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Informácia o zabezpečovaní neformálneho vzdelávania 

v práci s mládežou prostredníctvom akreditačnej komisie 

špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou 
 

Úvod 
 

Národná rada Slovenskej republiky schválila v roku 2008 zákon 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 “). 

Na základe ustanovení tohto zákona je možné akreditovať vzdelávacie programy, určené pre 

mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich, profesionálnych alebo dobrovoľných 

pracovníkov s mládežou.  

 

Akreditácia programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na jednej strane 

zabezpečuje štandardy kvality vzdelávacích programov a na druhej strane napomáha 

vytvárať povedomie o prínosoch neformálneho vzdelávania z pohľadu znalostí, zručností 

a kompetencií mladých ľudí a k následnému všeobecnému uznaniu týchto prínosov zo strany 

vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov i verejnosti.   

 

Zákon definuje neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou ako ďalšie vzdelávanie 

mládeže, mladých vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktoré organizujú vzdelávacie 

zariadenia s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností a zručností 

potrebných pre prácu s mládežou a toto vzdelávanie umožňuje jeho účastníkom doplniť, 

rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie. Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou teda 

poskytuje priestor na doplnenie chýbajúcich, resp. málo rozvinutých kompetencií, prispieva 

tak k ľahšiemu uplatneniu sa mladého človeka v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce, pomáha 

vychovávať mladých ľudí k celoživotnému vzdelávaniu a tak prispieva k rozvoju vedomostnej 

spoločnosti. 

 

Cieľom predkladaného materiálu je zdokumentovať šesťročné skúsenosti  z akreditácie 

programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, popísať proces akreditácie 

a akreditované programy, sumarizovať výsledky akreditácie a navrhnúť odporúčania pre 

činnosť akreditačnej komisie na roky 2015 až 2018. 
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Akreditačná komisia pre špecializované činnosti v oblasti práce 

s mládežou 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

podľa § 7 ods. 5 zákona  vytvorilo Akreditačnú komisiu pre špecializované činnosti v oblasti 

práce s mládežou (ďalej len „ AK“). AK je poradný orgán ministerstva, ktorý bol zriadený za 

účelom poradenstva, konzultácií a posudzovania žiadostí o vydanie potvrdení o získaní 

odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou a  je 

zložená z 11 odborníkov v oblasti práce s mládežou.  

 

AK odporúča ministerstvu vydať, respektíve nevydať potvrdenie o akreditácii na výkon 

špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou platné na obdobie maximálne 5 rokov 

a povolenie vydávať osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. Podrobnosti 

o jej vzniku a činnosti  upravuje Štatút akreditačnej komisie pre špecializované činnosti 

v oblasti práce s mládežou, ktorý vydalo ministerstvo 1. apríla 2009. AK začala svoju činnosť  

3. septembra 2009.  Administratívne a organizačné záležitosti, spojené s činnosťou AK, 

zabezpečuje  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.  

 

Žiadosti o akreditáciu programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je možné 

predkladať priebežne. AK zasadá najmenej 4 krát v roku (marec, jún, september, december). 

Na zasadnutiach AK majú všetci jej členovia k dispozícii dva odborné posudky k jednej 

žiadosti o akreditáciu. Každý člen AK sa môže zapojiť do procesu vypracovania posudkov.  

 

Všetky potrebné informácie pre záujemcov o akreditáciu vzdelávacích programov  sú 

zverejnené a priebežne aktualizované na internetových stránkach www.minedu.sk 

a www.iuventa.sk. Okrem zoznamu akreditovaných programov, ide najmä o tieto informačné 

a metodické materiály, ktoré súvisia s procesom akreditácie:  

- Informácie k predkladaniu žiadostí o akreditáciu; 

- Odporúčania na tvorbu obsahu vzdelávacích programov; 

- Žiadosť o akreditáciu vzdelávacieho zariadenia uskutočňovať špecializovanú činnosť 

v oblasti práce s mládežou /vzor formuláru/; 

- Povinnosti vzdelávacej inštitúcie. 

