
Metodika  k žiadosti o vydanie potvrdenia o akreditácii Ministerstvom školstva SR 

 

 V súlade s § 11 a 12 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom  podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č. 300/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) a vyhlášky MŠ SR č. 

444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom 

systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlášky“), môţu o vydanie 

potvrdenia o akreditácii poţiadať právnické osoby a fyzické osoby (ďalej len „ţiadateľ“), 

ktoré spĺňajú podmienky stanovené vo vyššie uvedených právnych predpisoch. 

 Ţiadosť musí byť podaná písomne a tiež v elektronickej forme  na adresu 

Ministerstva školstva SR (ďalej len „ministerstva“), ktorá je uvedená na konci tejto metodiky. 

V ţiadosti musí byť uvedený presný názov , adresa, (IČO, ulica, číslo, PSČ, číslo telefónu, e-

mailová adresa, prípadne internetová stránka), meno a podpis štatutárneho zástupcu ţiadateľa.  

 Rokovanie akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len „AK“) sa 

uskutočňuje v zmysle štatútu, minimálne jedenkrát za štvrťrok. Vzhľadom na to, ţe 

akreditačný proces má určitý rozsah, ţiadosť o vydanie potvrdenia o akreditácii s príslušnou 

dokumentáciou musí byť predložená na ministerstvo najneskôr tri týždne pred 

rokovaním akreditačnej komisie. Ak ţiadosť nebola schválená, jej opätovné prerokovanie 

akreditačnou komisiou je moţné aţ za tri mesiace.  

 Vzdelávací projekt - pedagogická dokumentácia, lektorské a materiálne zabezpečenie 

musia byť vypracované osobitne pre každú vzdelávaciu aktivitu a musia byť v písomnej 

forme – zviazané.  

 

1. Obsah ţiadosti: 

V súlade s § 11 ods. 3 zákona AK koná na základe písomnej ţiadosti vzdelávacieho 

zariadenia. Ţiadosť musí obsahovať: 

a) názov vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo a adresu sídla alebo miesta 

podnikania. K ţiadosti písanej na hlavičkovom papieri subjektu je potrebné priloţiť 

fotokópiu príslušného dokladu o právnej subjektivite (napr. ţivnostenský list, výpis z 

obchodného registra, zriaďovacia listina, stanovy a pod.). Akreditácia je 

neprevoditeľná (§ 11 ods. 5 zákona) a neprechádza na právneho nástupcu 

vzdelávacieho zariadenia. U ţiadostí v kategórii „tréner“ je potrebné predloţiť 

súhlasné stanovisko národného športového zväzu, ktorý v súlade s § 8 ods. 2 písm. f) 

zákona povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športových odborníkov. 

U ţiadostí fyzických osôb a právnických osôb musí predmet činnosti ţivnosti 

obsahovať vzdelávaciu činnosť, alebo organizovanie kurzov a školení. K ţiadosti je 

potrebné priloţiť stručnú a konkrétnu charakteristiku činnosti vzdelávacieho 

zariadenia - dátum vzniku, popis profesionálnej orientácie, zameranie a výsledky, 

hlavne v oblasti poskytovania vzdelávacích sluţieb. 

b) označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa požaduje 

akreditácia. Názov odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, ktorý vyjadruje 

v skratke obsahové zameranie špecializácie, formu vzdelávacej činnosti a okruh 

budúcich odborníkov v športe, pre ktorých sa aktivita pripravuje. Je potrebné uviesť 

konkrétny názov špecializácie (napr. tréner futbalu III. kvalifikačného stupňa, cvičiteľ 

jogy II. kvalifikačného stupňa – špecializácia powerjoga, inštruktor horolezectva I. 

kvalifikačného stupňa, rozhodca basketbalu III. kvalifikačného stupňa, športový 

masér, atď.). 

c) doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas 

s účasťou v lektorskom zbore a v zozname školiteľov. Je potrebné doloţiť 

fotokópie dokladov z formálneho (diplom, vysvedčenie) a neformálneho vzdelávania 



 

 

(osvedčenie, licencia, preukaz). Zároveň treba predloţiť písomný súhlas lektora 

s lektorskou činnosťou vo vzdelávacej aktivite. Lektorský zbor - samostatne uviesť 

meno odborného garanta - vedúceho lektora, ktorý môţe byť garantom len pre jedno 

vzdelávacie zariadenie. Zodpovedá za obsahovú kvalitu a realizáciu vzdelávacieho 

projektu. Garant musí byť odborník v danej problematike s VŠ telovýchovným 

vzdelaním s minimálne trojročnou pedagogickou praxou . Priloţiť kópiu jeho dokladu 

o vzdelaní (diplom, licenciu, trénerský preukaz, atď.) Ostatní lektori - absolventi VŠ  a 

danej špecializácie s pedagogickou praxou minimálne 1 rok alebo tréneri, cvičitelia, 

inštruktori, rozhodcovia, manaţéri s pedagogickou praxou minimálne 1 rok, ktorí majú 

o jeden stupeň vyššiu kvalifikáciu ako účastníci vzdelávacej aktivity. Školiteľmi môţu 

byť aj experti (športovci, tréneri), ktorí dosiahli mimoriadne športové úspechy na OH, 

