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NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O UDELENIE AKREDITÁCIE NA VYKONÁVANIE 

OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY 

PODĽA ZÁKONA č. 305/2005 Z.  z. – pre fyzické osoby 

 

I. Všeobecné informácie k žiadostiam 

Vzory žiadostí o udelenie akreditácie sú v prílohe č. 3 (fyzická osoba) vyhlášky č. 
103/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 103/2018 Z. z.).  

 
Žiadosť o udelenie akreditácie podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“)  je potrebné zasielať 
kompletne vyplnenú s očíslovaním strán (vrátane príloh) v jednom originály 
(nepoužívať hrebeňovú väzbu). Žiadosť o udelenie akreditácie sa doručuje 
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“) na adresu:  

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
odbor akreditácií  
Špitálska 4,6,8 
816 43 Bratislava 
 

Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. „Konanie o udelení akreditácie sa 
začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti ministerstvu.“ V prípade nedostatkov 
v žiadosti o udelenie akreditácie na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 
Z. z., bude začaté správne konanie prerušené, respektíve zastavené, ak žiadateľom 
nebudú odstránené nedostatky v žiadosti na základe výzvy správneho orgánu.   

 
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. „Žiadosť žiadateľa o akreditáciu, 

ktorým je fyzická osoba, obsahuje meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, 
rodné číslo žiadateľa o akreditáciu, zodpovednej osoby, ako aj všetkých 
fyzických osôb, ktoré žiadateľ o akreditáciu zamestnáva a ktoré budú 
opatrenia, metódy, techniky a postupy priamo vykonávať, a ďalšie údaje podľa 
osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov 
všetkých uvedených fyzických osôb a ďalšie určené náležitosti potrebné na 
akreditačné konanie.“ Uvedené náležitosti žiadosti je potrebné vyplniť do 
prílohy č. 3 vyhlášky č. 103/2018 Z. z.   
 

Podľa § 81 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. „O udelení akreditácie, predĺžení 
platnosti akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie rozhoduje 
ministerstvo po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie.“  

 
Pri vypracovaní žiadostí je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona 

č. 305/2005 Z. z. a vyhlášky č. 103/2018 Z. z., ktorá ustanovuje o. i. podrobnosti 
o personálnom zabezpečení, poskytovaní stravovania, o osobnom vybavení, 
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o akreditáciách, o opatreniach finančného charakteru,  o náležitostiach programu 
centra a náležitostiach sociálneho, výchovného alebo iného programu, o supervízii 
a pod. Nekompletná a formálne chybná žiadosť o udelenie akreditácie nebude 
predložená na prerokovanie a vyjadrenie Akreditačnej komisii ministerstva. 
 
Zákon č. 305/2005 Z. z. dostupný tu: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20180401 
 
Vyhláška č. 103/2018 Z. z. dostupná tu:  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/103/20180401 
 

Akreditáciu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. nemožno udeliť na vykonávanie: 

 opatrenia podľa § 44a ods. 2, § 72, § 73 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) 
prvého bodu až šiesteho bodu a deviateho bodu, písm. c) prvého bodu, 
písm. d), písm. e) prvého bodu, tretieho bodu, štvrtého bodu, šiesteho 
bodu až ôsmeho bodu, desiateho bodu až dvadsiateho bodu, písm. g) až 
i), ods. 3 písm. a) až c), písm. e) a f) a písm. h) až o) a § 74 zákona č. 
305/2005 Z. z., 

 mediácie, programu supervízie a právneho poradenstva, 

 na vykonávanie opatrení podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. a na 
vykonávanie opatrení podľa § 73 ods. 2 písm. b) desiateho bodu a písm. c) 
druhého bodu zákona č. 305/2005 Z. z. v prípade, ak tieto opatrenia nie sú 
vykonávané s inými opatreniami podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 

 
Vykonávanie opatrení SPODaSK akreditovaným subjektom podľa zákona č. 

305/2005 Z. z. sa nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku (§ 77 ods. 3 zákona č. 
305/2005 Z. z.).  
 

