
Ako požiadať o udelenie akreditácie? 

Všetky dôležité informácie sú uvedené na webovej stránke ministerstva 

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/ . 

Musí mať zariadenie akreditáciu, ak sociálnu rehabilitáciu poskytujú v rámci celého 

komplexu poskytovania sociálnych služieb, alebo sa akreditácia vyžaduje len pri 

samostatnom výkone sociálnej rehabilitácie podľa § 21? 

V súlade s § 16 ods. 2 možno základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne 

poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu vykonávať ako samostatnú odbornú činnosť na základe 

zápisu do registra podľa § 65.  Podľa § 63 ods. 6 ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má 

záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu ako 

samostatné odborné činnosti, podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto odbornú 

činnosť udelená MPSVR SR. Z uvedeného vyplýva, že udelená akreditácia ako podmienka  

zápisu do registra  je potrebná len v tom prípade, ak chce subjekt tieto činnosti vykonávať 

samostatne, nie v rámci iných druhov sociálnych služieb.   

  

Akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu 150 hodín musí byť 

jeden ucelený alebo môžu byť spojené viaceré čiastkové kurzy? 

V ustanovení § 84 ods. 4, písm. c) a ods. 15 sa upravuje, že je potrebné na účely plnenia 

kvalifikačného predpokladu potrebného v oblasti sociálnych služieb na vykonávanie 

základného sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov a na činnosť rozvoja pracovných zručností činností absolvovať za ustanovených 

podmienok akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 

hodín. Z uvedeného vyplýva, že nemôže ísť o viac akreditovaných vzdelávacích kurzov, 

ktorých časový rozsah by sa spočítal. Akreditácia vzdelávacích programov v oblasti sociálnych 

služieb je upravená v § 85 až 87, § 89a a § 90 a je vykonávaná v pôsobnosti MPSVR SR.  

Existujú subjekty, ktoré môžu zabezpečiť pre obce kurz opatrovania na účely § 84 ods. 8 

a majú akreditáciu, ktorú vyžaduje zákon? 

Akreditácia vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb je upravená v § 85 až 87, § 

89a a § 90  a je vykonávaná v pôsobnosti MPSVR SR. Ministerstvo udeľuje akreditáciu 

na vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb aj na účely plnenia kvalifikačných 

predpokladov potrebných na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa v oblasti sociálnych 

služieb podľa § 84 ods. 8 písm. e) (akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 

hodín). Zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu 

(akreditovaných subjektov) vedie v rozsahu svojej pôsobnosti pri poskytovaní sociálnych 

služieb MPSVR SR a je zverejnený na webovom sídle ministerstva www.employment.gov.sk.  
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