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Pravidlá SPPR pre akreditáciu kurzov projektového riadenia 

 
1.1. AKREDITÁCIA  

Akreditácia je nezávislý proces uznania kvality konkrétneho vzdelávacieho podujatia 

(ďalej kurzu) z oblasti projektového riadenia Spoločnosťou pre projektové riadenie. 

Akreditácia porovnáva obsah, ciele, pedagogicko – technické zabezpečenie, cieľovú 

skupinu a organizátora kurzu k podmienkam určeným Spoločnosťou pre projektové 

riadenie. Akreditáciu zabezpečuje Spoločnosť pre projektové riadenie  

Akreditácia sa vzťahuje iba na daný kurz, nie na všetky aktivity organizátora kur-

zu. 

SPPR akredituje dva typy kurzov: 

1. interné kurzy určené pre nekomerčné vzdelávanie vlastných zamestnancov 

2. komerčné kurzy organizované pre verejnosť 

 

1.2. PRÍNOSY AKREDITÁCIE  

V rámci zvyšovania kvalifikácie odborníkov projektového riadenia pripravila SPPR 

pre svojich členov systém akreditácie kurzov projektového riadenia, ktorý umožní 

počnúc rokom 2016: 

1. poskytnúť záujemcom o kurz projektového riadenia dôveryhodný a úplný prehľad 

overených kurzov v oblasti projektového riadenia na území SR, 

2. záujemcom o  certifikát odborníka projektového riadenia vybrať si kurzy, zamera-

né na prípravu pre príslušný certifikačný stupeň a podľa stupňa jeho doterajšej 

prípravy a praxe, 

3. záujemcom o kurz projektového riadenia a o certifikáciu ovplyvňovať rozvoj kvali-

ty týchto služieb jednak nepriamo výberom organizátorov, ale aj priamo adreso-

vaním námetov, prípadne i sťažností jednotlivým organizátorom kurzov, alebo 

Spoločnosti pre projektové riadenie, 

4. organizátorom kurzov projektového riadenia získať porovnanie svojho kurzu 

s uznávaným stavom v oblasti (benchmarking) a podklad pre rozvoj ďalších kur-

zov a takto ich motivovať ku zdokonaľovaniu svojich kurzov, 

5. organizátorom akreditovaných kurzov používať logo SPPR a označenie „Kurz bol 

akreditovaný na rok .... Spoločnosťou pre projektové riadenie“ na všetkých publi-

káciách, týkajúcich sa akreditovaného kurzu počas trvania jeho akreditácie. To 

mu umožní získať uznanie jeho schopností v oblasti výuky a tréningu projektové-

ho riadenia zákazníkmi, 

6. organizátorom akreditovaných kurzov získať overenie kvality kurzu nezávislou 

treťou stranou. SPPR je členom medzinárodnej asociácie projektového riadenia 

IPMA s právom využívať jej know–how pri certifikácii odborníkov projektového 

riadenia 
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7. organizátorom akreditovaných kurzov získať užitočný nástroj pre marketing, kto-

rým môžu demonštrovať svoje schopnosti a odbornosť pri poskytovaní výuky 

v oblasti projektového riadenia. 

8. organizátorom akreditovaných kurzov zlepšovať kvalitu kurzov a tým aj pripravo-

vaných uchádzačov o certifikáciu na základe informácii o nedostatkoch pripravo-

vaných uchádzačov.  

 

1.3. HODNOTENÉ PARAMETRE KURZU 

Obsah kurzu sa popisuje prostredníctvom:  

1. Názvu - pre určenie názvu kurzu nie sú stanovené žiadne štandardy.  

2. Zoznamu prvkov spôsobilostí odborníka na projektové riadenie, ktorých aspoň 

čiastkové osvojenie kurz ponúka jeho účastníkom. Zoznam všetkých prvkov spô-

sobilostí odborníka na projektové riadenie definuje Súbor požadovaných spôsobi-

lostí odborníka na projektové riadenie (SPS OPR), ktorý vydáva SPPR.  

3. Sylabov kurzu - obsahujú podrobný zoznam tém, problémov, cvičení, prípado-

vých štúdií a pod., preberaných v kurze.  

Ciele kurzu sa vyjadrujú stupňami certifikácie, pre ktoré kurz pripravuje svojich 

účastníkov. Stupne certifikácie „D“, „C“, „B“ a „A“ definuje SPS a Systém certifikácie, 

ktoré vydáva SPPR.  

