
K predĺženiu akreditácie:  
 

Podľa § 83 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. „Akreditácia má platnosť najviac päť 
rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. Na žiadosť akreditovaného subjektu podanú 
najneskôr 90 dní pred skončením platnosti akreditácie možno predĺžiť platnosť akreditácie 
najviac o päť rokov.“ 
 

Na akreditovaný subjekt, ktorý požiadal o predĺženie akreditácie na 
vykonávanie  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 83 ods. 2 
zákona č. 305/2005 Z. z. sa ustanovenia § 80 ods. 2 a 3 zákona č. 305/2005 Z. z. vzťahujú 
rovnako. Akreditovaný subjekt predkladá žiadosť o predĺženie akreditácie na tlačive „príloha 
č. 4“ vyhlášky č. 103/2018 Z. z. ak je žiadateľom právnická osoba  alebo  tlačive „príloha č. 3“ 
vyhlášky č. 103/2018 Z. z. ak je žiadateľom fyzická osoba. Súčasťou žiadosti je aj popis 
zmien rozhodujúcich skutočností, najmä zmien podmienok podľa § 79 zákona č. 305/2005)Z. 
z., ktoré nastali počas obdobia platnosti akreditácie, o ktorej predĺženie žiada akreditovaný 
subjekt. Žiadateľ o predĺženie platnosti akreditácie je povinný preukázať splnenie podmienok 
podľa § 79 zákona č. 305/2005 Z. z. alebo splnenie niektorej z podmienok podľa § 79 zákona 
č. 305/2005 Z. z. až na písomné vyzvanie ministerstva.  
 

V žiadosti je potrebné kompletne vyplniť príslušnú prílohu vyhlášky č. 103/2018 Z. z.. 
Pri podávaní žiadosti o predĺženie platnosti akreditácie sú náležitostí žiadosti upravené aj v  
§ 24 vyhlášky č. 103/2018 Z. z.  V prípade, že nedošlo k zmene v náležitostiach uvedených 
vo vyhláške, nie je potrebné tieto náležitosti dokladať v celom rozsahu. Túto skutočnosť je 
však potrebné správnemu orgánu písomne oznámiť.   
 

K žiadosti podľa § 83 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. (predĺženie akreditácie) je potrebné 
priložiť najmä:    

 údaje potrebné pre odpis registra trestov (tlačivo č. 7), ktorým ministerstvo overí 
bezúhonnosť osôb, ktoré akreditovaný subjekt zamestnáva v pracovnoprávnom 
vzťahu a ktoré pri výkone povolania prichádzajú do priameho kontaktu s klientom; 

 údaje potrebné na preukázanie splnenia podmienky bezúhonnosti právnickej osoby; 

 predpokladaný rozpočet na nasledujúci rok; 

 doklad preukazujúci splnenie podmienky zamestnania zodpovednej osoby podľa § 79 
ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.;  

 doklad podľa § 79 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005 Z. z., ak dochádza k zmene 
obsahu; 

 respektíve iný doklad, ktorým akreditovaný subjekt preukáže plnenie podmienok 
udelenej akreditácie, ak dochádza k zmene.  
 

Žiadosť je potrebné zasielať kompletne vyplnenú a 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 na adresu:  

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

V prípade otázok vo veci žiadosti o predĺženie akreditácie alebo zmenu 
akreditácie kontaktuje tajomníčku akreditačnej komisie, PhDr. Zdenu Telgársku Ďuricovú e-
mailom na zdena.duricova@employment.gov.sk.  
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