MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 11. júla 2013
Číslo: 2013-9604/32753:2-923

R O Z H O D N U T I E

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia
regionálneho školstva podľa § 42 ods. 2 písm. e) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ako príslušný orgán prerokovalo žiadosť účastníka
konania Metodicko-pedagogického centra so sídlom Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava,
lč0:00164348 v zastúpení Ing. Henrieta Crkoňová vo veci akreditácie programu
kontinuálneho vzdelávania.
Po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:
s c h v a ľ u j e
program kontinuálneho vzdelávania s názvom:
„Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa"
ktorého poskytovateľom je Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05
Bratislava.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 50 hodín
Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:
•

vychovávateľ

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1230/2013 - KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programuje: 12
Doba platnosti akreditácie je: do 31. decembra 2018
Odôvodnenie
Metodicko-pedagogické centrum so sídlom Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava,
lč0:00164348 v zastúpení Ing. Henrieta Crkoňová, v zmysle § 43 ods. 2 zákona, podľa
vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa smernice č. 18/2009-R,

ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho
vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie
doložil všetky potrebné doklady k akreditácii programu „Výtvarné techniky a ich využitie
v činnosti vychovávateľa". Na základe odborného stanoviska Akreditačnej rady Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a po zapracovaní pripomienok
podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol program
odporučený na akreditáciu.
Pri zhodnotení všetkých vyššie uvedených skutočností správny orgán dospel k záveru
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.
Poučenie
V zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov možno podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Mgr. Zdenko Krajčír
generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva

Rozhodnutie dostanú:
• Metodicko-pedagogické centrum, Sevčenkova 11, 850 05 Bratislava
• spis
Na vedomie:
• Akreditačná rada

