
 

Štatút akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce  

s mládežou 

 

Ministerstvo školstva 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 (ďalej len „zákon“) 

ustanovuje Akreditačnú komisiu pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou (ďalej 

len „akreditačná komisia“). 

 

Čl. 1 

Poslanie akreditačnej komisie 

Akreditačná komisia  je poradný orgán Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“),  ktorý je zriadený za účelom poradenstva, konzultácií a posudzovania 

žiadostí o vydanie potvrdenia o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných 

činností v oblasti práce s mládežou. Akreditačná komisia odporúča ministerstvu  vydať 

potvrdenie o akreditácii na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou 

vzdelávaciemu zariadeniu. 

 

Čl. 2 

Zloženie a členstvo v akreditačnej komisii 

(1) Akreditačná komisia má 11 členov. 

(2) Akreditačnú komisiu tvorí predseda, členovia a výkonný tajomník bez práva hlasovať.  

(3) Predsedu, členov a výkonného tajomníka akreditačnej komisie, na základe návrhu odboru 

detí a mládeže, vymenúva a odvoláva minister školstva (ďalej len „minister“)  na tri roky z 

radov odborníkov činných v oblasti práce s mládežou. Členstvo v akreditačnej komisii je 

nezastupiteľné a finančne odmenené.  

(4) Funkčné obdobie členov akreditačnej komisie môže trvať najviac dve po sebe idúce 

funkčné obdobia. 

(6) Členstvo v akreditačnej komisii zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia jej člena, 

b) vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti, 

c) odvolaním člena,  

d) smrťou člena. 



Čl. 3 

Pracovné skupiny akreditačnej komisie 

 (1) Akreditačná komisia si môže zriaďovať pracovné skupiny, ktorých činnosť je zameraná 

na odborné poradenstvo, konzultácie a posudzovanie podmienok potrebných na vykonávanie 

jednotlivých špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou.  

(2) Členov pracovných skupín vymenúva a odvoláva predseda akreditačnej komisie; 

predsedov pracovných skupín vymenúva z členov akreditačnej komisie. Členmi pracovnej 

skupiny môžu byť aj zahraniční odborníci. 

 

Čl. 4 

Činnosť akreditačnej komisie 

(1) Akreditačná komisia  

a) napomáha zvyšovaniu kvality vzdelávania  vo vzdelávacích zariadeniach 

poskytovaním poradenstva a konzultácií záujemcom o akreditáciu a priebežne 

monitoruje a hodnotí úroveň a efektivitu vzdelávania vo vzdelávacích 

zariadeniach, ktorým bolo  vydané potvrdenie o akreditácii, 

b) posudzuje žiadosti s priloženými dokladmi a na základe splnenia podmienok 

uvedených v § 8 ods. 3, 4 a 5 zákona, odporúča ministerstvu vydať potvrdenie 

o akreditácii právnickej osobe alebo fyzickej osobe,  

c) vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých bolo potvrdenie o 

akreditácii vydané, na základe poverenia riaditeľom odboru detí a mládeže.  

 (2) Akreditačná komisia pri plnení svojich úloh spolupracuje s príslušnými občianskymi 

združeniami v oblasti práce s mládežou, odborníkmi v oblasti práce s mládežou, orgánmi 

štátnej správy, orgánmi miestnej samosprávy, vedeckými inštitúciami, školami a školskými 

zariadeniami.  

(3) Administráciu akreditačnej komisie a funkciu tajomníka zabezpečuje IUVENTA – 

Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia v pôsobnosti Ministerstva školstva 

SR.  

 

Čl. 5 

Zasadnutie akreditačnej komisie 

(1) Zasadnutie akreditačnej komisie zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však 

štyrikrát do roka. Zasadnutie vedie predseda akreditačnej komisie, v jeho neprítomnosti 

tajomník alebo ním poverený člen. Organizačné a administratívno-technické práce spojené so 

zabezpečením činnosti akreditačnej komisie vykonáva tajomník akreditačnej komisie. 



(2) Zasadnutie akreditačnej komisie sa riadi Rokovacím poriadkom akreditačnej komisie, 

ktorý vypracuje akreditačná komisia a schváli minister. 

(3) Činnosť akreditačnej komisie sa riadi  Organizačným poriadkom akreditačnej komisie, 

ktorý vypracuje akreditačná komisia a schváli minister. 

(4) Akreditačná komisia je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia akreditačnej komisie je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých jej prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 

hlas predsedu.  

