
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICINA ALTERNATIVA SLOVAKIA 

člen skupiny Medicina Alternativa 

Akreditovaný vzdelávací 

program 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavným cieľom našej akreditačnej schémy je nezávisle 

schváliť kvalitu poskytovaných vzdelávacích 

programov, na ktoré nie je možné získať akreditáciu 

iným spôsobom. Ponukou nezávislej akreditačnej 

schémy organizácie MAS môžeme ako nezávislá 

inštitúcia potvrdiť, že Vami poskytované vzdelávacie 

služby spĺňajú kritéria najvyšších štandardov. 
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Prečo MAS akreditácia?  

 Externým potvrdením  nezávislej inštitúcie, že Vaše 

vzdelávacie programy spĺňajú  všetky štandardy 

a kritéria kvality,  kompetentnosti a bezpečnosti 

a zároveň sú v prospech  

každého účastníka Vašich  

vzdelávacích  programov. 

 Používanie akreditačného 

 loga vo Vašich propagačných  

predmetoch a dokumentoch. 

 
Organizácia Medicina Alternativa Slovakia je 

jedinou neštátnou inštitúciou na Slovensku, 

ktorá má akreditačnú činnosť schválenú 

Ministerstvom vnútra SR v Stanovách VVS/1-

900/90-38235 v článku III., bod 3, písmeno g. 

zo dňa 3.10.2011. 

Akreditáciou Vašich vzdelávacích 

programov získavate účinný nástroj k 

zvýšeniu kreditu Vašich vzdelávacích 

služieb a to najmä: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akreditácia jednotlivých  

smerov holistických 

terapií je neštátny proces  

revízie poskytovaných  

služieb, poskytovateľa  

služieb  ako aj jednotlivých  

lektorov poskytujúcich vzdelávací program.  

 

Akreditácia v krokoch: 

   

Pre viac informácií prosím kontaktuje  

info@medicina-alternativa.sk alebo telefonicky  

na +421 902 391 311 

 

1. Stiahnite si akreditačný balík z našej web stránky  

http://www.medicina-alternativa.sk/sk/Akreditacia.html 

2. Vyplňte a zašlite nám späť akreditačné formuláre  

a požadované dokumenty k začatiu akreditačného 

konania 

3. Po priznaní akreditácie na Vaše vzdelávacie 

programy Vám zašleme akreditačný certifikát 

a akreditačné logo pre podporu a propagáciu Vašich 

služieb 

 

Akreditácia je garanciou pre Vašich potenciálnych 

zákazníkov, že Vami poskytované vzdelávacie programy 

spĺňajú všetky kritéria kvality. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicina Alternativa Slovakia  

Ing. Jana Jašková, predseda výboru  

Medicina Alternativa Slovakia o.z.  

P.O.Box 137  

820 05 Bratislava 25  

Telefón: +421 902 391 311  

info@medicina-alternativa.sk   

Medicina Alternativa Slovakia  

Mgr. Anna Nováková, podpredseda výboru  

Medicina Alternativa Slovakia o.z.  

P.O.Box 137  

820 05 Bratislava 25  

Telefón: +421 903 121 512  

novakova@medicina-alternativa.sk   

Medicina Alternativa – Europe  

J.V. Ligotzky Ph.D., predseda výboru  

Medicina Alternativa Europe o.s.  

Mirovická 1688/20, CZ 18200 Praha 8  

Telefón: +420 226 804 686  

info@medicina-alternativa.org   
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