V prípade doplňujúcich otázok k formálnym náležitostiam žiadosti môžete 

kontaktovať tajomníčku Akreditačnej komisie ministerstva, na e-mailovú adresu 

zdena.duricova@employment.gov.sk  alebo písomne na adrese ministerstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/103/20180401
mailto:zdena.duricova@employment.gov.sk
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II. Žiadatelia o udelenie akreditácie na vykonávanie opatrení 
SPODaSK - fyzické osoby 

Žiadatelia - fyzické osoby, okrem náležitostí uvedených v § 80 ods. 2 zákona č. 
305/2005 Z. z.  (vyplní sa v prílohe č. 3 vyhlášky č. 103/2018 Z. z.), musia preukázať 
splnenie podmienok podľa § 79 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. K žiadosti o udelenie 
akreditácie je preto potrebné priložiť (v tomto poradí):   

1. Doklad preukazujúci spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu (§ 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z.)  
 
Poznámka:  

 Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu je možné 
preukázať „Čestným prehlásením“, ktoré musí o. i. obsahovať 
údaje prehlasujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, adresa 
trvalého bydliska. Prehlásenie zároveň musí byť opatrené 
podpisom prehlasujúceho, vrátane uvedenia miesta a dátumu 
vzniku prehlásenia.      

 
2. Doklad preukazujúci bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť (§ 79 

ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z.) 
 
Poznámka:  

 Bezúhonnosť sa preukazuje odpisov registra trestov, nie 
výpisom registra trestov! Bezúhonnosť žiadateľa overuje 
ministerstvo, žiadateľ len predloží „Žiadosť o odpis registra 
trestov“ tlačivo číslo 7 (len pre oprávnené osoby). Vzor pre 
vyplnenie tlačiva dostupný na: 
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/ziado
st-akreditaciu/vzor-vyplnenia-ziadosti-odpis-registra-trestov.html   

 Tlačivo „Žiadosť o odpis registra trestov“ nezväzovať do pevnej 
väzby a vkladať iba do originálu žiadostí!   

 Odbornú spôsobilosť žiadateľ preukazuje podľa § 79 ods. 5 
písm. a) alebo b) zákona č. 305/2005 Z. z., a to predložením 
dokladu o dosiahnutom vzdelaní – overená fotokópia a dokladu 
o odbornej praxi. Odbornú prax je potrebné preukázať podľa § 
24 ods. 2 písm. h) vyhlášky č. 103/2018 Z. z.    
 

3. Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzických osôb, ktoré 
zamestnáva alebo bude zamestnávať (§ 79 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 305/2005 Z. z.) 
 
Poznámka: 

 Odbornú spôsobilosť žiadateľ preukazuje podľa § 79 ods. 5 
písm. a) alebo b) zákona č. 305/2005 Z. z., a to predložením 
dokladu o dosiahnutom vzdelaní – overená fotokópia a dokladu 
o odbornej praxi. Odbornú prax je potrebné preukázať podľa § 
24 ods. 2 písm. h) vyhlášky č. 103/2018 Z. z.    
 
 

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/ziadost-akreditaciu/vzor-vyplnenia-ziadosti-odpis-registra-trestov.html
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/ziadost-akreditaciu/vzor-vyplnenia-ziadosti-odpis-registra-trestov.html
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4. Dokladom preukazujúcim bezúhonnosť fyzických osôb, ktoré 
zamestnáva alebo bude zamestnávať (§ 79 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 305/2005 Z. z.) 
 
Poznámka:  

 Bezúhonnosť sa preukazuje odpisov registra trestov, nie 
výpisom registra trestov! Bezúhonnosť osôb podľa § 79 ods. 1 
písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. overuje ministerstvo, žiadateľ 
len predloží „Žiadosť o odpis registra trestov“ tlačivo číslo 7 
(len pre oprávnené osoby). Vzor pre vyplnenie tlačiva dostupný 
na: 
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/ziado
st-akreditaciu/vzor-vyplnenia-ziadosti-odpis-registra-trestov.html 

 Tlačivo „Žiadosť o odpis registra trestov“ nezväzovať do pevnej 
väzby a vkladať iba do originálu žiadostí!   
 

5. Doklad preukazujúci trvalý alebo prechodný pobyt na území 
Slovenskej republiky, ak ide o cudzinca (§ 79 ods. 1 pís. e) zákona 
č. 305/2005 Z. z.)  
 

6. Písomne zdokumentované metódy práce ak žiadateľ nežiada 
o akreditáciu na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona 
v zariadení alebo program centra, špecializovaný program centra, 
alebo resocializačný program centra (§79 ods. 1 písm. f) zákona č. 
305/2005 Z. z.) 

