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Majster odbornej výchovy (MOV) a hlavný inštruktor - porovnanie 
 

Oblasť porovnania MOV Hlavný inštruktor 

Minimálne požadované vzdelanie (SŠ, VŠ,...) 
Min. maturita a výučný list v danom alebo príbuznom študijnom 
odbore. Prax sa nevyžaduje. Kvalifikačné predpoklady určuje zákon 
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch. 

Podľa odboru štúdia, v ktorom sa pripravuje žiak, ktorý vykonáva praktické 
vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora. Učebný odbor - hlavný inštruktor 
min. stredné odborné vzdelania s výučným listom v danom alebo príbuznom 
odbore.  Študijný odbor - min. úplné stredné vzdelania (maturita) v danom alebo 
príbuznom odbore.  Min. 5 rokov praxe zodpovedajúcej obsahu odboru 
vzdelávania, v ktorom sa pripravuje žiak. Stupeň dosiahnutého vzdelania v 
danom alebo príbuznom odbore sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor vykonal 
skúšku na overenie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu (§ 18 
zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní pre príslušné povolanie alebo pre 
príslušné odborné činnosti. 

Podmienky ďalšieho vzdelávania (DPŠ, pomaturitné 
štúdium, kurz a pod.) 

Doplnkové pedagogické štúdium - DPŠ, pre zamestnancov s 
vysokoškolským vzdelaním, ktoré upravuje § 8b zákona č. 317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch. Pomaturitné kvalifikačné 
štúdium pre zamestnancov s úplným stredným vzdelaním podľa § 8  
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch. 

Príprava hlavných inštruktorov podľa novelizácie zákona č. 61/2015 o odbornom 
vzdelávaní a príprave s účinnosťou od 1.9.2018. Obsah prípravy určuje zákon o 
odbornom vzdelávaní a príprave. Prípravu hlavných inštruktorov zabezpečuje 
stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru 
vzdelávania, v ktorom sa poskytuje praktické vyučovanie. Aktuálne v spolupráci s 
NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP (ŠIOV). 

Dĺžka ďalšieho vzdelávania 

Doplnkové pedagogické štúdium (DPŠ), najčastejšie 4-semestrové 
(2 roky), príklad: Vysoká škola DTI, 224 h/4 semestre (www.dti.sk). 
Pomaturitné kvalifikačné štúdium diaľkovou formou štúdium v 
dĺžke 2 roky.  

Dĺžka prípravy hlavných inštruktorov nie je legislatívne určená a aktuálne trvá 
príprava hlavných inštruktorov 3 dni (organizuje sa ako 2-dňová príprava a 1-
dňová príprava). 

Náklady na ďalšie vzdelávania 
Určuje poskytovaľ DPŠ, príklad: Vysoká škola DTI - 215 €/semester. 
Pomaturitné kvalifikačné štúdium na verejnej strednej odbornej 
škole zdarma. 

Príprava hlavných inštruktorov je aktuálne zdarma, cestovné náhrady hradí 
zamestnávateľ. 

Kto je oprávnený poskytovať ďalšie vzdelávanie 

Ak je MOV absolventom VŠ, DPŠ poskytuje VŠ. Najčastejšie sa 
navštevuje DPŠ na VŠ DTI. Ak je MOV absolventom strednej školy s 
maturitou je ponuka pomaturitného kvalifikačného štúdia 
obmedzená.  Aktuálne je schválené experimentálne overovanie 
študijného odboru 7691 N majster odbornej výchovy, ktorý sa bude 
vyučovať na dvoch stredných odborných školách a to na 
Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove (www.pasapo.sk)a na 
Pedagogickej a sociálnej akadémii blahoslavenej Laury v Trnave 
(https://pasa.edupage.org) so začiatkom od školského roka 
2018/2019. 

Určuje § 32 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave. Zatiaľ sú to 
stavovské alebo profesijné organizácie určené vo vyhláške č. 251/2018 o 
odboroch vzdelávania v strednej škole a vecnej pôsobnosti. Aktuálne aj v 
spolupráci s NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. 

Dovolenka Dovolenka 8 týždňov podľa § 103 Zákonníka práce (ZP). Ako klasický zamestnanec podľa ZP. 

Práva a povinnosti MOV/hl. inštruktor 

Pedagogický zamestnanec s právom hodnotiť a klasifikovať žiaka. 
Ak je MOV zamestnancom zamestnávateľa a nie školy, platí ZP. Ak 
je MOV  zamestnancom školy, platí zákon o výkone práce vo 
verejnom záujme. 

Nepedagogický zamestnanec. Zúčastňuje sa hodnotenia a klasifikácie žiaka v 
spolupráci s MOV, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa alebo zamestnancom 
školy.  Platí ZP. 

Najvyšší počet žiakov na jedného MOV/hl. 
inštruktora 

Najvyšší počet žiakov v skupine pod vedením MOV určujú prílohy k 
vyhláške č. 251/2018 o odboroch vzdelávania v strednej škole a 
vecnej pôsobnosti. 

Najvyšší počet žiakov v skupine pod vedením hlavného inštruktora je rovnaký 
ako počet žiakov v skupine MOV, ktorý určujú prílohy k vyhláške č. 251/2018 o 
odboroch vzdelávania v strednej škole a vecnej pôsobnosti. 

 


