
 

  

 

       
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

Výzva Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže 

na predloženie žiadosti o získanie akreditácie  špecializovaných resocializačných a výchovných 

vzdelávacích programov 

 

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa: 

 

Názov: Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 

Adresa: Šagátova ul. 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 

Webové sídlo: www.zvjs.sk 

IČO: 00212008 

 

2. Kontaktné údaje vyhlasovateľa: 

 

Kontaktná osoba: por. Mgr. Kristína Diačiková  

E mail: kristina.diacikova@zvjs.sk 

Telefón: 02/208 31 839 

V prípade neprítomnosti je kontaktnou osobou: 

Mgr. Ľudmila Vráblová 

E mail: ludmila.vrablova@zvjs.sk 

Telefón: 02/208 31 823 

 

3. Názov udelenia akreditácie:  

 

„Akreditácia na vykonávanie špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov 

(ŠRaVVP) pre odsúdené osoby“ 

 

4. Stručný opis predmetu výzvy : 

 

Akreditácia sa udeľuje na zabezpečenie/výkon ŠRaVVP určených pre odsúdené osoby, ktorým je na 

základe vyhodnotenia potrieb a rizík indikovaný konkrétny ŠRaVVP. Každý zo ŠRaVVP je tematicky 

zameraný na elimináciu/znižovanie pôsobnosti jedného alebo viacerých kľúčových kriminogénnych 

faktorov recidívy trestnej činnosti a zároveň na podporu sociálnej inklúzie. Akreditácia sa udeľuje na 

jeden alebo viacero štandardizovaných ŠRaVVP, ktorými sú: 

 

1. Závislosti odsúdených osôb,  

2. Rizikové skupiny zo segregovaných komunít,  

3. Rodina a vzťahy odsúdených osôb,  

4. Finančná gramotnosť odsúdených osôb,  

5. Zamestnanosť odsúdených osôb,  

6. ŠRaVVP pre odsúdených mužov dopúšťajúcich sa násilia v partnerských vzťahoch,  
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7. Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb,  

8. Chcem sa zmeniť (ŠRaVVP pre mladistvých),  

9. Šanca pre psie oči.  

 

Udelená akreditácia je platná na území celej Slovenskej republiky. Akreditáciu je možné získať na 3 roky 

s možnosťou predĺženia na ďalšie 2 roky (akreditovaný subjekt môže požiadať o predĺženie akreditácie 

najskôr 120 dní pred uplynutím platnosti akreditácie), akreditácia je neprevoditeľná. Po získaní 

akreditácie bude žiadateľ zapísaný do zoznamu akreditovaných subjektov na stránke ZVJS.  

 

5. Miesto realizácie: 

 

Slovenská republika – najmä vybrané ÚVV a ÚVTOS1. 

 

6. Dĺžka trvania vyzvania na predloženie žiadosti o akreditáciu: 

 

Dátum vyhlásenia: 10. január 2022 

Dátum uzavretia: 20. február 2022  

 

7. Oprávnení žiadatelia: 

 

Žiadosť o akreditáciu môžu podať len oprávnení žiadatelia. Oprávnenými žiadateľmi o akreditáciu sú:  

A/ právnická osoba (PO)  

B/ fyzická osoba (FO) 

 

Oprávneným žiadateľom je v prípade PO len taká PO, ktorej predmet činnosti súvisí s prácou so 

sociálne rizikovou klientelou2 3. 

Oprávneným žiadateľom je v prípade PO len taká PO, ktorá sídli na území SR. 

 

8. Časový harmonogram konania: 

 

Žiadateľ môže predložiť svoju žiadosť kedykoľvek od termínu vyhlásenia vyzvania až do uzavretia 

vyzvania. Konanie o udelení akreditácie začína dňom doručenia žiadosti vyhlasovateľovi. Žiadateľ je 

o výsledku konania o žiadosti informovaný rozhodnutím o udelení, neudelení alebo rozhodnutím 

o zastavení/prerušení konania.  

 

Vyhlasovateľ je povinný vydať predmetné rozhodnutie do 90 pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak 

bude žiadosť neúplná alebo bude obsahovať iné nedostatky (napr. chýbajúce prílohy, nevyplnené údaje 

a pod.), vyhlasovateľ vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov a doplnenie žiadosti. Počas 

odstraňovania nedostatkov neplynie stanovená lehota pre rozhodnutie o udelení akreditácie, žiadateľ 

zároveň musí nedostatok odstrániť alebo údaje doplniť do 5 pracovných dní. V prípade ak žiadateľ 

neodstráni nedostatky v stanovenej lehote, vyhlasovateľ konanie zastaví a nebude ďalej rozhodovať.  

