
 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
.                             ------------------------       formujúca myseľ i srdce                                                             . 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

www.ccvpf.ku.sk, tel.: +421 918 337 442, +421 918 722 037, e-mail: jana.kyselova@ku.sk  

     
 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne vyučovanie 

anglického jazyka na druhom stupni základnej školy (číslo akreditácie 1178/2014-KV) 

Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné  

Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná (prezenčná a dištančná forma v pomere 

1:1) 

Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej 

školy, od stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a 

podkategóriách)  

Rozsah vzdelávacieho programu: 80 vyučovacích hodín v priebehu max. 10 mesiacov  

Získaný počet kreditov: 19 kreditov  

Miesto realizácie vzdelávacieho programu: PF KU Ružomberok  

Začiatok prijímania prihlášok na kontinuálne vzdelávanie: priebežne  

Cena: 90,- EUR 

Cieľ a zameranie kontinuálneho vzdelávania:  

Cieľom vzdelávania je u frekventanta rozvinúť a zdokonaliť profesijné kompetencie učiteľa 

vo vyučovaní anglického jazyka s dôrazom na podporu motivácie, tvorivého myslenia a 

efektívnej práce žiakov 2. stupňa základných škôl v oblasti nadobúdania jazykových 

kompetencií s ohľadom na princípy a ciele štátneho vzdelávacieho programu  ISCED 2 

a Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách v SR. 
 

V rámci tohto inovačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:  

 

1. Anglický jazyk na 2. stupni  ZŠ (48 hodín) 
2. Využívanie moderných prístupov a inovatívnych metód vo vyučovaní anglického 

jazyka na 2. stupni ZŠ (32 hodín)  
 

Práca učiteľa v rámci modulov sa bude skladať z 2 častí:  
1. Účasť na prezenčných seminároch na pôde PF KU v Ružomberku.  

2. Samostatná práca účastníka vzdelávania dištančnou formou, v ktorej aplikuje získané 

poznatky počas seminára vo vyučovaní - experimentálnej práci.  

 

Spôsob ukončovania:  
1. aktívna účasť, najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,  

2. spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania, spracovanie aplikačných úloh podľa 

zadaných kritérií,  

3. úspešná záverečná prezentácia a pohovor s preukázaním nadobudnutých vedomostí, 

zručností a spôsobilostí získaných vzdelávacím programom. Účastník doloží výstupy z 

dištančnej formy vzdelávania.  
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Prihlášky prosíme zasielať na adresu:  
Jana Kyselová, Pedagogická fakultu KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1  

034 01 Ružomberok  

Podmienky prijatia: 

 Vyplnená prihláška na program kontinuálneho vzdelávania 

 Životopis 

 Overený diplom z vysokoškolského štúdia 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 doklad o zaplatení poplatku za účasť v programe kontinuálneho vzdelávania 

 

Viac informácií získate od PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. Kontakt: 

aurelia.plavkova@ku.sk 
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P R I H L Á Š K A na kontinuálne vzdelávanie
1
 

V súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z.   o pedagogických a odborných zamestnancoch a s vyhláškou č. 

445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov v 

znení neskorších predpisov sa prihlasujem na kontinuálne vzdelávanie 

Názov vzdelávacieho programu: Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na druhom stupni základnej 

školy 

Miesto konania kontinuálneho vzdelávania (vyznačte) :            □ Ružomberok      □ Levoča    

Priezvisko, meno, titul: ........................................................................... Rodné priezvisko: ...... .............................. 

Dátum a miesto narodenia: ................................................................................ Rodné číslo : ................... ............... 

Bydlisko (presná adresa): ......................................................................................... ................................................ 

Kontakt (tel./mobil/e-mail): ...................................................................................................................... .............. 

Pracovisko (presná adresa): ......................................................................................................................................  

Kontakt na pracovisko (tel./mobil/e-mail):................................................................................................................. 

Pracovné zaradenie: ..................................................................... Pedagogická/odborná prax (dĺžka) : ................... 

Kategória pedagogického/odborného zamestnanca: ................................................................................................... 

Podkategória pedagogického zamestnanca: ..................................................................................... .......................... 

Kariérová pozícia: ............................................................ Kariérový stupeň: ........................................................... 

Stupeň najvyššie dosiahnutého vzdelania .....................................................................................................................     

Škola / Aprobácia – odbor ............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................ 

Číslo diplomu / vysvedčenia - dátum vystavenia: ........................................................ /.............................................. 

V ....................................  dňa  .........................................   .................................................  

vlastnoručný podpis 

Potvrdenie zamestnávateľa/zriaďovateľa: Potvrdzujem, že uvedené údaje na prihláške sú pravdivé a prihlášku 

odporúčam/neodporúčam. (nehodiace preškrtnite) 

V  ...................................  dňa  .........................................  

odtlačok pečiatky a podpis 

                                                           

1 Prihlášku zasielajte na adresu : Centrum celoživotného vzdelávania, PF KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 

034 01 Ružomberok. 



 

 

 

 

 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 

SO SPRÁVOU, SPRCOVANÍM A UCHOVANÍM ÚDAJOV 

 

Meno, priezvisko, titul   

Škola, školské zariadenie   

 

Ja, dolu podpísaná/ podpísaný týmto vyhlasujem, že v súlade s ustanoveniami §11 

zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 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 

kontinuálne vzdelávanie, vrátane jej príloh, na účely vedenia dokumentácie príslušného 

vzdelávacieho programu.  

Tento súhlas platí počas trvania vzdelávania, 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  
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Oznámenie pre štúdium kontinuálneho vzdelávania 

 

Oznamujeme Vám, že Pedagogická fakulta KU v Ružomberku obdržala rozhodnutia o schválení programu 

kontinuálneho vzdelávania s názvom: 

 

„Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy“ a 

 

„Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v európskom vzdelávacom priestore“ 

 

zo dňa 23. júna 2011. Uvedená akreditácia je platná do 31.12.2016. 

 

Jedná sa o kreditové štúdium – 25 kreditov. Záujemcovia z radu učiteľov sa môžu prihlásiť na uvedené štúdium na 

adresu: 

 

Jana Kyselová 

študijné oddelenie PF KU 

Katolícka univerzita 

Hrabovská cesta 1 

034 01 

 

Dátum otvorenia uvedeného študijného programu bude závisieť od počtu prihlásených, predpokladaný dátum 

otvorenia – október, november.  

 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, tel.: +421 44 432 68 42, klapka 1215 fax: +421 44 4304 787, mobil: +421 917 510 998, e-mail: dekanat@pf.ku.sk 
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