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              podpis žiadateľa 

 

 

 

 
 
 
 
 

I. Údaje o žiadateľovi 

Meno a priezvisko, resp. názov firmy:  

Spoločnosť zastúpená:   Rodné číslo alebo IČO: 

Adresa Korešpondenčná adresa (ak je odlišná) 

  

  

  

PSČ: PSČ: 

Telefón: Telefón: 

Email: Webová adresa: 

 

II. Reakreditovaný vzdelávací program  

 

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu:   

Akreditačné číslo vzdelávacieho programu:   

Označením príslušného políčka potvrdíte, že ku 

dňu žiadosti o obnovu akreditácie nedošlo 

k zmenám v: 

1. Názve vzdelávacieho programu  

2. Dĺžke trvania vzdelávacieho programu  

3. Štruktúre vzdelávacieho programu  

4. Maximálnej kapacite účastníkov vzdelávacieho programu  

5. Metódach a postupoch, ktoré účastník získava po ukončení 

vzdelávacieho programu 

 

6. Hodnotení účastníka vzdelávacieho programu  

7. Počte prípadových štúdií, ktoré účastník programu 

demonštruje 

 

8.  Predispozíciach  študenta na zápis do vzdelávacieho 

programu 

 

9. Akreditácii vzdelávacieho programu inou inštitúciou  

Prosíme o označenie platného: 

  Poskytujem služby v súlade s právnou úpravou SR 

 Nie je voči mne zahájené trestno-právne konanie 

 Mám uhradené záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni 

 Mám v platnosti všeobecné podmienky poskytovaných vzdelávacích služieb, na ktoré je akreditácia žiadaná 

 Mám v platnosti reklamačný poriadok 

 Mám v platnosti všeobecné poistenie zodpovednosti za škody  

 Prikladám doklad o úhrade reakreditačného poplatku vo výške 50€ v zmysle bodu 6.3 Všeobecných podmienok    

    akreditácie vzdelávacích programov . 

 

ŽIADOSŤ O OBNOVU AKREDITÁCIE VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU   

REAKREDITAČNÝ FORMULÁR 
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V zmysle Čl. III, bod 3. písmeno g.) Stanov združenia „Medicina Alternativa Slovakia o.z.“ (ďalej len „MAS“), ktoré boli 

schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, dňa 3.10.2011, pod č. VVS/1-900/90-38235 je MAS oprávnená 

vykonávať akreditačnú činnosť na kurzy, školenia a programy rôznych odborov komplementárnej medicíny.   

 

1. Predmet akreditácie 

1.1 MAS je oprávnená vykonávať akreditačnú činnosť na kurzy, školenia a programy rôznych odborov 

komplementárnej medicíny. 

1.2  Akreditácia jednotlivých smerov holistických terapií je nezávislý a neštátny proces revízie poskytovaných 

vzdelávacích služieb, poskytovateľa a  jednotlivých lektorov poskytovateľa vzdelávacích služieb, na ktoré nie je 

možné získať akreditáciu štátnou vzdelávacou inštitúciou.  Poskytnutím nezávislej akreditácie na koncept 

vzdelávacieho programu komplementárnej medicíny, MAS poskytuje perspektívnym študentom záruku kvalifikácie 

a súlad so štandardom kvality nadobudnutého vzdelania.  

1.3  Dôkaz o kvalite poskytovaných vzdelávacích služieb dokumentuje, prezentuje a predkladá poskytovateľ 

vzdelávacieho programu a nie akreditačná komisia MAS. Poskytovateľ kurzov musí preukázateľným spôsobom  

dokázať akreditačnej komisii MAS, že vzdelávacie programy, na ktoré je akreditácia žiadaná, v plnej miere spĺňajú  

všetky štandardy v súlade so stanovami a etickým kódexom MAS, sú v prospech účastníka vzdelávacieho programu,  

spĺňajú kritéria etiky, čestnosti a garantujú komplexné výstupné informácie, schopnosti a zručnosti absolventa  

vzdelávacieho programu.   

 
2. Žiadosť o akreditáciu a podklady k akreditácii 

2.1 Žiadateľ o akreditáciu musí byť ku dňu žiadosti riadnym členom združenia MAS 

2.2 Žiadateľ o akreditáciu písomne doloží vyplnenú žiadosť o akreditáciu vzdelávacieho programu, časť A a časť B, 

vrátane všetkých požadovaných dokladov a dokumentácií, ktoré sú potrebné na začatie akreditačného konania.  