Odborné zabezpečenie kurzu vyjadruje osoba odborného garanta kurzu, osoby 

školiteľov a učebné pomôcky zahrnuté v cene kurzu. Pre odborné zabezpečenie kur-

zu nie sú stanovené štandardy. 

Technické zabezpečenie kurzu vyjadrujú priestory a ich technická spôsobilosť pre 

výuku (tepelná, svetelná a akustická pohoda, hygienické zázemie, poskytované ob-

čerstvenie, zahrnuté v cene kurzu).  

Cieľová skupina predstavuje charakteristiku skupiny osôb, pre ktoré je kurz určený 

(nároky na stupeň školského vzdelania a na všeobecnú prax v rokoch, nároky na 

vstupné skúsenosti a znalosti z projektového riadenia v rokoch a pod.). 

Organizátor kurzu je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá kurz predáva. 

 

1.4. PODMIENKY AKREDITÁCIE 

Podmienky akreditácie kurzu projektového riadenia Spoločnosťou pre projektové 

riadenie sú: 

1. marketingová dokumentácia akreditovaného kurzu obsahuje: 

a. názov kurzu 

b. popis cieľov (kurz nemusí poskytovať celý súbor poznatkov a zručností, 

potrebných na získanie daného stupňa; obsahom kurzu, alebo jeho 

časti môže byť spoločná príprava na viacero stupňov certifikácie) 

c. garanta kurzu prípadne školiteľov kurzu 
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d. cieľovú skupinu 

e. pedagogicko – technické zabezpečenie 

f. termíny a miesto kurzu 

2. kurz poskytuje SPPR účastníkovi kurzu reálnu možnosť získať poznatky 

a praktické zručnosti, potrebné na získanie príslušného stupňa certifikátu Od-

borníka projektového riadenia SPPR; hodnotiteľ pri tom zohľadňuje obsah, ciele, 

pedagogicko – technické zabezpečenie, cieľovú skupinu a organizátora kurzu; 

3. výslovné upozornenie: „Kurz slúži ako príprava na absolvovanie certifikácie u 

SPPR. Samotný medzinárodný certifikát IPMA je možné získať až po úspešnom 

absolvovaní certifikačného procesu Spoločnosti pre projektové riadenie.“ 

4. školiteľom kurzu je odborník na projektové riadenie, ktorý má v čase pôsob-

nosti v kurze platný certifikát SPPR alebo členskej organizácie IPMA 

5. neexistencia sťažností na interných aj externých spolupracovníkov poskytovate-

ľa kurzu za posudzované obdobie, uznaných Výborom SIPR pre riešenie sťaž-

ností; 

6. uchádzač zaplatil vstupný a príslušný akreditačný poplatok 

7. uchádzač podpísal Etický kódex poskytovateľa vzdelávania 

Úspešný uchádzač musí spĺňať všetky tu uvedené podmienky súčasne. 

 

 

1.5. PRIEBEH AKREDITÁCIE  

Akreditácia je trojkrokový interaktívny proces. 

Krok 1: Záujemca o akreditáciu zašle sekretariátu SPPR Žiadosť o akreditáciu kur-

zu, ktorá obsiahne nasledovné údaje o kurze, ktorý chce akreditovať: 

➢ Názov kurzu 

➢ Ciele kurzu 

➢ Organizátor kurzu 

➢ Obsah kurzu 

➢ Cieľová skupina kurzu 

➢ Trvanie kurzu vo vyučovacích hodinách a trvanie vyučovacej hodiny 

➢ Kedy bol kurz zriadený a koľkokrát sa už uskutočnil 

➢ Mená odborného garanta a školiteľov kurzu 

➢ Podpísaný etický kódex 

Záujemca o akreditáciu môže použiť svoje informačné a propagačné materiály (v 

PDF) 

Po získaní žiadosti sekretariát SPPR požiada výbor SPPR o určenie hodnotiteľa kur-

zu. Výbor SPPR určí hodnotiteľa kurzu z radov hodnotiteľov SPPR, ktorí sú zároveň 

odborníci pre projektové riadenie, certifikovaní pre najvyšší stupeň certifikácie, uve-

dený v cieľoch kurzu.  
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Po určení hodnotiteľa zašle sekretariát SPPR žiadosť a dokumentáciu kurzu hodnoti-

teľovi kurzu. 

