NÁLEŽITOSTI OZNÁMENIA O ZMENE ROZHODUJÚCICH SKUTOČNOSTÍ
V AKREDITOVANOM SUBJEKTE
Podľa § 83 ods. 5 písm. h) zákona č. 305/2005 Z. z. je akreditovaný subjekt povinný
„písomne oznámiť ministerstvu všetky zmeny rozhodujúcich skutočností, najmä
zmeny podmienok podľa § 79, do ôsmich dní od ich zmeny“.
Podľa § 26 ods. 1 vyhlášky č. 103/2018 Z. z. „Rozhodujúcou skutočnosťou v činnosti
akreditovaného subjektu je najmä
a) zmena programu centra, špecializovaného programu centra alebo
resocializačného programu centra, alebo zmena v metódach a postupoch
práce, ak akreditovaný subjekt nevykonáva opatrenia v zariadení,
b) zmena zamestnanca vykonávajúceho opatrenia, na ktoré bola udelená
akreditácia,
c) výsledok kontroly alebo inej činnosti, ktorej podstatou je kontrola, dozor alebo
dohľad, ak je výsledkom takejto činnosti protokol, upozornenie alebo iný
obdobný záver,
d) konanie orgánu činného v trestnom konaní súvisiace s činnosťou
akreditovaného subjektu alebo so zamestnancom akreditovaného subjektu,
e) riziková situácia pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré akreditovaný
subjekt vykonáva opatrenie, súvisiaca s vykonávaním opatrení akreditovaným
subjektom“
Všetky zmeny rozhodujúcich skutočností v akreditovanom subjekte je
potrebné Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
oznámiť písomne. Oznámenia o zmene rozhodujúcich skutočností zasielajte na
adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
odbor akreditácií
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame, aby ste pri zmene
I.

profesijného zabezpečenia vykonávania opatrení, na ktoré bola
akreditovanému subjektu udelená akreditácia, túto zmenu oznamovali
kompletným vyplnením prílohy č. 5 vyhlášky č. 103/2018 Z. z. a doložením
dokladov k novoprijatému zamestnancovi, ktorými akreditovaný subjekt
preukáže plnenie podmienok udelenej akreditácie podľa § 79 ods. 1 písm. c) a
d) a § 79 ods. 5 písm. a) alebo b) zákona č. 305/2005 Z. z.;
Poznámka:
 Doklad podľa § 79 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z.
(odborná spôsobilosť) – overená fotokópia. Zasielať len doklad,
ktorý preukazuje získanie vysokoškolského vzdelania I. alebo II. stupňa





II.

(podľa pracovnej pozície a vyžadovaných kvalifikačných predpokladov).
Doklad preukazujúci získanie vysokoškolského vzdelania III. stupňa,
respektíve doklad preukazujúci absolvovanie rigoróznej skúšky
alebo osvedčenia o absolvovaní kurzov pre ďalšie doplnenie vzdelania,
nezasielajte!
Doklad podľa § 79 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z.
(bezúhonnosť) – tlačivo „Žiadosť o odpis registra trestov“ číslo 7
(len pre oprávnené osoby). Vzor pre vyplnenie tlačiva dostupný na:
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/ziadostakreditaciu/vzor-vyplnenia-ziadosti-odpis-registra-trestov.html
Doklad preukazujúci plnenie podmienky podľa § 79 ods. 5 zákona
č. 305/2005 Z. z. V prípade, že zamestnanec alebo budúci
zamestnanec akreditovaného subjektu nespĺňa podmienku odbornej
praxe, je možné požiadať o odporučenie uznania podmienky odbornej
praxe za splnenú podľa § 82 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. v prílohe
č. 5 vyhlášky 103/2018 Z. z.

ostatných rozhodujúcich skutočností (§ 79 zákona č. 305/2005 Z. z.; § 26 ods.
1 vyhlášky č. 103/2018 Z. z.) zmeny oznamovali ministerstvu písomnou
formou, vrátane doloženia všetkých dokladov, ktorými akreditovaný subjekt
preukáže plnenie podmienok udelenej akreditácie (v kontexte zmeny, ktorá
nastala);
Poznámka:
 K oznámeniu rozhodujúcich skutočností podľa § 26 ods. 1 písm. e)
vyhlášky č. 103/2018 Z. z. (riziková situácia pre dieťa alebo plnoletú
fyzickú osobu) je potrebné zaslať oznámenie s opisom rizikovej situácie
a jej riešenia.

III.

osobitne upozorňujeme na povinnosť podľa § 83 ods. 5 písm. g) zákona č.
305/2005 Z. z., a to do 15. februára príslušného kalendárneho roku
akreditačnej komisii predložiť zhodnotenie programu supervízie za
predchádzajúci kalendárny rok.

UPOZORNENIE:
Podľa § 92 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. Ministerstvo uloží pokutu
„akreditovanému subjektu za porušenie povinnosti podľa § 83 ods. 5 alebo § 86 do 5
000 eur.“