2.3 Všetky dokumenty, ktoré obdrží MAS k začatiu akreditačného konania sú chránené pred tretími osobami, 

striktne dôverné, nevratné a zostávajú v evidencii MAS. V prípade záujmu o vrátenie podkladov k začatiu 

administratívneho konania, má MAS právo na účtovanie administratívneho poplatku vo výške 15€. Po úhrade 

poplatku bude kompletná dokumentácia vrátená na adresu žiadateľa.   

 

3.  Akreditačný poplatok 

3.1 Žiadateľ spolu so žiadosťou, dokladmi a dokumentmi k začatiu akreditačného konania v zmysle bodu 2, doloží  

potvrdenie o úhrade jednorazového akreditačného poplatku vo výške  30€, ktorý bol poukázaný na účet MAS, 

vedený v Všeobecnej úverovej banke, SK4702000000002941118253.   

3.2 Jednorazový akreditačný poplatok je nevratný.  

3.3 Pokiaľ MAS zo zjavných dôvodov neudelí akreditáciu na požadovaný vzdelávací program, jednorazový 

akreditačný poplatok je nevratný. 

3.4  Pokiaľ MAS udelí akreditáciu na požadovaný vzdelávací program, poskytovateľ vzdelávacieho programu je 

požiadaný o uhradené riadneho akreditačného poplatku vo výške 50€ na účet MAS, vedený v Všeobecnej úverovej 

banke, SK4702000000002941118253, podľa inštrukcií MAS.   

 

4. Akreditačné konanie 

4.1 Akreditačná komisia MAS do 30-tich dní od doručenia kompletnej dokumentácie a potvrdenia o uhradení 

jednorazového akreditačného poplatku rozhodne o udelení akreditácie.   

 

5.  Rozhodnutie o akreditácii 

5.1 Žiadateľ o akreditáciu vzdelávacieho programu obdrží do 30-tich dní od začiatku akreditačného konania 

oznámenie o udelení akreditácie. Oznámenie o udelení akreditácie nie je právoplatným rozhodnutím o akreditácii 

vzdelávacieho programu. K ukončeniu akreditačného procesu je žiadateľ o akreditáciu vzdelávacieho programu  

povinný na základe písomných inštrukcií MAS uhradiť do 15-tich dní od oznámenia o udelení akreditácie  

a platobných inštrukcií MAS riadny akreditačný poplatok vo výške 50€ na účet MAS, vedený v Všeobecnej úverovej 

banke, SK4702000000002941118253. 

 

Všeobecné podmienky akreditácie  

vzdelávacích programov 
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5.2 Po obdržaní riadneho akreditačného poplatku MAS zašle na adresu žiadateľa písomné rozhodnutie o udelení 

akreditácie na vzdelávací program, ktorý môže žiadateľ využívať vo svojich propagačných materiáloch, webových 

a tlačených dokumentáciách.  

5.3 Pokiaľ nebola akreditácia udelená, MAS bude informovať žiadateľa o akreditáciu vzdelávacieho programu 

o doplnenie údajov, opravu údajov, resp. uvedie dôvod pre zamietnutie akreditácie vzdelávacieho programu. 

 

6. Platnosť akreditácie 

6.1  MAS akredituje vzdelávací program po splnení vyššie uvedených podmienok žiadateľa. Akreditácia je 

udeľovaná na dobu určitú, t.j. na obdobie troch kalendárnych rokov, pričom prvý kalendárny rok začína plynúť 

dátumom akreditácie a zároveň musí byť poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu počas celej doby 

trvania akreditácie riadnym členom MAS.  

6.2  Pokiaľ dôjde k zániku členstva v MAS, zaniká aj udelená akreditácia na vzdelávací program  a všetky práva 

a povinnosti žiadateľa s tým spojené. 

6.3 Ak uplynie doba, na ktorú bola akreditácia vzdelávacieho programu priznaná, poskytovateľ akreditovaného 

vzdelávacieho programu môže požiadať o obnovenie akreditácie na ďalšie trojročné kalendárne obdobie. K obnove 

akreditácie vzdelávacieho programu žiadateľ vypĺňa žiadosť o reakreditáciu vzdelávacieho programu, ktorá je 

uvedená na webovej stránke organizácie MAS http://www.medicina-alternativa.sk/sk/Akreditacia/Akreditacny-

proces.html. Reakreditačný poplatok uhrádza žiadateľ na účet MAS vedený v Všeobecnej úverovej banke, 

SK4702000000002941118253 podľa platobných inštrukcií MAS.   

6.4  Akreditačný a reakreditačný poplatok je nevratný aj v prípade ukončenia poskytovania vzdelávacích služieb, na 

ktoré bola akreditácia priznaná.   