Krok 2: Hodnotiteľ kurzu preskúma poskytnutú dokumentáciu a rozhodne, či možno 

v procese pokračovať. Rozhodnutie dokumentuje na formulári Predbežné hodnote-

nie kurzu projektového riadenia. Výsledok oznámi sekretariátu SPPR. Sekretariát 

SPPR oznámi záujemcovi meno hodnotiteľa a výsledok predbežného hodnotenia. 

V zápornom prípade požiada záujemcu, aby doplnil chýbajúce, alebo neúplné časti 

dokumentácie. V kladnom prípade požiada záujemcu, aby zaplatil vstupný poplatok 

a aby doručil hodnotiteľovi ďalšiu dokumentáciu (v PDF):  

➢ Jednu úplnú sadu literatúry a študijných pomôcok  

➢ Podrobnosti o odborno – technickom zabezpečení 

➢ Podrobné sylaby kurzu 

➢ Odborný životopis školiteľa kurzu  

 

Ak záujemca zaplatil vstupný poplatok a poskytol požadovanú dokumentáciu, stáva 

sa z neho uchádzač. Hodnotiteľ preskúma túto dokumentáciu a spojí sa s uchádza-

čom, aby pripravil spoločné stretnutie. 

Krok 3: Hodnotiteľ na stretnutí s uchádzačom preberie pedagogickú koncepciu 

a ciele kurzu, prípadne si vyžiada doplnkové informácie. Potom hodnotiteľ navštívi 

niektorú časť kurzu, alebo celý kurz – v minimálnej dĺžke 4 hodiny. Napokon hodnoti-

teľ vypracuje na určenom formulári Konečné hodnotenie kurzu projektového ria-

denia. Hodnotiteľ prerokuje výsledok hodnotenia s uchádzačom a podľa vlastného 

zváženia zohľadní, alebo nezohľadní jeho prípadné pripomienky. Obidve strany pod-

píšu tento formulár. Uchádzač tu vyjadrí svoj súhlas, alebo nesúhlas s hodnotením. 

Ak uchádzač vyjadrí na tomto formulári nesúhlas s rozhodnutím hodnotiteľa, môže 

doručiť Výboru SPPR písomnú sťažnosť. Sťažnosť treba doručiť najneskôr v 10. 

pracovný deň po dni, v ktorom sa uskutočnilo záverečné rokovanie s hodnotiteľom. 

V sťažnosti uvedie sťažovateľ zreteľne dôvody, pre ktoré považuje rozhodnutie hod-

notiteľa za nesprávne. Výbor SPPR si vyžiada písomné stanovisko hodnotiteľa 

k sťažnosti. Po získaní stanoviska hodnotiteľa uskutoční rokovanie s hodnotiteľom a 

sťažovateľom. Na záver tohto rokovania Výbor SPPR rozhodne s konečnou platnos-

ťou o udelení, alebo neudelení akreditácie. Ak Výbor SPPR prijme rozhodnutie neak-

reditovať kurz, nemusí uchádzač platiť ďalšie poplatky. Vstupný poplatok sa nevra-

cia. Ak Výbor SPPR prijme rozhodnutie akreditovať kurz, postupuje sa ďalej tak, ako 

v prípade kladného rozhodnutia hodnotiteľa. 

Ak uchádzač súhlasí so záporným rozhodnutím hodnotiteľa a neuplatní si právo 

sťažnosti v stanovenej lehote, proces končí bez udelenia akreditácie. Vstupný popla-

tok sa nevracia.  

Ak je hodnotenie kladné, hodnotiteľ ho odovzdá sekretariátu SPPR. Sekretariát 

SPPR požiada uchádzača o zaplatenie akreditačného poplatku na prvé 3 roky akre-

ditácie kurzu. Po zaplatení SPPR uzavrie s uchádzačom Dohodu o akreditácii kur-

zu a proces končí udelením akreditácie vrátane uvedenia akreditovaného kurzu 

v zozname akreditovaných kurzov a práva označovať daný kurz informáciou „Kurz 

bol akreditovaný do (dátum) Spoločnosťou pre projektové riadenie“. 
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1.6. PLATNOSŤ A TRVANIE AKREDITÁCIE  

Akreditácia kurzu platí na území SR 3 roky odo dňa, v ktorom bol kurz akreditovaný. 