 

Čl. 6 

Prerokovanie žiadosti   

 (1) Tajomník akreditačnej komisie skontroluje úplnosť podanej žiadosti aj s priloženými 

dokladmi podľa § 8 ods. 3 a 4 zákona a zašle ju na posúdenie predsedovi pracovnej skupiny, 

ak bola zriadená.  

 (2)  Predloženú žiadosť o vydanie potvrdenia o akreditácii posúdi príslušná odborná pracovná 

skupina, ak ju má zriadenú a vypracuje odborný posudok, ktorý  predloží akreditačnej komisii 

na komplexné zhodnotenie.  

(3) Žiadosť o vydanie potvrdenia o akreditácii s odborným posudkom predloží tajomník 

akreditačnej komisii a zváži zavedenie lehoty, v rámci ktorej má byť žiadosť prerokovaná.  

(4) Po posúdení žiadosti vypracuje akreditačná komisia protokol o výsledkoch hlasovania o 

akreditácii, ktorý podpíšu všetci prítomní členovia.  

(5) Návrhy na vzdelávacie programy je možné konzultovať pred ich podaním. Organizáciu 

konzultácie zabezpečuje tajomník akreditačnej komisie.  

 

Čl. 7 

Vydanie potvrdenia o akreditácii 

(1) Na základe protokolu akreditačná komisia predloží ministerstvu návrh na vydanie 

rozhodnutia o vydaní potvrdenia o akreditácii, v ktorom sa uvedú dôvody a podmienky 

vydania, alebo dôvody jeho nevydania.  

(2) Rozhodnutie o vydaní potvrdenia o akreditácii vydáva ministerstvo. 

 

 



Čl. 8 

Dokumentácia o vzdelávaní 

(1) Vzdelávacie zariadenie vedie dokumentáciu o vzdelávaní a v rozsahu podľa § 8 ods. 3 

zákona.   

(2) Zoznam vzdelávacích zariadení s uvedením názvu špecializovanej činnosti alebo 

vzdelávacej aktivity, pre ktoré bolo potvrdenie o akreditácii vydané, ako aj odobratie 

potvrdenia o akreditácii sa uverejňuje na internetovej stránke ministerstva. 

 

Čl. 9 

Účinnosť 

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. apríla  2009. 

 

        Minister školstva SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dodatok č. 1 
 

k  Štatútu akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou 

 

   

Štatút akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou 

s účinnosťou od 1. apríla 2009 sa mení a dopĺňa nasledovne : 

 

 

Čl. 2 bod 3 znie : 

„(3) Predsedu, členov a výkonného tajomníka akreditačnej komisie, na základe návrhu 

riaditeľa odboru mládeže, vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)  na tri roky z radov odborníkov činných v oblasti 

práce s mládežou. Členstvo v akreditačnej komisii je nezastupiteľné a finančne odmenené.“  

Čl. 2 bod 4 znie : 

„(4) Funkčné obdobie členov akreditačnej komisie, s výnimkou výkonného tajomníka, môže 

trvať najviac tri po sebe idúce funkčné obdobia. 

V čl. 5 sa vypúšťajú body 2, 3 a 4. 

 

Za čl. 5 sa vkladá nový článok 6, ktorý znie : 

 

 

Čl. 6 

Organizačný a rokovací poriadok 

(1) Zasadnutie a činnosť akreditačnej komisie sa riadi organizačným a rokovacím poriadkom 

akreditačnej komisie, ktorý vypracuje akreditačná komisia a schváli riaditeľ odboru mládeže 

ministerstva. 

(2) Akreditačná komisia je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia akreditačnej komisie je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých jej prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 

hlas predsedu.  

(3) V nevyhnutných a odôvodnených prípadoch môže prebehnúť hlasovanie elektronicky, bez 

fyzickej účasti členov komisie systémom „per rollam“. Rozhodnutie per rollam sa prijme len 

za predpokladu, že s ním bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých členov s hlasovacím 

právom. V prípade, ak sa niektorý z členov komisie s hlasovacím právom nevyjadrí 

k predloženému návrhu v lehote stanovenej predsedom, predpokladá sa, že s návrhom súhlasí.  

Pôvodné označenie čl. 7, 8, 9 a 10 sa mení na čl. 8, 9, 10 a 11. 

 

 



Čl. 11 znie : 

Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými, riadne očíslovanými dodatkami, ktoré schvaľuje 

minister. 

 

 Ostatné ustanovenia predmetného štatútu ostávajú nezmenené. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.   

 

 

         

 

 

 

V Bratislave dňa  

                                                                           

            

 

 

 

                                                                                                                   minister  

 


