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Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 

útvar neformálneho vzdelávania mládeže| 
Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania 

 

                                                                                                                

                                                                                                          Bratislava, 24. február 2021 

                                                                                                          Číslo: 2021/9225:4-A2200 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Útvar neformálneho vzdelávania mládeže 

Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania 

vyhlasuje doplňujúce výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce 

s mládežou  

v zmysle Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou 

 

Informácie o Akreditačnej komisii v oblasti práce s mládežou: 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 

282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Akreditačnú 

komisiu v oblasti práce s mládežou. Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s 

mládežou a je poradným orgánom ministerstva. Akreditačná komisia posudzuje žiadosti fyzických 

osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. 2 zákona a na základe splnenia podmienok a 

odporúča ministerstvu vydať alebo nevydať potvrdenie o akreditácii a hodnotí žiadosti o 

udelenie značky kvality. 

 

Akreditačná komisia najmä: 

a) plní úlohy ustanovené v § 7 ods. 4 uvedeného zákona, 

b) podieľa sa na aktivitách na posilnenie významu akreditácie vzdelávacích programov v oblasti práce 

s mládežou (ďalej len „akreditácia“) a na zvyšovaní kvality predkladaných žiadostí o akreditáciu a 

žiadostí o udelenie značky kvality Moderné centrum mládeže (ďalej len „značka kvality“),  

c) poskytuje konzultácie žiadateľom o akreditáciu pri príprave vzdelávacích programov v oblasti práce 

s mládežou (ďalej len „vzdelávací program“),  

d) vydáva a aktualizuje metodiku pre tvorbu vzdelávacích programov, 

e) poskytuje súčinnosť ministerstvu pri výkone  kontroly  nad dodržiavaním podmienok, za ktorých sa 

vydalo potvrdenie o akreditácii alebo osvedčenie o udelení značky kvality, 
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f) plní ďalšie úlohy podľa potreby. 

 

Akreditačná komisia je zložená z 11 členov, z toho deviatich členov akreditačnej komisie vymenúva 

minister z odborníkov v oblasti práce s mládežou na základe výsledkov výzvy na výber členov 

akreditačnej komisie. Funkčné obdobie členov akreditačnej komisie je 5 rokov, maximálne v dvoch po 

sebe idúcich obdobiach. Členom komisie za výkon funkcie prináleží odmena podľa čl. 17, odseku 2 

štatútu Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou.  

 

Podmienky a predpoklady na členstvo v Akreditačnej komisii: 

 

1.) čestnosť, bezúhonnosť a rešpektovanie pravidiel predchádzania konfliktu záujmov, 

2.) vysokoškolské vzdelanie, 

3.) preukázateľná prax a skúsenosť v oblasti vzdelávania a výchovy a v oblasti  práce 

s mládežou,, 

4.) znalosť problematiky neformálneho vzdelávania s dôrazom na oblasť práce 

s mládežou, 

5.) schopnosť analytického a projektového myslenia pri komplexnom posudzovaní 

žiadostí, 

6.) znalosť zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou.  

 

K prihláške je potrebné predložiť: 

 

1.) Profesijný životopis, 

2.) Prehľad praxe súvisiacej s predmetom činnosti Akreditačnej komisie spolu 

s relevantnými dokladmi preukazujúcimi túto skutočnosť (diplom, certifikáty a pod.), 

3.) Víziu a motiváciu zapojenia sa do expertnej činnosti Akreditačnej komisie (max. 1 

A4). 

Uzávierka prihlášok je 12. marca 2021 o 16,00 hod. 

Počet obsadzovaných miest: 2 

Požadované dokumenty zasielajte výhradne elektronicky na adresu: 

miroslava.dujicova@minedu.sk  a  michaela.koprdova@iuventa.sk  

Kontaktná osoba:  Ing. Michaela Koprdová, M.Sc.,  +421 908 678 811, tajomníčka     

MŠVVaŠ SR následne pozve na výberové konanie uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené 

požiadavky a v termíne doručia požadované doklady. Záujemca zaslaním požadovaných 

dokumentov zároveň vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely 

výberového konania v zmysle osobitného predpisu. 

http://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/data/files/10180_scan-final-podpisany-statut-ak-1522021.pdf
mailto:miroslava.dujicova@minedu.sk
mailto:michaela.koprdova@iuventa.sk

