Osvedčenie
o úplnej kvalifikácii
(ďalej len „osvedčenie“)
Toto osvedčenie sa vydáva po úspešnom absolvovaní skúšky na overenie odbornej
spôsobilosti vykonanou oprávnenou vzdelávacou inštitúciou podľa zákona č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osvedčenie obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evidenčné číslo osvedčenia
názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie
dátum a číslo vydania oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej
spôsobilosti
názov osvedčenia – text OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii
meno a priezvisko absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
deň, mesiac, rok a miesto narodenia absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Názov a kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácii
text Osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané podľa §19 ods. 1 zákona č. 586/2009 Z.z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
miesto a dátum vydania osvedčenia
odtlačok pečiatky vzdelávacej inštitúcie s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo
vzdelávacej inštitúcie a identifikačné číslo pridelené vzdelávacej inštitúcii pri prvej
akreditácii
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej vzdelávacej inštitúcie.

Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky č. 97 z 15. marca 2010 a je záväzný.

Komentár [b1]: Uvedie sa číslo pod
ktorým bude vedené príslušné osvedčenie
v danom roku, napr. 5/2013
Komentár [b2]: Uvedie sa celý názov
a adresa oprávnenej vzdelávacej inštitúcie
Komentár [DM3]: Uvedie sa dátum
vydania a celé číslo oprávnenia, napr.
1234/2013/OPI-1/1
Komentár [DM4]: Uvedie sa iba text :
Osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Nič iné sa
nedopĺňa.
Komentár [DM5]: Uvedie sa meno,
priezvisko, dátum a miesto
narodeniaabsolventa skúšky.
Komentár [h6]: Text v zátvorke
vymažte. Do prvého riadku napíšte Názov
kvalifikácie:.......Kozmetik....
Do druhého riadku napíšte......Kód
kvalifikácie.........51420001.
Tretí riadok vymažte.
Komentár [b7]: Odtlačok pečiatky je
záväzný. Na pečiatke vzdelávacej inštitúcie
sa uvedie identifikačné číslo vzdelávacej
inštitúcie – je to prvé štvorčíslie, ktoré je
uvedené na vydanom potvrdení
o akreditácii vzdelávacieho programu –
napr. pri čísle 2210/2010/1/3
je to číslo 2210. Nič iné pečiatka
neobsahuje, teda žiaden znak.
Komentár [b8]: Ak je predseda
skúšobnej komisie zároveň aj štatutárnym
orgánom oprávnenej vzdelávacej inštitúcie,
podpíše sa 2x.

