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Typy oprávnených inštitúcií 

v projekte typu KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (prihláška KA104) 

v sektore Vzdelávania dospelých v Slovenskej republike 
 

 

Inštitúcie oprávnené ako individuálny žiadateľ alebo koordinátor/člen národného konzorcia: 

Každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá aktívne pôsobí vo vzdelávaní dospelých: 

a) ktoré nie je odborne zamerané, 

b) ktoré môže byť formálnej, neformálnej alebo informálnej povahy. 

 

Organizácia preukáže svoju aktívnosť tým, že v súlade so Zákonom č. 568/2009 o celoživotnom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov priloží k prihláške povinnú prílohu -  

sken štatistického výkazu typu DALV, ktorý predložila do CVTI SR minimálne v jednom z rokov 

2017, 2018 alebo 2019. 

Takouto organizáciou môžu byť napr.: 

- škola/inštitút/stredisko zamerané na vzdelávanie dospelých, 

- zariadenie pre vzdelávanie dospelých so špeciálnymi potrebami, 

- inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, ktorá cez svoje centrum ďalšieho vzdelávania či 

univerzitu tretieho veku poskytuje vzdelávanie dospelých, 

- verejný alebo súkromný (malý, stredný alebo veľký) podnik poskytujúci vzdelávanie 

dospelých, 

- kultúrna organizácia, knižnica, múzeum, ktoré poskytujú vzdelávanie dospelých, 

- nezisková organizácia, občianske združenie, mimovládna organizácia poskytujúca 

vzdelávanie dospelých. 

VÝNIMKY - organizácie, ktoré nespadajú pod zákon č. 568/2009, sú povinné k prihláške 

priložiť relevantný dokument, ktorým preukazujú svoju aktívnosť vo vzdelávaní dospelých 

minimálne v jednom z rokov 2017, 2018 alebo 2019 (napr. ročný výkaz o knižnici v súlade so 

zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a pod.): 

1. knižnice1, múzeá2, kultúrne organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie dospelých, avšak 

nespadajú pod horeuvedený zákon č. 568/2009, 

2. domovy sociálnych služieb - zariadenia pre vzdelávanie dospelých so špeciálnymi 

potrebami, ktoré nespadajú pod horeuvedený zákon č. 568/2009, 

3. ústavy na výkon trestu odňatia slobody a Inštitút vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej 

stráže, ktoré poskytujú vzdelávanie dospelých, avšak nespadajú pod horeuvedený zákon 

č. 568/2009. 

 

1 Knižnice musia byť evidované v aktuálnom Zozname knižníc Ministerstva kultúry SR . 
2 Múzeá musia byť registrované v aktuálnom Registri múzeí a galérií SR . 

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-dalv-msvvs-sr.html?page_id=9987
http://www.culture.gov.sk/vdoc/424/schvalene-vykazy-kult-2018-323.html
http://www.culture.gov.sk/kniznice-156.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-galerie/register-muzei-a-galerii-sr-ef.html

