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Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Smernica pre  uskutočňovanie ďalšieho vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 

v Nitre (ďalej len „SPU v Nitre) v nadväznosti na Štatút SPU v Nitre a Organizačný poriadok 

SPU v Nitre spresňuje organizačné, obsahové a finančné zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 

(ďalej len „ĎV“) na SPU v Nitre (na označenie tejto smernice ďalej len „smernica“). 

2. ĎV sa na SPU v Nitre uskutočňuje podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o celoživotnom vzdelávaní“). 

3. SPU v Nitre poskytuje ĎV v súlade so zákonom o celoživotnom vzdelávaní záujemcom formou 

nasledujúcich definovaných druhov a foriem ĎV: ďalšie odborné vzdelávanie, rekvalifikačné 

vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie, záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, záujmové 

vzdelávanie seniorov (Univerzita tretieho veku, ďalej len „UTV“) a iné vzdelávanie. 

4. SPU v Nitre uskutočňuje akreditované vzdelávacie programy ĎV, neakreditované vzdelávacie 

programy ĎV a vzdelávacie programy ĎV akreditované inými subjektmi, kde má SPU v Nitre  

štatút oficiálne certifikovaného pracoviska. 

5. SPU v Nitre poskytuje v rámci siete AGRIMBA na základe medzinárodnej akreditácie aj MBA 

štúdium (Master of Business Administration) s názvom Agribusiness and Commerce. 

6. ĎV na SPU v Nitre organizačne koordinuje Kancelária vnútorného systému zabezpečovania 

kvality SPU v Nitre (ďalej „KVSZK“) spolu s príslušnými pracoviskami SPU v Nitre. 

7. Táto smernica je preto záväzná pre všetky pracoviská a všetkých pracovníkov SPU v Nitre, ktorí 

sa na uskutočňovaní ĎV podieľajú. 

 

Článok 2 

Organizačné zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 

 

1. Akreditáciu vzdelávacích programov ĎV na Ministerstve školstva, vedy a výskumu a športu SR 

(ďalej len „MŠVVaŠ“), resp. certifikáciu, zabezpečujú pracoviská SPU v Nitre prostredníctvom 

KVSZK, na základe Pokynov k podaniu žiadosti o akreditáciu (príloha č. 1 tejto smernice). 

Kompletnú dokumentáciu spolu so žiadosťou o akreditáciu spracováva KVSZK. 

2. Na SPU v Nitre je celoživotné vzdelávanie zabezpečované KVSZK v spolupráci s Fakultou 

ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre, ktorá zabezpečuje MBA štúdium, a Univerzitným 

poradenským a podporným centrom, ktoré zabezpečuje  Doplňujúce pedagogické štúdium. 

KVSZK zabezpečuje prípravu, realizáciu a propagáciu rôznych foriem vzdelávacích programov 

ĎV na pracoviskách SPU v Nitre, zabezpečuje ich koordináciu a internú evidenciu, ako aj 

evidenciu v IS ĎV pre MŠVVaŠ SR, vydávanie i archiváciu súvisiacich dokumentov 

(Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, Osvedčenie o absolvovaní UTV, pre 

neakreditované aktivity Potvrdenie o účasti). 

3. Zámer realizovať akreditovaný vzdelávací program ĎV je pracovisko SPU v Nitre povinné 

písomne oznámiť KVSZK  minimálne 1 mesiac vopred. 

4. Organizáciu a administráciu štúdia MBA zabezpečujú osoby poverené jeho odborným garantom. 

5. Organizáciu záujmového vzdelávania seniorov (UTV) zabezpečuje priamo KVSZK. 



6. Organizáciu Doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) zabezpečuje Univerzitné poradenské 

a podporné centrum  na SPU v Nitre. 

7. V prípade realizácie neakreditovaných vzdelávacích programov ĎV, resp. v prípade realizácie 

akreditovaných vzdelávacích programov, kde pracovisko SPU v Nitre je uvedené ako 

certifikované pracovisko, je realizujúce pracovisko povinné: 

a) poskytnúť KVSZK údaje o štruktúre účastníkov/absolventov, štruktúre lektorov a spôsobe 

financovania do konca štvrťroka príslušného kalendárneho roka; 

b) zabezpečiť vydanie a evidenciu osvedčení v spolupráci s KVSZK. 

 

Článok 3 

Finančné zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 

 

1. Realizácia druhov a foriem vzdelávacích programov ĎV uvedených v čl. 1 tejto smernice nie je 

podnikateľskou činnosťou. 

2. Kalkuláciu nákladov na realizáciu vzdelávacieho programu ĎV zostavuje odborný garant 

vzdelávacieho programu ĎV, pričom súčasťou kalkulačných položiek sú nasledovné odvody 

(z celkovej sumy za vzdelávací program) spojené s činnosťou KVSZK v zmysle čl. 2 bod. 2: 

a) odvod vo výške 10 % v prípade akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov 

ĎV, ako aj v prípade akreditovaných vzdelávacích programov, kde pracovisko SPU v Nitre je 

uvedené ako certifikované pracovisko; 

b) odvod vo výške 5 % v prípade MBA; 

c) odvod vo výške 0 % v prípade záujmového vzdelávania seniorov (UTV). 

3. V odôvodnených prípadoch môže byť výška odvodov upravená na základe rozhodnutia 

štatutárneho orgánu SPU v Nitre. 