 

1.7. PODMIENKY ODOBRATIA AKREDITÁCIE  

SPPR má právo 1x ročne počas platnosti akreditácie vykonať kontrolu podmienok 

akreditácie uvedených v bode 1.4. 

Pri nedodržaní podmienok v bode 1.4. má SPPR právo predčasne odobrať akreditá-

ciu kurzu. Uchádzačovi z toho nevyplývajú žiadne finančné ani iné náhrady. 

 

1.8. REAKREDITÁCIA 

Po uplynutí doby akreditácie (bod 1.6.) resp pri odobratí akreditácie (bod 1.7.) 

a opakovanom záujme o udelenie novej akreditácie kurzu sa vykonáva celý proces 

akreditácie, ktorý popisuje bod 1.5. 

 

1.9. REGISTER KURZOV V SPPR 

SPPR bude viesť register všetkých akreditovaných kurzov. Všetci členovia výboru 

SPPR a členovia SIPR sú povinní odpovedať na otázky záujemcov o kurzoch v ob-

lasti projektového riadenia uvedením informácie o registri všetkých akreditovaných 

kurzov. 

 

1.10. POPLATKY ZA AKREDITÁCIU 

Poplatky kryjú náklady SPPR na hodnotiteľa, vecné náklady hodnotenia, réžiu, licen-

ciu pre SPPR a vedenie registra všetkých akreditovaných kurzov. V prospech uchá-

dzača sú poplatky etapovito členené na vstupný poplatok a akreditačný poplatok na 

dobu trvania akreditácie – 3 roky. 

Poplatky za akreditáciu kurzov 

 

Vstupný poplatok pre člena SPPR: v EUR s DPH za kurz 200.- 

Vstupný poplatok pre nečlena SPPR: v EUR s DPH za kurz 350,- 

Akreditačný poplatok na 3 roky pre člena SPPR v EUR s DPH za kurz 500.-  

Akreditačný poplatok na 3 roky pre nečlena 
SPPR 

v EUR s DPH za kurz 950,- 

Pri zaplatení poplatku pre člena SPPR sa uchádzač zaväzuje zostať členom po dobu 

trvania akreditácie. V opačnom prípade ho môže SPPR vyzvať na úhradu zvyšnej 

časti poplatku pre nečlena. Pri neuhradení zvyšnej sumy platnosť akreditácie končí. 

 

1.11. FORMULÁRE  
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Akreditácia kurzu projektového riadenia  

Predbežné  - Konečné hodnotenie kurzu projektového riadenia 

 

Záujemca: 

Spoločnosť  

Adresa  

Telefón  

Email  

 

žiada o akreditáciu – reakreditáciu kurzu: (typ označiť krížikom) 

Názov: 

 Interný kurz určený pre nekomerčné vzdelávanie vlastných zamestnancov 

 Komerčný kurz organizovaný pre verejnosť 
 
 

Hodnotenie kurzu 

  
Formálne 

kritériá 

Odborné kritériá 

(vvplní hodnotiteľ): 

1. Vstupný poplatok  áno nie   

2. Podklady sú kompletné, obsahujú: áno nie   
➢  Úplná sada literatúry a študijných pomôcok  áno nie spĺňa nespĺňa 
➢  Podrobnosti o odborno-technickom zabezpečení áno nie spĺňa nespĺňa 
➢  Podrobné sylaby kurzu áno nie spĺňa nespĺňa 
➢  Odborný životopis školiteľa kurzu áno nie spĺňa nespĺňa 

3. Návšteva kurzu   Dátum: Miesto: spĺňa nespĺňa 
 
 
 

 Meno 
hodnotiteľa 

Podpis: Dátum: 

 S pokračovaním akreditácie 
                                     súhlasí  –  nesúhlasí 

   

 S akreditáciou              súhlasí  –  nesúhlasí    

Dôvody nesúhlasu: Odporúčania pre ďalší postup: 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  
 
 
 

 Uchádzač Podpis: Dátum: 

S rozhodnutím súhlasí - nesúhlasí:    
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Akreditácia kurzu projektového riadenia  

Dohoda o akreditácii kurzu projektového riadenia 

 

SPPR potvrdzuje, že organizátor: 

Spoločnosť  

Adresa  

Telefón  

Email  

úspešne akreditoval kurz: 

Názov: 

 

Trvanie akreditácie od:................................do:..................................... 

