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ZÁKON
z 12. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.
z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a ktorým sa mení

zákon č. 416/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky sa mení takto:

„V čl. XXII sa slová „sedemdesiatom bode“ nahrádzajú slovami „šesťdesiatom treťom bode“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha k zákonu č. 386
1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.
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V Z O R   OSVEDČENIA

(Názov vzdelávacej ustanovizne)

Číslo potvrdenia o akreditácii: .......................................... Číslo protokolu: ........................................................
(Uvedie sa v celom rozsahu číslo pridelené akreditovanej vzdelávacej aktivite.)

O S V E D Č E N I E

o získanom vzdelaní s celoštátnou platnos�ou

Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................

Deň, mesiac a rok narodenia: .............................................................................................................................

Úspešne absolvoval(a) (presný názov vzdelávacej aktivity):

.........................................................................................................................................................................

v čase od ................................................................ do ......................................................................................

v rozsahu ........................................................ (celkový počet hodín)

s odborným obsahom v predmetovej skladbe (vymenova� hlavné odborné témy a ich rozsah):

O s v e d č e n i e   o získanom vzdelaní s celoštátnou platnos�ou vydané pod¾a § 8 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z.
o ïalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti
v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.

V ..................................... dňa ............................... 200...

odtlačok úradnej

..................................................................             pečiatky               ..................................................................

             predseda skúšobnej komisie                                                 riadite¾ (štatutárny zástupca) vzdelávacej

                                                     ustanovizne

Príloha
k zákonu č. 386/1997 Z. z.
v znení zákona č. 567/2001 Z. z.
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