
  Evidencia subjektov 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.“) 

 

 

 

Usmernenie 
 

 
Čl. I.  Usmernenie sa týka žiadateľov, ktorí 

 
a) majú záujem vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa 

§10 zákona č. 305/2005 Z. z. na území Bratislavského samosprávneho kraja, 

 

b) vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe 

udelenej akreditácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

podľa zákona č. 305/2005 Z. z.   

 

 

Čl. II.  Obsahové a formálne náležitosti žiadosti o evidenciu   

 
1. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú záujem vykonávať opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe § 10 zákona 

č. 305/2005 Z. z.   

              

a)   Právnická osoba, ktorá má záujem vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  

            a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z., predloží: 

- obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, telefónne 

číslo, email, 

- meno, priezvisko zodpovedného zástupcu, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym 

orgánom, alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, a ich trvalé 

bydlisko, 

- rozhodnutie alebo iný doklad príslušného orgánu o registrácii a o zápise do 

registra podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona č. 207/1996 Z. z., 

zákona č. 213/1997 Z.z.), alebo písomnú zmluvu, zakladaciu listinu, zriaďovaciu 

zmluvu, zriaďovaciu listinu alebo iný doklad, ktorý preukazuje vznik právnickej 

osoby, 

 

 

b) Fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z., predloží: 

          

- meno, priezvisko a trvale bydlisko, telefónne číslo, email. 

 

 



 

 Právnická osoba podľa písm. a) a fyzická osoba podľa písm. b), predloží :  
 

 

- miesto vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

- opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona    

č. 305/2005 Z. z., 

- obdobie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

- údaje a doklady o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, 

materiálnych podmienkach a finančných podmienkach na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, zodpovedného zástupcu               

(fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo fyzické osoby, ktoré sú členmi 

štatutárneho orgánu),  

- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, fyzickej osoby, ktorá podáva 

žiadosť o evidenciu,  

- preukázanie odbornej spôsobilosti: 

a) absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa v príslušnom 

humanitnom, sociálnom alebo pedagogickom zameraní podľa povahy 

vykonávaného opatrenia a najmenej trojročná prax vykonávaná na plný 

úväzok v oblasti zodpovedajúcej vykonávanému opatreniu, metóde, 

technike a postupu, 

b) absolvovanie stredoškolského štúdia príslušného zamerania podľa povahy 

vykonávaného opatrenia a najmenej trojročná prax vykonávaná na plný 

úväzok v oblasti zodpovedajúcej vykonávanému opatreniu, metóde, 

technike a postupu. 

 

 

 

 

2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 

    

 

 právnická osoba a fyzická osoba predloží náležitosti uvedené podľa bodu 1 

a zároveň predloží :  

 

 

- rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

o udelení akreditácie podľa zákona č. 305/2005 Z. z.  

 

 

 

 

 



Čl. III.  Spôsob podávania žiadostí 

 
- Žiadosť o evidenciu subjektu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. sa vypĺňa na tlačive - viď 

príloha č. 1 tohto usmernenia;   

 

- K žiadosti je potrebné doložiť prílohu uvedenú v tlačive -  viď príloha č. 1; 

 

- Žiadosť je potrebné priniesť osobne cez podateľňu, alebo zaslať poštou na Bratislavský 

samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, oddelenie sociálnoprávnej ochrany. Žiadosti 

zaslané faxom a emailom nebudú akceptované. 

 

      Adresa: Bratislavský samosprávny kraj 

  Odbor sociálnych vecí 

Oddelenie sociálnej pomoci 

  Sabinovská 16 

  820 05  Bratislava 

 

 

 

Čl. IV.   Prílohy  
 

-  Príloha č. 1  : Evidencia subjektu 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 – Žiadosť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  
 

Evidencia subjektu  

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 

 

 

Žiadosť 

 
Žiadateľ 

1. Právnická osoba 

Obchodné meno 

 alebo názov 
 

Sídlo   

Právna forma   

IČO, email, tel. číslo  

2. Fyzická osoba 

Meno a priezvisko : 
 

telefónne číslo : 
 

Email :  
 

Trvalé bydlisko  

3. 

Zodpovedný 

zástupca 

(fyzická osoba, ktorá 

je štatutárnym 

orgánom alebo 

fyzické osoby, ktoré 

sú členmi 

štatutárneho orgánu) 

 

Meno a priezvisko :  
 

trvalé bydlisko  

Meno a priezvisko : 
 

trvalé bydlisko 
 

4. 

Opatrenia 

sociálnoprávnej 

ochrany detí a  

sociálnej kurately   

podľa zákona  

č. 305/2005 Z. z.  

 

5. 

Miesto vykonávania 

opatrení 

sociálnoprávnej 

ochrany detí a  

sociálnej kurately   

podľa zákona č. 

305/2005 Z. z.  

 

6. 

Obdobie 

vykonávania 

opatrení 

sociálnoprávnej 

ochrany detí 

a sociálnej kurately 

 

 



7.  Údaje a doklady o                                 

priestorových 

podmienkach 

 

personálnych 

podmienkach 

 

materiálnych 

podmienkach 

 

finančných 

podmienkach 

 

 

Prílohy k žiadosti 

(predkladať úradne overené kópie alebo  kópie spolu s originálmi dokladov) 

1. 

Rozhodnutie alebo iný doklad príslušného orgánu o registrácii a o zápise do registra podľa osobitného predpisu        

(napr. zákon  č. 213/1997 Z. z., zákon č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a pod.) alebo písomnú 

zmluvu, zakladaciu listinu, zriaďovaciu zmluvu, zriaďovaciu listinu alebo iný doklad, ktorý preukazuje vznik 

právnickej osoby 

2. 
Štatút alebo iný doklad, ktorý preukazuje, kto je oprávnený na právne úkony ako štatutárny orgán, ak to 

neustanovuje osobitný predpis 

3. Údaje a doklady o priestorových, personálnych,  materiálnych a finančných podmienkach 

4. Výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu podľa bodu 3, nie starší ako 3 mesiace 

5. Výpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť o evidenciu, nie starší ako 3 mesiace 

6. Preukázanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