 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.iuventa.sk/
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Členmi AK sú odborníci v oblasti práce s mládežou, sociálnej práce, neformálneho 

vzdelávania v práci s mládežou, pedagógovia a členovia mimovládnych organizácií 

a nadácií. Sú vymenovaní na obdobie troch rokov (funkčné obdobie členov AK končí 

v septembri 2015). Úlohou členov AK je posúdiť súlad predložených žiadostí o akreditáciu 

vzdelávacích programov  

s  podmienkami, uvedenými v § 8 ods. 3, 4 a 5 zákona.  V oblasti neformálneho vzdelávania 

v práci s mládežou je dôležité, aby AK zabezpečovala aj konzultácie pre záujemcov 

o akreditáciu vzdelávania, a to v záujme zabezpečiť kvalitu vzdelávacích programov a tak 

zvyšovať úspešnosť žiadateľov o akreditáciu.  

 

Napriek absencii akreditácie vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou v minulosti, 

členovia AK sa pri posudzovaní žiadostí zamerali na kvalitu predložených návrhov 

vzdelávania, preto bola takmer tretina  žiadostí neúspešných, čo dokumentuje nasledovný 

prehľad:  

 

Tabuľka: Počet žiadosti o akreditáciu programov neformálneho vzdelávania v práci 

s mládežou v priebehu rokov 2010 – 2015. 

 

 Počet predložených žiadostí Počet udelených akreditácií 

2010 25 19 

2011 38 27 

2012 14 11 

2013 48 42 

2014 9 7 

2015 (prvý štvrťrok) 4 3 

Spolu 138 109 
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Pri svojej konzultačnej činnosti identifikovala AK nasledovné oblasti, ktoré si vyžadovali 

väčšiu pozornosť zo strany žiadateľov o akreditáciu návrhov vzdelávacích programov:  

- nevhodné rozdelenie vzdelávacieho programu do vzdelávacích modulov; 

- nedostatočný hodinový rozsah vzdelávania; 

- nevhodnosť časovej dotácie pre jednotlivé témy z pohľadu celkového vzdelávacieho 

plánu; 

- slabé rozpracovanie vzdelávacích osnov; 

- zle zvolená  forma záverečnej skúšky; 

- slabá špecifikácia cieľovej skupiny, požadovaného vstupného vzdelania a profilu 

absolventa vzdelávania 

- slabé nastavenie cieľov podľa zvolenej taxonómie tak, aby boli jasné a merateľné. 

 

 

Akreditované programy neformálneho vzdelávania v oblasti práce 

s mládežou 
 

V uplynulých šiestich rokoch bolo  predložených celkom 138 žiadostí o akreditáciu 

programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Podľa § 8 ods. 4 zákona môžu 

žiadosti predkladať vzdelávacie zariadenia – právnické alebo fyzické osoby. Najviac 

žiadateľov o akreditáciu vzdelávacích programov predstavovali občianske združenia detí 
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Počet udelených akreditácií 19 28 11 42 6 3 109

Počet predložených žiadostí 25 38 14 48 9 4 138

Počet predložených žiadostí a udelených 
akreditácií v priebehu rokov 2010 - 2015
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a mládeže, žiadosť predložili doposiaľ aj 3 fyzické osoby (viď. prehľad subjektov žiadajúcich 

o akreditáciu podľa typu v priebehu rokov 2010 – 2015). 

 

Tabuľka: Počet subjektov žiadajúcich o akreditáciu podľa typu v priebehu rokov 2010 – 2015. 

 

Typ žiadateľa Počet žiadateľov 

k prvému hodnoteniu 

(2010 – 2012) 

Počet žiadateľov 

k druhému 

hodnoteniu (2010 – 

2015) 

Občianske združenie 15 40 

Nezisková organizácia 4 4 

Nadácia 1 1 

Štátna príspevková organizácia 1 1 

Regionálne centrum mládeže 1 1 

Fyzická osoba 1 3 

Právnická osoba – podnikateľský 

subjekt 

1 1 

 

V priebehu druhého hodnotiaceho obdobia žiadatelia predložili priemerne jeden vzdelávací 

program na organizáciu. Najviac žiadostí spomedzi občianskych združení detí a mládeže (v 

celkovom počte dvoch vzdelávacích programov) predložili Rada mládeže Žilinského kraja, 

Detská organizácia FÉNIX. Príspevková organizácia ministerstva IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeže akreditovala svoje vzdelávacie programy, súvisiace s realizáciou Národného 

projektu Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, čím sa 

zaradila medzi najúspešnejších žiadateľov o akreditáciu s najvyšším počtom akreditovaných 

programov. 

