
Podmienky udelenia akreditácie na špecializačný vzdelávací program a nadstavbový 

vzdelávací program  

podľa Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých 

odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“): 

 

a) žiadateľom je vzdelávacia inštitúcia, 

b) vzdelávacie programy zodpovedajú štandardom, ktoré ustanovuje vláda SR 

nariadením, 

c) žiadateľ zabezpečí vykonanie špecializačnej skúšky alebo odbornej skúšky spôsobom 

ustanoveným zákonom, 

d) žiadateľ zabezpečí odborne a lektorsky spôsobilý lektorský zbor a garanta, 

e) žiadateľ vytvorí materiálno – technické podmienky na uskutočnenie vzdelávania 

vrátane materiálno – technických podmienok na získanie praktických zručností, 

f) prax vzdelávacej inštitúcie vo vykonávaní vzdelávacích aktivít v oblasti súvisiacej so 

sociálnou prácou alebo s nadstavbovými odbornými činnosťami, 

g) žiadateľovi nebola odňatá akreditácia v období 2 rokov pred podaním žiadosti 

z dôvodov: 

 poskytnutia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti o udelenie 

akreditácie, ktoré majú na jej udelenie podstatný vplyv, 

 porušenia povinnosti podľa § 33 ods. 2 zákona závažným alebo opakovaným 

spôsobom. 

 

 

 

 

 

 



GARANT špecializačného alebo nadstavbového vzdelávacieho programu (ďalej len „garant“) 

je odborne spôsobilý ak: 

 získal VŠ vzdelanie III. stupňa, alebo mu bol udelený vedecko–pedagogický titul 

v odbore, ktorého sa špecializačný alebo nadstavbový vzdelávací program týka 

(potrebné doloženie dokladu o absolvovaní príslušného VŠ štúdia alebo 

rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní), 

 

 má najmenej 5 rokov praxe v odbore, ktorého sa špecializačný alebo nadstavbový 

vzdelávací program týka (potrebné je doloženie potvrdenia o dĺžke odbornej praxe). 

 

Garant je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej 3 roky pedagogickej alebo lektorskej 

činnosti (potrebné doloženie potvrdenia vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej alebo 

pedagogickej činnosti s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu, vysokoškolský učiteľ 

predkladá potvrdenie od zamestnávateľa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEKTOR špecializačného alebo nadstavbového vzdelávacieho programu (ďalej len „lektor“) 

je odborne spôsobilý ak: 

 získal VŠ vzdelanie najmenej II. stupňa v odbore, ktorého sa lektorská činnosť 

týka (potrebné doloženie dokladu o absolvovaní príslušného VŠ štúdia alebo 

rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní), 

 

 má najmenej 3 roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka (táto 

podmienka je splnená, ak je lektor vysokoškolský učiteľ, alebo má udelený vedecko-

pedagogický titul a predmetom jeho predpokladanej lektorskej činnosti má byť oblasť 

jeho pedagogickej činnosti alebo oblasť , v ktorej mu bol udelený vedecko-

pedagogický titul). Potrebné je doloženie potvrdenia o dĺžke odbornej praxe. 

 

Lektor je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej 1 rok pedagogickej alebo lektorskej 

činnosti (potrebné doloženie potvrdenia vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej alebo 

pedagogickej činnosti s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu, vysokoškolský učiteľ 

predkladá potvrdenie od zamestnávateľa). 

 

 