MS alebo ME. Pre odborné témy zdravotnej, právnickej a psychologickej 

problematiky musí byť lektorom lekár, právnik a psychológ. Lektor pre prax športovej 

masáţe musí byť absolvent príslušnej špecializácie s trojročnou praxou s úplným 

stredoškolským vzdelaním s maturitou. Lektor pre výučbu športových masérov 

v predmete Základy športového tréningu musí byť absolvent VŠ s telovýchovným 

zameraním a s trojročnou praxou alebo tréner V. kvalifikačného stupňa s trojročnou 

praxou alebo tréner IV. kvalifikačného stupňa s päťročnou praxou a s pedagogickou 

praxou minimálne 1 rok. 

d) údaje o materiálnom a technickom vybavení vzdelávacieho zariadenia. Metodika, 

učebné pomôcky, didaktická technika a MTZ – ţiadateľ určí v projekte vhodné učebné 

postupy, ktoré zabezpečí učebnými pomôckami, didaktickou technikou, výpočtovou 

technikou a MTZ. U kurzov športových masérov sa vyţadujú špecifické podmienky – 

1 stôl pre 2 poslucháčov, hygienické podmienky (umývadlo, sprcha, WC). Je potrebné 

uviesť zoznam študijnej literatúry a didaktických pomôcok. Vychádzať pritom z cieľa, 

obsahu a foriem vzdelávacej aktivity. Projekt obsahuje prehlásenie o učebných 

priestoroch a jeho technickom a didaktickom vybavení alebo zmluvu o prenájme 

priestorov s potrebným zabezpečením. 

e) vzdelávací program zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou špecializovanej 

činnosti, ktorá je v súlade s Jednotným vzdelávacím systémom odborníkov 

v športe Slovenskej republiky (ďalej len „JVS“). Charakteristika a cieľ vzdelávacej 

aktivity - stanovenie vzdelávacích zámerov a koncepčné vymedzenie obsahovej 

náplne vzdelávania. Ide o určenie vzdelávacích cieľov, t.j. osvojenie konkrétnych 

znalostí a zručností s prípadným odvolaním sa na dokumenty, určujúce obsahovú 

náplň vzdelávacej aktivity. Ďalej sa uvedie forma vzdelávacej aktivity (interná, denná, 

distančná, víkendové štúdium a pod.) a doba medzi jednotlivými školeniami. 

Vzdelávacie ciele je treba definovať v súlade s profilom absolventa kategórie 

odborníka, viď.  príloha č. 3 JVS a potrebami praxe. Kritériá pre výber účastníkov 

vzdelávacej aktivity - obsahujú poţiadavky, ktoré musia spĺňať účastníci vzdelávacej 

aktivity ako sú napr. stupeň dosiahnutého vzdelania, odborného telovýchovného 

vzdelania, dĺţka odbornej praxe. Ak je to potrebné, určí sa forma prijímacieho 

konania. U športových masérov sa vyţaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti vykonávať maséra.  Za výber a prijímacie konanie zodpovedá garant 

vzdelávacej aktivity. Obsahová náplň vzdelávacej aktivity - náplňou tejto časti 

projektu je  zostavenie učebného plánu vrátane záverečnej rekapitulácie celkového 

počtu vyučovacích hodín podľa jednotlivých tematických celkov, podľa JVS. Učebný 

plán musí obsahovať  všeobecnú a špeciálnu časť s rozsahom v kategórii: 

- tréner I. kvalifikačného stupňa najmenej 50 h. a najviac 100 h.,  

- tréner II. kvalifikačného stupňa najmenej 100 h. a najviac 150 h.,  



 

 

- tréner III. kvalifikačného stupňa najmenej 150 h., 

- rozhodca I. kvalifikačného stupňa najmenej 15 h. a najviac 30 h., 

- rozhodca II. kvalifikačného stupňa najmenej 30 h. a najviac 40 h., 

- rozhodca III. kvalifikačného stupňa najmenej 40 h., 

- cvičiteľ, inštruktor, učiteľ (lyţovania, snoubordingu, tanca) I. kvalifikačného 

stupňa najmenej 50 h. a najviac 100 h., 

- cvičiteľ, inštruktor, učiteľ (lyţovania, snoubordingu, tanca) II. kvalifikačného 

stupňa najmenej 100 h. a najviac 150 h., 

- cvičiteľ, inštruktor, učiteľ (lyţovania, snoubordingu, tanca) I. kvalifikačného 

stupňa najmenej 150 h., 

- športový masér najmenej 50 h., 

- delegát – pozorovateľ rozhodcov pre amatérsky futbal najmenej 6 h. a najviac 15 

h., 

- delegát – pozorovateľ rozhodcov pre profesionálny futbal najmenej 15 h., 

- športový administrátor najmenej 10 h., 

- organizátor športových podujatí najmenej 50 h., 

- usporiadateľ na športovom podujatí (§ 5 zákona č. 479/2008 Z. z.). 