 

Celkovo za 6 rokov získalo akreditáciu 109 zo 138 predložených vzdelávacích programov, 

ktoré sa často skladajú z viacerých vzdelávacích modulov. V priebehu druhého hodnotiaceho 

obdobia bolo akreditovaných 60 vzdelávacích programov zo 70 predložených.  Celková 

úspešnosť žiadateľov za 6 rokov bola 79 %. V priebehu druhého hodnotiaceho 

obdobia sa táto úspešnosť  zvýšila na úroveň 85 %.  
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Tabuľka: Počet subjektov žiadajúcich o akreditáciu podľa typu v priebehu rokov 2010 – 2015. 

 

 Počet predložených 

žiadostí 

Počet udelených 

akreditácií 

Celková 

úspešnosť 

1 hodnotiaca správa 68 49 72 % 

2 hodnotiaca správa 70 60 85 % 

Celkovo 138 109 79 % 

 

 

Programy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, predložené na akreditáciu, sa 

zameriavali na cieľové skupiny definované v zákone:  

- pracovníci s mládežou - osoby v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom, 

ktorý zabezpečuje aktivity pre mládež; 

- mládežnícki vedúci – osoby vo veku od 18 rokov, ktoré organizujú podujatia pre deti 

a mládež a zodpovedajú za ich uskutočnenie a vyhodnotenie; 

- mladí vedúci – mladí ľudia vo veku 15 – 17 rokov, ktorí sa aktívne podieľajú na 

organizovaní podujatí pre deti a mládež.   

 

Zastúpenie cieľových skupín v akreditovaných vzdelávacích programoch je pomerne 

vyvážené, s miernou prevahou pracovníkov s mládežou. Vzdelávacie programy sa vo veľkej 

miere zameriavajú na kombináciu cieľových skupín. Pracovníci s mládežou sa môžu 

zúčastniť 80 programov vzdelávania, mládežnícki vedúci 75 a mladí vedúci 41 programov 

vzdelávania.  

 

Z analýzy akreditovaných programov neformálneho vzdelávania vyplynulo, že z hľadiska 

obsahu sa zameriavajú najmä na:  

- metódy a princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou; 

- projektový manažment; 

- koordinácia dobrovoľníctva; 

- rozšírenie vedomostí z pedagogiky, psychológie, prírodovedy; 

- komunikačné zručnosti; 

- zakladanie a riadenie mimovládnej organizácie; 

- organizovanie detských táborov; 

- animátorská činnosť; 

- motiváciu a vedenie detí, najmä pre prácu v kolektívoch; 
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- osvojenie školiteľských zručností; 

- vzdelávanie zamerané na integráciu znevýhodnených mladých ľudí; 

- kreativita a inovácia pre sociálne podnikanie v práci s mládežou; 

- mentoring a tútoring v komunitách s dôrazom na znevýhodnenú mládež. 

 

Prvé hodnotenie činnosti AK: Dotazníkové zisťovanie spokojnosti 

subjektov, ktoré prešli procesom akreditácie (realizovaný 

v období apríl – máj 2012)  
 

Dotazníkovým prieskumom v apríli a máji 2012 odbor mládeže a komunitárnych programov 

zisťoval informácie o aktuálnej situácii v zabezpečovaní akreditovaných programov 

neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Z prieskumu vyplynulo, že dosiaľ sa konalo 

144 vzdelávacích programov vrátane samostatných modulov, na ktorých sa zúčastnilo 

celkom 2382 osôb, pričom osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou získalo 

celkom 833 absolventov, ktorí ukončili vzdelávanie záverečnou skúškou. Nakoľko väčšina 

vzdelávacích programov  je doteraz v procese, číslo absolventov bude vyššie po ich 

ukončení. Cieľom prieskumu bolo tiež zistiť, ako sú vzdelávacie inštitúcie spokojné 

s priebehom vzdelávania a či plánujú opätovne žiadať o akreditáciu po uplynutí doby jej 

platnosti (5 rokov). 93,60 % z opýtaných sa vyjadrilo, že plánuje opätovne požiadať 

o akreditáciu, a to na základe pozitívnych ohlasov účastníkov vzdelávania. Mnohé inštitúcie 

potvrdili význam neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a jeho akreditácie. Pozitívne 

bola vyhodnotená aj prehľadnosť a jasnosť podmienok, kritérií a procesu akreditácie, ako 

aj ochota AK konzultovať zámery vzdelávania. Opýtané vzdelávacie inštitúcie zdôrazňujú 

význam kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.   

