Žiadosť o predĺženie akreditácie na odbornú činnosť a vzdelávacieho
programu
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 vykonávať odbornú činnosť a vzdelávací program, podať na Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, odbor akreditácií, najneskôr 90 dní pred skončením platnosti tejto
akreditácie. Pri zmeškaní lehoty, čo i jedného dňa, neexistuje žiadna výnimka!
Použite tlačivo žiadosti o udelenie akreditácie s doplnením „predĺženie“. Príslušné tlačivo
je uvedené na web- sídle ministerstva www.employment.gov.sk, v časti „Akreditácie“.

K žiadosti o predĺženie je potrebné priložiť:
-

-

-

-

-

-

Podrobný prehľad o činnosti za obdobie, na ktoré bola udelená akreditácia (resp.
výročnú správu, správu o činnosti) – aj pri odbornej činnosti aj pri vzdelávacom programe
osobitne za jednotlivé roky.
Náležitosti v súlade s § 86 ods.1 písm. e) – v prípade vzdelávacích programov (ak došlo
k rozšíreniu miesta vykonávania vzdelávacieho programu, resp. bolo rozšírené miesto aj
na teoretickú aj na praktickú výučbu); doklad o materiálno - technickom zabezpečení
(zoznam hnuteľného majetku a zoznam pomôcok využívaný pri vzdelávacom programe)
musí byť opatrený pečiatkou žiadateľa, dátumom a podpisom štatutárneho orgánu.
Náležitosti v súlade s § 86 ods. 1 písm. f) – v prípade vzdelávacích programov (ak došlo
k rozšíreniu miesta vykonávania vzdelávacieho programu, resp. bolo rozšírené miesto aj
na teoretickú časť, na praktickú časť i prax).
Náležitosti v súlade s § 86 ods. 1 písm. h) – v prípade vzdelávacích programov doplnenie
náležitosti fyzických osôb, ktoré boli počas trvania akreditácie zaradené do lektorského
zboru (je potrebné doplniť doklad o odbornej spôsobilosti - o absolvovanom vzdelaní,
o najmenej trojročnej praxi v oblasti, ktorá je obsahom vzdelávania, súhlas
s vykonávaním lektorskej činnosti, príp. životopis).
Náležitosti v súlade s § 88 ods. 2 písm. c) bod prvý – v prípade odbornej činnosti
poskytnutie údajov potrebných na výpis z registra trestov právnických osôb v prípade,
keď kópia výpisu z registra trestov nebola už poskytnutá.
Náležitosti v súlade s § 88 ods. 2 písm. f) –v prípade odbornej činnosti ide o fyzické
osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom alebo ktoré priamo vykonávajú odbornú činnosť
a neboli doložené predmetné doklady (kópia dokladu o pracovnom pomere zodpovedného
zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti, kópia dokladu o pracovnoprávnom vzťahu
fyzickej osoby priamo vykonávajúcej odbornú činnosť, potvrdenie o odbornej
spôsobilosti – o ročnej praxi v priamom styku s cieľovou skupinou a spĺňajúcu
podmienku odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa
osobitného predpisu a kópia dokladu o vzdelaní).

-

-

Náležitosti v súlade s § 88 ods. 2 písm. g) – v prípade odbornej činnosti kópiu dokladu
preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti a opis práv a povinností
vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie v prípade, keď neboli doložené.
Náležitosti v súlade s § 88 ods. 2 písm. l) – v prípade odbornej činnosti kópie dokladov
o hygienických podmienkach (napr. kópia právoplatného rozhodnutia alebo záväzného
stanoviska príslušného úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky
alebo o zmene v ich prevádzkovaní).

Všetky náležitosti k žiadosti o predĺženie je potrebné zaslať v 1 origináli a 1 kópii. Každý
exemplár musí byť zviazaný zvlášť, očíslovaný a na každej strane musí byť pečiatka subjektu,
ktorý žiadosť o predĺženie zaslal.
Upozorňujeme, že pokiaľ bude niektorá z príloh v žiadosti chýbať, resp. žiadosť nebude mať
požadovanú úpravu, bude vrátená ako nekompletná.

Žiadosť o predĺženie akreditácie sa zasiela na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Odbor akreditácií
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
MPSVR SR začne na základe tohto podania konanie o predĺžení akreditácie, zamestnanci
ministerstva, v rámci možností, vykonajú ohliadku v subjekte s akreditáciou a na základe zistení
vyzvú žiadateľa na prípadné doplnenie žiadosti. Následne bude žiadosť o predĺženie postúpená
na prerokovanie do akreditačnej komisie.

