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VÝZVA NA AKREDITÁCIU – EAC/A02/2020 

AKREDITÁCIA NA ERASMUS V TÝCHTO OBLASTIACH: VZDELÁVANIE DOSPELÝCH, ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
A PRÍPRAVA, ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 

TYPY OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH 
 
Podmienka oprávnenosti (1): poskytovatelia vzdelávania realizujúci oprávnené vzdelávacie programy a aktivity 
v oblasti vzdelávania dospelých 

Oprávnené vzdelávacie programy a aktivity  Príklady implementujúcich organizácií 

ďalšie vzdelávanie dospelých, ktoré nevedie 
k získaniu kvalifikácie 

- škola/inštitút/stredisko poskytujúce vzdelávanie dospelých; 
- inštitúcia vysokoškolského vzdelávania – centrum ďalšieho 

vzdelávania alebo univerzita tretieho veku poskytujúca 
vzdelávanie dospelých; 

vzdelávanie dospelých zamerané na získanie 
základných/kľúčových zručností a/alebo 
ukončenie primárneho/nižšieho sekundárneho 
vzdelania 

- základná škola;  
- stredná odborná škola. 

vzdelávanie dospelých zamerané na získanie 
základných/kľúčových zručností a/alebo 
ukončenie úplného stredného všeobecného  
vzdelania (maturita) 

- gymnázium; 

základné umelecké a jazykové vzdelávanie - umelecké školy (s cieľovou skupinou dospelých); 
- jazykové školy (s cieľovou skupinou dospelých); 

neformálne vzdelávanie alebo informálne 
učenie sa dospelých 

- mimovládna nezisková organizácia – občianske združenie, 
nadácia a pod. poskytujúca záujmové alebo občianske 
vzdelávanie dospelých; 

- verejný alebo súkromný podnik (malý, stredný alebo veľký) 
poskytujúci vzdelávanie dospelých vrátane sociálnych 
podnikov (ktoré nevedie k získaniu kvalifikácie); 

- asociácie, združenia, spolky; 
- verejné kultúrne organizácie, knižnice alebo múzeá 

poskytujúce neformálne vzdelávanie dospelých; 
- poskytovatelia sociálnych služieb zameraní na seniorov alebo 

dospelých so špeciálnymi potrebami; 
- ústavy na výkon trestu odňatia slobody poskytujúce 

vzdelávanie dospelých. 
 
Podmienka oprávnenosti (2): miestne a regionálne verejné orgány, koordinačné orgány a ostatné organizácie 
zohrávajúce rolu v oblasti vzdelávania dospelých 

Rola vo vzdelávacom systéme Príklady implementujúcich organizácií 

Koordinácia vzdelávania dospelých, 
zabezpečovanie kvality 

- mestá a obce; 
- vyššie územné celky; 
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- priamo riadené organizácie/príspevkové organizácie, 
organizácie štátnej/verejnej správy a pod. koordinujúce 
vzdelávanie vo svojej vecnej príslušnosti; 

- asociácie a združenia koordinujúce vzdelávanie 
na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni. 

 
 
ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA 
 
Podmienka oprávnenosti (1): poskytovatelia vzdelávania realizujúci oprávnené vzdelávacie programy a aktivity 
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 

Oprávnené vzdelávacie programy a aktivity  Príklady implementujúcich organizácií 

nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie 
sekundárne) 

- stredná odborná škola podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
stredná odborná škola pôsobiaca ako Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy podľa § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. alebo 
ako stredná odborná škola pôsobiaca ako Podniková škola 
podľa § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 209/2018 Z. z.; 

- odborné učilište podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 

- praktická škola podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) 

- stredná odborná škola podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
stredná odborná škola pôsobiaca ako Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy podľa § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. alebo 
ako stredná odborná škola pôsobiaca ako Podniková škola 
podľa § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 209/2018 Z. z.; 

- verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký 
podnik (vrátane sociálnych podnikov) v pozícii 
zamestnávateľa, na pracovisku ktorého sa vykonáva 
praktické vyučovanie podľa § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave; 

- verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký 
podnik (vrátane sociálnych podnikov) v pozícii 
zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania 
ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 16 zákona 
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave; 



3 
 

úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie 
sekundárne) 

- stredná odborná škola podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
stredná odborná škola pôsobiaca ako Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy podľa § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. alebo 
ako stredná odborná škola pôsobiaca ako Podniková škola 
podľa § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 209/2018 Z. z; 

- stredná športová škola podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

- škola umeleckého priemyslu podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

- verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo 
veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov) v pozícii 
zamestnávateľa, na pracovisku ktorého sa vykonáva 
praktické vyučovanie podľa § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave; 

- verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký 
podnik (vrátane sociálnych podnikov) v pozícii 
zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania 
ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 16 zákona 
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave; 

vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne) 

- stredná odborná škola podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
stredná odborná škola pôsobiaca ako Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy podľa § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. alebo 
ako stredná odborná škola pôsobiaca ako Podniková škola 
podľa § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 209/2018 Z. z.; 

- konzervatórium podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 

- škola umeleckého priemyslu podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

- verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký 
podnik (vrátane sociálnych podnikov) v pozícii 
zamestnávateľa, na pracovisku ktorého sa vykonáva 
praktické vyučovanie podľa § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave; 

- verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký 
podnik (vrátane sociálnych podnikov) v pozícii 
zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania 
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ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 16 zákona 
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave; 

nadväzujúce formy štúdia alebo ďalšie 
(pokračujúce) odborné vzdelávanie vedúce 
k získaniu odbornej kvalifikácie 

- stredná odborná škola podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
stredná odborná škola pôsobiaca ako Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy podľa § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. alebo 
ako stredná odborná škola pôsobiaca ako Podniková škola 
podľa § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 209/2018 Z. z.; 

- verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký 
podnik (vrátane sociálnych podnikov) v pozícii 
zamestnávateľa, na pracovisku ktorého sa vykonáva 
praktické vyučovanie podľa § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave; 

- verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký 
podnik (vrátane sociálnych podnikov) v pozícii 
zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania 
ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 16 zákona 
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave; 

- vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania podľa zákona 
č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalšie odborné vzdelávanie, 
rekvalifikačné vzdelávanie); 

vzdelávanie zamerané na profesijný rozvoj 
pedagogických a odborných zamestnancov 

- organizácia poskytujúca vzdelávanie v profesijnom rozvoji 
učiteľov a majstrov odbornej výchovy v súlade so zákonom 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v oblasti vzdelávania odborných predmetov; 

vzdelávanie inštruktorov a hlavných 
inštruktorov 

- stavovské a profesijné organizácie poskytujúce vzdelávanie 
pre inštruktorov a hlavných inštruktorov v súlade s § 21b a § 
22 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a výchove 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 209/2018 Z. z.  

 
Podmienka oprávnenosti (2): miestne a regionálne verejné orgány, koordinačné orgány a ostatné organizácie 
zohrávajúce rolu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 

Rola vo vzdelávacom systéme Príklady implementujúcich organizácií 

Koordinácia odborného vzdelávania 
a prípravy, zabezpečovanie kvality 

- verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,  
- výskumný ústav,  
- inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, odborné 

poradenstvo a informačné služby,  
- orgán zodpovedný za tvorbu politík v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy, 
- zriaďovatelia stredných škôl, 
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 
- stavovské a profesijné organizácie, 
- zamestnávatelia a zástupcovia zamestnancov, 
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- združenia odborových zväzov. 

 
Podmienka oprávnenosti (3): firmy a ostatné verejné alebo súkromné organizácie, ktoré hosťujú, poskytujú odbornú 
prípravu alebo inak pracujú s učiacimi sa a učňami v odbornom vzdelávaní a príprave – túto podmienku 
oprávnenosti budú uplatňovať priamo národné agentúry na základe informácií poskytnutých žiadateľom o ich 
aktuálnych aktivitách. 

 
ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 
 
Podmienka oprávnenosti (1): poskytovatelia vzdelávania realizujúci oprávnené vzdelávacie programy a aktivity 
v oblasti školského vzdelávania 

Oprávnené vzdelávacie programy 
a aktivity  Príklady implementujúcich organizácií 

predprimárne vzdelávanie - materské školy; 

primárne vzdelávanie - základné školy (prvý stupeň); 

nižšie stredné vzdelávanie 
- základné školy (druhý stupeň); 
- stredná škola (päťročný vzdelávací program, osemročný 

vzdelávací program) 

úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie 
sekundárne) 

- gymnázium (najmenej štvorročný a najviac osemročný 
vzdelávací program); 

- stredná športová škola (štvorročný vzdelávací program 
odboru vzdelávania, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou); 

základné umelecké a jazykové vzdelávanie - základné umelecké školy (s cieľovou skupinou detí); 
- jazykové školy (s cieľovou skupinou detí); 

výchovná, odborná výchovno-poradenská 
a terapeuticko-výchovná starostlivosť 

- školské kluby detí; 
- centrá voľného času; 
- reedukačné centrá; 
- liečebno-výchovné sanatóriá; 
- diagnostické centrá; 

vzdelávanie zamerané na profesijný rozvoj 
pedagogických a odborných zamestnancov 

- organizácie poskytujúce vzdelávanie v profesijnom rozvoji 
pedagogických a odborných  zamestnancov vrátane vedúcich 
pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
Podmienka oprávnenosti (2): miestne a regionálne verejné orgány, koordinačné orgány a ostatné organizácie 
zohrávajúce rolu v oblasti školského vzdelávania 
 

Rola vo vzdelávacom systéme Príklady implementujúcich organizácií 

Koordinácia školského vzdelávania, 
zabezpečovanie kvality 

- organizácie pôsobiace v oblasti školského vzdelávania; 
- miestni/regionálni zriaďovatelia škôl: samosprávny kraj, 

okresný úrad v sídle kraja, obec, súkromní a cirkevní 
zriaďovatelia škôl; 
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- školský koordinačný orgán: priamo riadené organizácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky; 

- centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie; 

- centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. 
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