 

Druhé hodnotenie činnosti AK a analýza činnosti komisie 

V druhom hodnotiacom období AK zamerala svoju činnosť okrem posudzovania žiadostí o 

akreditáciu aj na: 

 elektronizáciu procesu  predkladania žiadostí a tvorby posudkov k žiadostiam 

s cieľom zefektívniť a zjednodušiť tieto procesy; 

 identifikácia procesne slabých stránok v činnosti AK, ktoré by mali byť do budúcna 

odstránené a podchytené v dokumentoch AK; 

 zapracovanie odporúčaní z prvej hodnotiacej správy o činnosti AK1. 

                                                           
1 V prvej hodnotiacej správe boli stanovené nasledovné odporúčania:  
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Elektronizáciu procesu  predkladania žiadostí a vyhotovovania posudkov k žiadostiam 

s cieľom zefektívniť a zjednodušiť tieto procesy 

 

Jednou z výziev počas druhého hodnotiaceho obdobia bola snaha zjednodušiť proces 

podávania žiadostí prostredníctvom elektronizácie systému NELSON ako aj elektronizácia 

procesu tvorby posudkov k predloženým vzdelávacím programom. Elektronický systém je 

žiadateľom prístupný od tretieho štvrťroku 2014 na webovej stránke Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, ako aj na webovej stránke organizácie IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeže. Akreditačné komisia rozhodla aj o zjednodušení administrácie k 

akreditovaným programom tak, aby došlo k redukcii administratívnej náročnosti pre 

organizácie, ktoré majú akreditovaný vzdelávací program. 

 

Identifikácia procesne slabých miest v činnosti AK, ktoré by mali byť do budúcna 

odstránené a podchytené v dokumentoch AK 

Počas druhého hodnotiaceho obdobia došlo k zmene tajomníka akreditačnej komisie, ako aj 

k nahradeniu jedného člena akreditačnej komisie. V súčasnosti je potrebné opäť nahradiť 

jedného člena akreditačnej komisie, čo nastolilo otázku procesu obmeny členstva v komisii 

a zabezpečenia plynulosti a kontinuity činnosti. 

Akreditačná komisia navrhla mechanizmus obmeny členov AK. Návrh stanovuje, že členovia 

AK budú môcť absolvovať maximálne 3 funkčné obdobia (súčasný štatút stanovuje 2 

funkčné obdobia). Aby sa zabezpečila kontinuita práce komisie, po každých 3 rokoch sa 

vymenia dvaja členovia AK. Na uvoľnené miesta bude následne vypísaná výzva. Snahou 

komisie bude, aby v nej boli zastúpení odborníci, ktorí svojou praxou pokrývajú nasledovné 

skupiny: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, IUVENTA, mládežnícke 

organizácie, vysokoškolskí pedagógovia, výskumníci a samospráva. Aby bolo možné takýto 

obnovovací mechanizmus naštartovať, je potrebné urobiť zmenu štatútu. 

                                                                                                                                                                                     
- pokračovať v konzultačných aktivitách AK pri príprave vzdelávacích programov s cieľom zvyšovať ich 
kvalitu; 
- popularizovať akreditované programy vzdelávania s cieľom zaujať nových žiadateľov; 
- zaviesť akreditáciu inštitúcií, ktoré zabezpečujú pravidelné aktivity pre mládež a získavajú finančnú 
podporu ministerstva v rámci programov ADAM; 
- využiť skúsenosti z aktivity Kampaň „Uznanie“ v rámci NP KomPrax pri vytváraní tematickej platformy 
pre problematiku štandardov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a pri komunikácii so zástupcami 
vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov. 
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V prípade aktualizácie týchto dokumentov je potrebné dôraznejšie stanoviť povinnosti 

spojené s členstvom akreditačnej komisie tak, aby sa zabezpečila uznášaniaschopnosť 

komisie.  