 

7. Práva a povinnosti poskytovateľa akreditovaného vzdelávacieho programu 

7.1 Poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu musí vyvíjať svoju činnosť v súlade so stanovami MAS 

a etickým kódexom MAS. 

7.2 Poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu poskytuje svoje vzdelávacie služby v zmysle platnej 

legislatívy SR. 

7.3  Poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu uzatvára s každým účastníkom vzdelávacieho programu 

zmluvný vzťah v súlade s podmienkami výkonu služieb a platnými právnymi predpismi a normami SR. 

7.4 Poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu nesmie vykonať zmeny podmienok akreditovaného 

programu, jeho názvu a rozsahu výučby v zmysle zadaných a schválených podkladov, ktoré boli doručené MAS pri 

žiadosti o akreditáciu. Akákoľvek zmena akreditovaného vzdelávacieho programu musí byť bezodkladne písomne 

oznámená MAS. 

7.5  Poskytovateľ akreditovaného vzdelávacie programu sa zaväzuje poskytovať vzdelávacie služby len osobami, 

ktoré majú adekvátne oprávnenie na výkon vzdelávania akreditovaného vzdelávacieho programu.  

7.6 Účastníci akreditovaného vzdelávacieho programu, okrem dokladu o absolvovaní programu, ktorý zabezpečuje 

poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu, obdržia písomné „Osvedčenie o absolvovaní 

akreditovaného vzdelávacieho programu“, ktorý vystavuje MAS na požiadanie poskytovateľa akreditovaného 

vzdelávacieho programu. Poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu zašle po ukončení vzdelávacieho 

programu na adresu MAS údaje o účastníkoch akreditovaného vzdelávacieho programu a uhradí administratívny 

poplatok, ktorý je stanovený na 10€/ účastník, v zmysle inštrukcií MAS. MAS do 30-dní od obdržania údajov 

o absolventoch akreditovaného vzdelávacieho programu a úhrade administratívneho poplatku v zmysle tohto 

bodu, zašle „Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu“ na adresu účastníka 

akreditovaného vzdelávacieho programu.   

7.7  V prípade závažnej domnienky o porušovaní zásad a povinností poskytovateľa akreditovaného vzdelávacieho 

programu, MAS má právo na výkon kontrolnej previerky u poskytovateľa akreditovaného vzdelávacieho programu. 

7.8 Poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu má právo využívať akreditačné logo MAS v stanovených 

parametroch, farebnom vyhotovení a v aspekte rozhrania. Logo akreditovaného vzdelávacieho programu zostáva 

vo vlastníctve MAS po celú dobu využívania poskytovateľom akreditovaného vzdelávacieho programu.  

 

 

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


 

 

MEDICINA ALTERNATIVA SLOVAKIA 
člen skupiny Medicina Alternativa 

 
Medicina Alternativa Slovakia | P.O.Box 137 | 820 05 Bratislava 25 | IČO 42256135 | Telefon: +421 902 391 311 | info@medicina-alternativa.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 Poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu sa zaväzuje používať akreditačné logo len na 

dokumentácii, propagačných materiáloch, tlačených publikáciách a web prezentáciách, ktoré sa viažu 

k akreditovanému vzdelávaciemu programu.  

7.10 MAS si vyhradzuje právo odobratia všetkých práv používania akreditačného loga kedykoľvek počas platnosti 

akreditácie na vzdelávací program, ak poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu nesplní, poruší alebo 

dôjde k zmene podmienok výkonu vzdelávacích služieb, ktoré boli uvedené v žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho 

programu.  

7.11  Používanie akreditačného loga pri nedodržaní týchto podmienok a bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

a schválenia MAS bude považované za neautorizované a neoprávnené porušenie práv duševného vlastníctva.  

7.12 Poskytovateľ akreditovaného vzdelávacieho programu sa zaväzuje, že všetky aktivity spojené s propagáciou,  

publicitou a inými reklamnými aktivitami propagujúcimi akreditáciu vzdelávacieho programu organizáciou MAS sú 

legálne, čestné, pravdivé, aktuálne a jednoznačné.   

 

8. Odobratie akreditácie 

8.1. MAS má právo preveriť kvalitu akreditovaného vzdelávacieho programu počas celej doby platnosti akreditácie. 

8.2 Pokiaľ previerka o kvalite a rozsahu vzdelávacieho programu nebude v súlade s udelenou akreditáciou, MAS má 

právo akreditáciu odobrať v plnom rozsahu. Akreditačný poplatok je v prípade odobratia akreditácie nevratný.  

 

V Bratislave, 1.6.2015 

 

 

 

 


