
Žiadosť o predĺženie akreditácie 

Žiadosť o predĺženie akreditácie na odbornú činnosť (špecializované sociálne poradenstvo 

a sociálna rehabilitácia) a vzdelávacieho programu, je subjekt povinný, v prípade, ak aj naďalej 

chce byť poskytovateľom odbornej činnosti a vzdelávacieho programu, podať písomne na 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR najneskôr 90 dní pred skončením platnosti 

tejto akreditácie. 

Je možné použiť formulár žiadosti ako pri udelení akreditácie s doplnením „predĺženie“. 

K žiadosti je potrebné priložiť: 

- Prehľad o doterajšej činnosti za obdobie, na ktoré bola udelená akreditácia (resp. výňatok 

z výročnej správy za jednotlivé roky) – aj pri odbornej činnosti aj pri vzdelávacom 

programe. Pri vzdelávacích programoch je potrebné za jednotlivé roky uviesť termíny 

vykonania jednotlivých vzdelávacích programov /kurzov/ spolu s uvedením miesta 

a termínov vykonania teoretickej časti, praktickej časti a praxe, počet účastníkov 

vzdelávacieho programu a počet absolventov vzdelávacieho programu. 

- Náležitosti v súlade s § 86 ods.1 písm. f) – v prípade vzdelávacích programov, ak došlo 

k rozšíreniu miest vykonávania vzdelávacieho programu.  

- Náležitosti v súlade s § 86 ods. 1 písm. i) – v prípade vzdelávacích programov doplnenie 

náležitosti fyzických osôb, ktoré boli počas trvania akreditácie zaradené do lektorského 

zboru, ak to subjekt počas obdobia platnosti neurobil (je potrebné doplniť doklad 

o ukončenom vzdelaní, o praxi, súhlas s vykonávaním lektorskej činnosti) spolu s kópiou 

schváleného vzdelávacieho programu a doplnením ich mien a priezvisk pri jednotlivých 

častiach vzdelávacieho programu. 

- Náležitosti v súlade s § 88 ods. 2 písm. f) - ide o fyzické osoby, ktoré poskytujú odbornú 

činnosť a neboli k nim doložené predmetné náležitosti (údaje potrebné na získanie výpisu 

z registra trestov, kópia pracovnej zmluvy, resp. dohody o vykonaní práce, potvrdenie 

o praxi a kópia dokladu o vzdelaní). 

Všetky náležitosti k žiadosti je potrebné zaslať v 1 origináli a 1kópii. 

 

Žiadosť o predĺženie akreditácie sa zasiela na adresu: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Odbor akreditácií 

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 



 

MPSVR SR začne na základe tohto podania konanie o predĺžení akreditácie, zamestnanci 

ministerstva vykonajú ohliadku v akreditovanom subjekte a na základe zistení vyzvú žiadateľa na 

ďalšie doplnenie. 

 