4. V prípade zabezpečovania vzdelávacích programov ĎV, ktoré sú akreditované iným subjektom, 

sa realizujúce pracovisko SPU v Nitre riadi aktuálnou Smernicou pre podnikateľskú činnosť SPU 

v Nitre  

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu rektorkou SPU v Nitre a účinnosť od 1.9.2021. 

2. Táto smernica ruší a nahrádza smernicu 5/2019. 

 

 

V Nitre dňa 23.8.2021 

 

  

                    doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

                 rektorka SPU v Nitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Pokyn k podaniu žiadosti o akreditáciu - stredné a vysoké školy 

 

• Podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“) gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti 

a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, 

jazykové školy získavajú akreditáciu pre vzdelávacie programy zodpovedajúce 

študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu 

v sieti a vysoké školy získavajú akreditáciu pre vzdelávacie programy na základe platnej 

akreditácie vysokoškolských študijných programov. 

• Musí ísť o vzdelávacie programy, ktoré vedú k čiastočnej kvalifikácii alebo k úplnej 

kvalifikácii, ktorou sa účastník ďalšieho vzdelávania pripravuje na nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti na vykonávanie jednej alebo viacerých pracovných činností v inom povolaní 

ako v tom, pre ktoré získal kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania; to platí aj 

pre tých účastníkov ďalšieho vzdelávania, ktorí nie sú kvalifikovaní pre žiadne povolanie. 

• Preukázateľne musí ísť o vzdelávacie programy, ktoré názvom a obsahovým zameraním 

súvisia so zaradeným študijným a učebným odborom alebo akreditovaným 

vysokoškolských študijným programom.  

• Úplnou kvalifikáciou sa rozumie stupeň vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby 

vykonávať všetky pracovné činnosti v určitom povolaní v rozsahu určenom 

kvalifikačným štandardom; úplná kvalifikácia sa môže skladať z viacerých čiastočných 

kvalifikácií.  

• Čiastočnou kvalifikáciou sa rozumie súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej 

osoby vykonávať určitú pracovnú činnosť alebo súbor pracovných činností v určitom 

povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom. 

• Napr. úplná kvalifikácia  Kuchár sa skladá napr. z čiastočných kvalifikácií Príprava teplých 

pokrmov príprava,  pokrmov studenej kuchyne,  príprava minútok,  príprava pokrmov pre 

rýchle občerstvenie a pod.  

• Podmienkou akreditácie je predloženie dokladu o zaradení školy do siete alebo dokladu 

o akreditácii vysokoškolských študijných programov. 

• Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu sa pre školy vydáva na dobu uvedenia 

študijného odboru alebo učebného odboru pre príslušnú školu v sieti alebo pre vysoké 

školy na dobu platnosti príslušného akreditovaného vysokoškolského študijného 

programu.  

• Ak ide o potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pre školy a vysoké školy, 

potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu sa vzťahuje aj na uskutočňovanie 

samostatných modulov akreditovaného vzdelávacieho programu. Súčasťou potvrdenia o 

akreditácii vzdelávacieho programu je aj uvedenie modulov, na ktoré sa vzťahuje 

akreditácia. 

• Na vzdelávacie programy vedúce k úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie získavajú stredné 

a vysoké školy potvrdenie o akreditácii  bez správneho poplatku od 1. januára 2011.  
 

 

 

 

Postup:   



Príloha č. 1 

1. Podanie formulára A. do ISDV  

 Zabezpečuje sa prostredníctvom KVSZK na SPU v Nitre 

 

PODKLADOVÉ ÚDAJE OD PRACOVÍSK SPU 

 

Názov a rozsah vzdelávacieho programu /modulov/:   

Uveďte názov vzdelávacieho programu a celkový rozsahrozsah.  

 

Názov – počet hod.  

Ak ide o modulový kurz, uveďte aj názvy a rozsahy modulov. 

príklad : 

Modul 1 – Hydraulické základy pohybu vody v potrubiach  (10 h) 

Modul 2 – ................................ 

 

Dátum zaradenia študijného alebo učebného odboru/ akreditácie vysokoškolského 

študijného programu:  

Uveďte dátum zaradenia alebo akreditácie 

 

Platnosť do:  

Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu sa pre školy vydáva na dobu uvedenia 

študijného odboru alebo učebného odboru pre príslušnú školu v sieti alebo pre vysoké školy na 

dobu platnosti príslušného akreditovaného vysokoškolského študijného programu.  

 

Informácia o vzdelávacom programe – tieto informácie budú zverejnené v informačnom 

systéme ďalšieho vzdelávania ( v prípade viacerých modulov-spracováva sa pre každý 

modul) 

 

Názov a rozsah vzdelávacieho programu  /modulov/  

Uveďte názov a rozsah vzdelávacieho programu 

 

Cieľové skupiny 

Uveďte cieľové skupiny vzdelávacieho programu 

 

Profil absolventa 

Profilom absolventa sa rozumie popis vedomostí a zručností získaných úspešným absolvovaním 

vzdelávacieho programu, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovných činností v určitom 

povolaní. Vhodné sú formulácie typu: Absolvent sa zoznámi s, oboznámi, rozumie, porozumie, 

naučí sa a pochopí, vie používať, vie správne použiť a definovať... 

 

Odborný garant 

Uveďte meno, priezvisko a tituly odborného garanta 

 

Lektori (+ dátumy narodenia) 

Uveďte meno, priezvisko a tituly lektora/ov a dátumy narodenia 
 


