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Akreditácie pre oblasť vzdelávania podľa zákona 219/2014 Z.
z. o sociálnej práci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozhoduje o udelení , zániku alebo odňatí akreditácie na špecializačný vzdelávací program a
vzdelávací program na výkon nadstavbovej odbornej činnosti (ďalej len „nadstavbový vzdelávací program“) po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania .

POZOR! Žiadosti o udelenie akreditácie pre vzdelávacie programy, ktoré svojim obsahom spadajú pod zákon o sociálnych službách (teda nie nadstavbové a
špecializačné) sa podávajú a riadia usmerneniami uvedenými v časti „akreditácie pre SPOD a SK a sociálne služby“. 

Akreditačná komisia skúma:

či špecializačný vzdelávací program spĺňa podmienky podľa štandardu špecializačného vzdelávacieho programu,
či nadstavbový vzdelávací program spĺňa podmienky podľa štandardu nadstavbového vzdelávacieho programu,
či vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje vykonanie špecializačnej skúšky a odbornej skúšky spôsobom ustanoveným zákonom,
či vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje odborne spôsobilého a lektorsky spôsobilého

garanta špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu,
lektorského zboru na uskutočňovanie špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu,

plnenia podmienok udelenia akreditácie počas platnosti udelenej akreditácie.

Korešpondenčná adresa: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Osobný úrad
Akreditačná komisia pre oblasť vzdelávania
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tajomníčka: 
Mgr. Natália Sotáková – oddelenie vzdelávania v rezorte
02/2046 8110
akreditacie.vzdelavanie@employment.gov.sk 

Zoznam členov akreditačnej komisie 
Podmienky udelenia akreditácie na špecializačný vzdelávací program a nadstavbový vzdelávací program 
Spôsob podávania žiadosti o udelenie akreditácie 
Zoznam vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich špecializačný alebo nadstavbový vzdelávací program 

Tlačivá pre žiadateľov
Potvrdenia garant.docx
Potvrdenia garant.odt
Potvrdenia lektor.docx
Potvrdenia lektor.odt
Súhlas garant.docx
Súhlas garant.odt
Súhlas lektor.docx
Súhlas lektor.odt
Žiadosť o akreditaciu.docx
Žiadosť o akreditaciu.odt

Legislatíva
Zákon č. 219/2014 Z.z. o o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Nariadenie vlády 5/2016 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 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
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