 
Poznámka: 

 Náležitosti programu centra pre deti a rodinu a špecializovaného 
programu centra pre deti a rodinu sú uvedené v § 1 vyhlášky č. 
103/2018 Z. z.   

 Náležitosti resocializačného programu centra sú uvedené v § 2 
vyhlášky č. 103/2018 Z. z.   

 Ak budú opatrenia vykonávané mimo centra sociálnym 
programom, výchovným programom alebo iným programom, 
náležitosti programu sú upravené v § 24 ods. 2 písm. a) vyhlášky 
č. 103/2018 Z. z. 

 
7. Predbežný súhlas príslušných orgánov podľa § 79 ods. 1 písm. g) 

zákona č. 305/2005 Z. z.  
 

Poznámka:  

 Bod 7 dokladať iba v prípade, že žiadateľ žiada udeliť akreditáciu 
podľa § 78 zákona č. 305/2005 Z. z.  
 

8. Doklad preukazujúci materiálno - technické vybavenie na 
vykonávanie opatrení, na ktoré žiadateľ požaduje udeliť 
akreditáciu a spôsob alebo predpokladaný spôsob financovania 
vykonávania opatrení (§ 79 ods. 1 písm. h) zákona č. 305/2005 Z.  
z.)  
 

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/ziadost-akreditaciu/vzor-vyplnenia-ziadosti-odpis-registra-trestov.html
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/ziadost-akreditaciu/vzor-vyplnenia-ziadosti-odpis-registra-trestov.html
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Poznámka: 

 Tento doklad opatriť dátumom a podpisom.  
 

9. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo užívacie právo k priestorom, 
v ktorých budú opatrenia, na ktoré žiada akreditáciu vykonávané, 
okrem opatrení vykonávaných v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) 
až c) zákona č. 305/2005 Z. z. (§ 79 ods. 1 písm. i) zákona č. 
305/2005   Z. z.)  
 
Poznámka:  

 Napr.: predložením kópie nájomnej zmluvy alebo zmluvy o 

výpožičke, ktorých predmetom je nájom alebo výpožička 

priestorov, v ktorých sa budú opatrenia vykonávať, ak žiadateľ 

o udelenie akreditácie nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo 

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva 

k priestorom, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať, ak 

žiadateľ je vlastníkom týchto priestorov. 

 Neplatí vo vzťahu k vykonávaniu opatrenia podľa § 17 ods. 4 
zákona č. 305/2005 Z. z. v ubytovacom zariadení (na základe 
objednávky služby ubytovania a pod.).  
 

 
10. Doklad preukazujúci zodpovedajúce hygienické podmienky 

v priestoroch, v ktorých budú opatrenia vykonávané (§ 79 ods. 1 
písm. j) zákona č. 305/2005 Z. z.) 

 
Poznámka:  

 Predložiť Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, respektíve predbežný súhlas s užívaním 
priestorov (do času vydania rozhodnutia), ak sa opatrenia budú 
vykonávať podľa § 4 ods. 1 písm. d) alebo § 4 ods. 6 zákona č. 
305/2005 Z. z. 

 Pri opatreniach vykonávaných pobytovou formou, je v rozhodnutí 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva potrebné stanoviť 
maximálnu kapacitu zariadenia.   

 Neplatí vo vzťahu k vykonávaniu opatrenia podľa § 17 ods. 4 
zákona č. 305/2005 Z. z. v ubytovacom zariadení (na základe 
objednávky služby ubytovania a pod.). V tomto prípade je však 
potrebné, aby ubytovacie zariadenie, v ktorom subjekt bude 
opatrenia podľa § 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. vykonávať, 
spĺňalo podmienky ustanovené najmä vyhláškou č. 277/2008 Z. 
z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie 
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried a vyhláškou č. 
259/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 
štandardu a na ubytovacie zariadenia.    
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11. Písomne vypracovaný program supervízie a spôsob zabezpečenia 

supervízie  vykonávaných opatrení. (§ 79 ods. 1 písm. k) zákona č. 
305/2005 Z. z.) 
 
Poznámka: 

 Náležitosti programu supervízie sú upravené v § 3 vyhlášky č. 
103/2018 Z. z.  

 Na program supervízie § 93 ods. 9 platí rovnako. 

 

 

 