Minimálna dĺţka vyučovacej hodiny je 45 minút. V jednom vyučovacom dni nesmie 

byť prekročený počet osem vyučovacích hodín výkladového charakteru. Počet 

vyučovacích hodín môţe byť z osem hodín zvýšený na desať, ak budú mať ďalšie 

vyučovacie hodiny charakter praktických cvičení alebo diskusie. Medzi vyučovacími 

hodinami sú prestávky v dĺţke 10 minút. Vyučovacie hodiny je moţné zdruţovať do 

dvojnásobnej dĺţky v trvaní 90 minút. Po tomto vyučovacom bloku nasleduje 

prestávka v dvojnásobnej dĺţke v trvaní 20 minút. Najviac po 6. vyučovacej hodine 

nasleduje hodinová prestávka (60 minút) pre obed alebo večeru. V beţnom pracovnom 

týţdni smie byť takto realizovaných maximálne 50 vyučovacích hodín príslušnej 

vzdelávacej aktivity. 

 O účasti na vzdelávacej aktivite sa vedie evidencia. Dokladom je triedna kniha so 

zoznamom účastníkov v jednej vzdelávacej aktivite, tematický plán kurzu s podpismi 

lektorov prednášaných tém, resp. praxe a evidencia vydaných osvedčení o odbornej 

spôsobilosti. Hodnotenie sa vykoná ihneď po ukončení vzdelávacej aktivity. Ku 

komplexnej hodnotiacej správe je treba pripojiť presnú evidenciu absolventov aktivity 

(meno,  bydlisko, dátum narodenia), názov aktivity, dátum, počet hodín, názov 

špecializácie a čísla osvedčenia, vrátane dátumu vystavenia a záverečný skúškový 

protokol. Táto evidencia zostáva u akreditovaného VZ a musí byť k dispozícii pri 

kontrolách prevádzaných zástupcami AK.   

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti – musí obsahovať náleţitosti v Prílohe 1. 

Osvedčenie môţu vydávať vzdelávacie zariadenia len na odborné spôsobilosti, na 

ktoré im bola vydaná akreditácia. Vo vzore osvedčenia je potrebné uviesť menovite 

predsedu skúšobnej komisie a štatutárneho zástupcu akreditovaného vzdelávacieho 

zariadenia. 

 

2. Vydanie potvrdenia o akreditácii podlieha poplatku podľa poloţky 5, písm. d) sadzobného 

zákona č. 1/1998, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 66 Eur. Správny poplatok sa v uvedenej 

výške uhradí pri podaní ţiadosti formou kolkovej známky. Na ţiadosť sa nalepí len spodný 

diel (malý) kolkovej známky bez oddelenia horného dielu. Správny poplatok sa uhrádza v 

stanovenej výške za vydanie potvrdenia o akreditácii pre jednu vzdelávaciu aktivitu. 

Potvrdenie o akreditácii sa vydá aţ po zaplatení správneho poplatku. 



 

 

 

3. Informácie o poţiadavkách k vydaniu potvrdenia o akreditácii získate u  tajomníčky AK – 

Mgr. Evy Elefantovej - t. č. 02/593 74 151. Adresa pre elektronickú formu ţiadosti 

a ostatných náleţitostí: eva.elefantova@minedu.sk . 

 

Adresa pre ţiadateľov o akreditáciu:  

Ministerstvo školstva SR 

sekcia štátnej starostlivosti o šport 

Mgr. Eva Elefantová – tajomníčka AK 

Stromová 1 

813 30 Bratislava I 

 

 

                Mgr. Pavol Macko, v. r. 

               generálny riaditeľ sekcie 

             štátnej starostlivosti o šport 

 

 

Bratislava 1. 7. 2010 
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                                                                             Príloha č. 1 (Vzor osvedčenia) 

 

Názov vzdelávacieho zariadenia (VZ), vydávajúceho osvedčenie 

 

sídlo (presná adresa), IČO, DIČ (ak má), právna forma vzdelávacieho zariadenia s uvedením registračného čísla 

stanov (ţivnostenského listu, zriaďovacej listiny, a pod.), názov orgánu, ktorý vykonal uvedenú registráciu (MV 

SR, Obvodný úrad, príslušný súd, a pod.) 

 

 

 

O S V E D Č E N I E 

 

 Číslo: ...................................................................... 

  Meno, priezvisko, titul: ................................................................... 

Deň, mesiac, rok narodenia: ............................................................ 

 

 

Absolvoval (a): 

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

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

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

(názov druhu špecializácie) 

v rozsahu ....................... hodín 

 

 

 Poverenie k vydávaniu dokladu o kvalifikácii s celoštátnou platnosťou v zmysle zákona č. 288/1997 

Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 300/2008 Z. z., bolo udelené potvrdením o akreditácii 

vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa: .................................. pod 

číslom: ......................................... 

 

 

 

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

 

 

 

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

                   predseda skúšobnej komisie         štatutárny zástupca VZ 
       (uviesť konkrétne meno)                                           (uviesť konkrétne meno)                                                    

 

 

 

logo /symbol/ pečiatka 

vzdelávacieho zariadenia 

 

 