Zapracovanie odporúčaní z prvej hodnotiacej správy o činnosti AK 

V sledovanom období došlo aj k nárastu záujmu o činnosť AK, čo dokazuje aj počet 

prvoaplikantov. Z celkového počtu 15 organizácií, ktoré po prvýkrát buď absolvovali 

konzultácie k predkladaciemu procesu žiadostí o akreditáciu alebo začali pripravovať 

žiadosť, bolo reálne podaných 10 žiadostí o akreditáciu.  Z poslednej analýzy činnosti AK 

vyplynulo odporúčanie zaviesť akreditáciu inštitúcií, ktoré zabezpečovali pravidelné aktivity 

pre mládež a získavali finančnú podporu ministerstva v rámci grantového Program finančnej 

podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013 (ADAM). Počas druhého hodnotiaceho 

obdobia došlo k prepojeniu novej generácie Programov pre mládež na roky 2014-2020 

(nástupca programov ADAM), kedy organizácie, ktoré majú akreditované vzdelávacie 

programy v rámci AK, získajú viac bodov pri procese hodnotenia než organizácie, ktoré 

takýmito programami nedisponujú. Uskutočnenie tohto kroku prispelo k zvýšeniu povedomia 

o Akreditačnej komisii pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, na čo 

poukazuje práve zvýšenie počtu prvoaplikantov z radov organizácií. 

Činnosť AK bola propagovaná na európskych podujatiach v súvislosti s podporou uznávania 

neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Informácie o činnosti boli poskytované 

telefonicky, e-mailom a osobne počas konzultácií s potenciálnymi žiadateľmi. 

 

Záver a odporúčania 
 

Oproti prvému hodnotiacemu obdobiu došlo k nárastu počtu žiadostí o akreditáciu a 

rozšíreniu počtu subjektov, ktoré o akreditáciu žiadalo. Záujem vzdelávacích inštitúcií 

o akreditáciu programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou potvrdil už v minulosti 

význam jej legislatívneho vymedzenia a naďalej ho potvrdzuje. Dáta poukazujú na stúpajúci 

záujem organizácií mať vzdelávacie programy, ktoré poskytujú osvedčenie o absolvovaní 

akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou. Toto osvedčenie vidia ako prostriedok 

na potvrdenie kompetencií, ktoré odovzdávajú svojim účastníkom, pričom takto prispievajú 

k uznávaniu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.  Akreditácia neformálneho 

vzdelávania v práci s mládežou tiež vytvára predpoklady pre definovanie a zvyšovanie kvality 

programov, ktoré organizácie poskytujú, keďže na ne získavajú spätnú väzbu. Celkovo 

ostáva téma uznávania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou jednou z priorít 
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Európskej politiky voči mládeži2. Slovensko ako jeden z mála členských štátov Európskej 

únie prijalo legislatívu, ktorá rieši formálne uznanie výsledkov neformálneho vzdelávania 

v práci s mládežou prostredníctvom Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci 

s mládežou, ktorá bola podpísaná dňa 21. júna 2013 ministrom školstva a zástupcami 

súkromného, verejného a mimovládneho sektora, čelí však výzvam v oblasti jeho 

spoločenskej akceptácie.  

 

Z analýzy súčasného stavu akreditácie programov neformálneho vzdelávania vyplynuli 

nasledovné odporúčania:  

- pokračovať v konzultačných aktivitách AK pri príprave vzdelávacích programov 

s cieľom zvyšovať ich kvalitu; 

- popularizovať akreditované programy vzdelávania s cieľom zaujať nových žiadateľov 

a prispievať k procesu uznávania neformálneho vzdelávania; 

- zaviesť nový mechanizmus obmeny členov akreditačnej komisie tak, aby bola 

zabezpečená kontinuita činnosti; 

- aktualizovať organizačný a rokovací poriadok akreditačnej komisie tak, aby 

zodpovedal aktuálnym potrebám komisie a výzvam pred ktorými stojí.  

 

Uvedenie odporúčaní do praxe budú obsahom práce odboru mládeže Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v rokoch 2015-

2018. 

                                                           
2 Tzv. „YouthPass“ umožňuje v súčasnosti mladým Európanom dokumentovať svoje skúsenosti 
z medzinárodných mládežníckych projektov, vrátane dobrovoľníctva. Stáva sa uznávaným dokumentom, ktorý 
slúži ako príloha Europasu a je stále známejším nástrojom na uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania 
v práci s mládežou v Európskych programoch pre mládež. 


