
Návrh 

Vyhláška č. ...... Z. z.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z ...... 2012,

ktorou sa  mení a dopĺňa  vyhláška č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3, § 12 ods. 8, § 14 ods. 12, § 19 ods. 2 a § 21a ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje: 
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.  97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii sa mení a dopĺňa takto:
	V § 4 sa odsek 1 dopĺňa  písmenom o), ktoré znie: 

„o) úroveň národného kvalifikačného rámca“.
	V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) úroveň národného kvalifikačného rámca“.
	V § 6 sa odsek 1 dopĺňa  písmenom m), ktoré znie: 

„m) úroveň národného kvalifikačného rámca“.
	Prílohy č. 1 až 3 znejú:






„Príloha č. 1 k vyhláške č. 97/2010 Z. z. 
    
V Z O R
                         	       Evidenčné číslo osvedčenia: ..........
	

(Názov vzdelávacej inštitúcie, jej sídlo) 
 
___________________________________________________________________________

Číslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu: ............ 
(Uvedie   sa  v   celom  rozsahu   číslo  pridelené  akreditovanému vzdelávaciemu programu.) 
 

OSVEDČENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 

Meno a priezvisko: ................................................................... 
 
Deň, mesiac, rok a miesto narodenia: ....................................... 
 
Úspešne absolvoval(a) (presný názov vzdelávacieho programu): 
 
.......................................................................................................................................................
 
v čase od .................... do .........................................
 
v rozsahu ................. (celkový počet hodín) 
s odborným obsahom v predmetovej skladbe (vymenovať hlavné odborné témy a ich rozsah):

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 
O s v e d č e n i e  o získanom  vzdelaní s  celoštátnou platnosťou  vydané podľa § 14 ods. 9  zákona  č. ..../2009  Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Úroveň kvalifikácie podľa národného kvalifikačného rámca: (číslo)

V .................. dňa .................. 20.... 
 
                             			odtlačok úradnej 
.....................................      		       pečiatky                          ........................................... 
Meno, priezvisko a podpis    			               	Meno, priezvisko a podpis
odborného garanta                                                                                  	štatutárneho orgánu                
                                                                                                                  	 vzdelávacej inštitúcie 

				
				




Príloha č. 2 k vyhláške č. 97/2010 Z. z. 


V Z O R

                         	       Evidenčné číslo osvedčenia: ..........
	

(Názov vzdelávacej inštitúcie, jej sídlo) 
 
___________________________________________________________________________
Dátum a číslo vydania oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti: ..................................................

OSVEDČENIE
o čiastočnej kvalifikácii  
 
Meno a priezvisko: ........................................................ 
 
Deň, mesiac, rok a miesto narodenia:....................................... 
 
Úspešne vykonal(a) skúšku na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie podľa § 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Menovaný(á) je odborne spôsobilý(á) na výkon pracovných činností pre čiastočnú kvalifikáciu podľa kvalifikačných a hodnotiacich štandardov definovaných v Národnej sústave kvalifikácií podľa § 21 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(Názov a kód čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií.)

.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................


Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii vydané podľa § 19 ods. 1 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Úroveň kvalifikácie podľa národného kvalifikačného rámca: (číslo)
 

V .................. dňa .................. 20.... 
 


                             			odtlačok úradnej 
.......................................       	                       pečiatky         	  	 ........................................ Meno, priezvisko a podpis					Meno, priezvisko a podpis
    predsedu skúšobnej                               			                 štatutárneho  orgánu
      komisie          				                    	oprávnenej vzdelávacej
							inštitúcie




Príloha č. 3 k vyhláške č. 97/2009 Z. z.

V Z O R



	       Evidenčné číslo osvedčenia: ..........
	

(Názov vzdelávacej inštitúcie, jej sídlo) 
 
___________________________________________________________________________
Dátum a číslo vydania oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti: ..................................................


OSVEDČENIE
o úplnej kvalifikácii  
 
Meno a priezvisko: ........................................................ 
 
Deň, mesiac, rok a miesto narodenia:....................................... 
 
Úspešne vykonal(a) skúšku na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie podľa § 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Menovaný(á) je odborne spôsobilý(á) na výkon pracovných činností pre úplnú kvalifikáciu podľa kvalifikačných a hodnotiacich štandardov definovaných v Národnej sústave kvalifikácií podľa § 21 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(Názov a kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií.)

.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................


Osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané podľa § 19 ods. 1 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úroveň kvalifikácie podľa národného kvalifikačného rámca: (číslo)
 

V .................. dňa .................. 20.... 
 

                             			odtlačok úradnej 
.......................................       	                       pečiatky         	  	 ........................................ 
Meno, priezvisko a podpis   					Meno, priezvisko a podpis
predsedu skúšobnej                               			                 štatutárneho orgánu  
komisie     				                    	oprávnenej vzdelávacej 
                                                         			                 inštitúcie“.



Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.



minister