Označte krížikom typ kurzu: 

 Interný kurz určený pre nekomerčné vzdelávanie vlastných zamestnancov 

 Komerčný kurz organizovaný pre verejnosť 

Organizátor kurzu je oprávnený: 

používať logo SPPR a označenie „Kurz bol akreditovaný do (dátum) Spoločnos-

ťou pre projektové riadenie“ na všetkých publikáciách, týkajúcich sa akreditované-

ho kurzu počas trvania jeho akreditácie. 

SPPR sa zaväzuje: 

1. zapísať akreditovaný kurz do registra SPPR pre akreditované kurzy, 

2. oznámiť akreditáciu kurzu na svojej stránke www.sppr.sk 

3. na požiadanie každého záujemcu o informovanie o možnostiach vzdelávania 

v oblasti projektového riadenia dať mu k dispozícii úplný a v danom čase aktuálny 

zoznam akreditovaných kurzov SPPR 

4. oboznámiť organizátora kurzu o podstatných zmenách v systéme certifikácie. 

Organizátor kurzu sa zaväzuje: 

1. dodržiavať podmienky udelenia akreditácie (sú na druhej stranu listu a tvoria sú-

časť dohody), 

2. oznámiť bezodkladne a preukazne výboru SPPR, že niektorú z podmienok akre-

ditácie nemôže ďalej plniť, 

3. prestať s využívaním oprávnenia, vyplývajúceho z tejto akreditácie, ak niektorú 

z podmienok akreditácie nemôže ďalej plniť, ak sa s výborom SPPR nedohodol 

inak, 

4. na základe informácie o podstatných zmenách v systéme certifikácie zapracovať 

tieto v akreditovanom kurze a preukázateľne o tom informovať SPPR. 

SPPR je oprávnená: 

vyčiarknuť príslušný kurz zo zoznamu akreditovaných kurzov a túto skutočnosť zve-

rejniť ľubovoľným spôsobom, ak organizátor kurzu niektorú z podmienok akreditácie 
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prestal plniť, a ak sa s výborom SPPR nedohodol o inom riešení tejto skutočnosti. 

 

 

PODMIENKY AKREDITÁCIE KURZU PROJEKTOVÉHO  RIADENIA 

Podmienky akreditácie kurzu projektového riadenia Spoločnosťou pre projektové 

riadenie sú: 

1. marketingová dokumentácia akreditovaného kurzu obsahuje: 

a. názov kurzu 

b. popis cieľov (kurz nemusí poskytovať celý súbor poznatkov a zručností, 

potrebných na získanie daného stupňa; obsahom kurzu, alebo jeho 

časti môže byť spoločná príprava na viacero stupňov certifikácie) 

c. garanta kurzu prípadne školiteľov kurzu 

d. cieľovú skupinu 

e. pedagogicko – technické zabezpečenie 

f. termíny a miesto kurzu 

2. kurz poskytuje SPPR účastníkovi kurzu reálnu možnosť získať poznatky 

a praktické zručnosti, potrebné na získanie príslušného stupňa certifikátu Od-

borníka projektového riadenia SPPR; hodnotiteľ pri tom zohľadňuje obsah, ciele, 

pedagogicko – technické zabezpečenie, cieľovú skupinu a organizátora kurzu; 

3. výslovné upozornenie: „Kurz slúži ako príprava na absolvovanie certifikácie u 

SPPR. Samotný medzinárodný certifikát IPMA je možné získať až po úspešnom 

absolvovaní certifikačného procesu Spoločnosti pre projektové riadenie.“ 

4. školiteľom kurzu je odborník na projektové riadenie, ktorý má v čase pôsob-

nosti v kurze platný certifikát SPPR alebo členskej organizácie IPMA 

5. neexistencia sťažností na interných aj externých spolupracovníkov poskytovate-

ľa kurzu za posudzované obdobie, uznaných Výborom SIPR pre riešenie sťaž-

ností; 

6. uchádzač zaplatil vstupný a príslušný akreditačný poplatok 

7. uchádzač podpísal Etický kódex poskytovateľa vzdelávania 

Úspešný uchádzač musí spĺňať všetky tu uvedené podmienky súčasne. 

 

V ................................, dňa: ............................ 

 

Za organizátora kurzu    Za SPPR: 

Meno: ......................................   Meno:......................................... 

 

Podpis:      Podpis: 


