne vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED ´97 – Dostupné na:
https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf
5)