 

 

                                                      
1 O tom, ktorý ŠRaVVP bude realizovaný v ktorom ÚVV a ÚVTOS rozhodne GR ZVJS a následne osloví akreditované subjekty. 
2 Dokladuje sa relevantnou časťou štatútu PO alebo iným dokladom, ktorý obsahuje predmet činnosti, resp. poslanie PO a pod. 
3 Rizikovým klientom je osoba, ktorá vykazuje znaky rizikového správania (napríklad osoby bez domova, osoby pracujúce v sex 
biznise, závislé osoby, osoby vo/po VTOS a pod.). 



 

  

 

9. Miesto a spôsob podania žiadosti: 

 

Žiadosť musí žiadateľ zaslať prostredníctvom elektronického formulára, zverejneného na webovom 

sídle www.sancananavrat.sk. Podpísaný originál vygenerovanej žiadosti spolu s povinnými prílohami 

zašle žiadateľ na adresu vyhlasovateľa.  

 

10. Podmienky akreditácie: 

 

1. Žiadateľ musí podať kompletne vyplnenú žiadosť o akreditáciu konkrétneho ŠRaVVP (ak žiadateľ 

žiada o akreditáciu viacerých ŠRaVVP, jednotlivé žiadosti musí podávať samostatne) spolu 

s povinnými prílohami, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu.   

2. Obsah žiadosti musí zodpovedať Štandardom ŠRaVVP, ktoré stanoví GR ZVJS (príloha č. 5.). 

3. Žiadateľovi nesmie byť v rezorte MS SR odňatá akreditácia za posledných 12 mesiacov pred 

podaním žiadosti. 

4. Ak je žiadateľom PO, musí byť bezúhonná4. 

5. Ak je žiadateľom PO, nesmie mať nesplnené peňažné záväzky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným 

poisťovniam a daňovému úradu5. 

6. Ak je žiadateľom PO musí zabezpečiť odborne spôsobilé personálne obsadenie pozície lektor (resp. 

lektori), pričom každý ŠRaVVP musia zabezpečovať minimálne 4 lektori6. 

7. Všetci lektori musia súhlasiť so zaradením do programu a so spracovaním svojich osobných údajov7. 

8. Ak je žiadateľom PO, táto je povinná preukázať uzatvorenie pracovnoprávnych alebo iných 

zmluvných vzťahov so všetkými lektormi ŠRaVVP najneskôr 2 týždne pred začiatkom realizácie 

ŠRaVVP, lektori zároveň môžu vykonávať lektorskú činnosť v rámci ŠRaVVP len po dobu platnosti 

uvedeného vzťahu8. 

9. Lektorov môže PO počas trvania akreditácie dopĺňať, ako aj nahradiť inými osobami v prípade, ak 

spĺňajú podmienky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti (pri akýchkoľvek personálnych zmenách 

má žiadateľ povinnosť informovať vyhlasovateľa a uvedenú zmenu zrealizovať až po jej schválení 

akreditačnou komisiou). 

10. FO môžu podať žiadosť samostatne alebo ako skupina9. 

11. Ak je žiadateľom FO musí byť bezúhonná10.  

12. Každý lektor musí byť odborne spôsobilý, za odborne spôsobilú sa považuje osoba, ktorá spĺňa 

definované kvalifikačné kritériá praxe11 a vzdelania12: 

- dokladovaná nepretržitá prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže minimálne 3 

roky v celkovom rozsahu minimálne 100 hodín  

ALEBO  

- dokladovaná prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže v celkovom rozsahu 

minimálne 200 hodín 

A  

                                                      
4 Dokladuje sa výpisom z registra trestov PO použiteľným na právne účely nie starším ako 3 mesiace.  
5 Dokladuje sa potvrdením spomenutých inštitúcií nie starším ako 3 mesiace.  
6 V žiadosti o akreditáciu môže byť lektorov viac ako 4, pri samotnej realizácii ŠRaVVP tento realizujú 4 lektori 
7 Dokladuje sa podpísanými súhlasmi, ktoré tvoria prílohu č. 2 a 3 tohto dokumentu. Uvedené súhlasy generuje aj elektronický 
formulár.  
8 Dokladuje sa kópiou platnej zmluvy.  
9 V prípade udelenia akreditácie bude táto udelená každej FO zvlášť. 
10 Dokladuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. 
11 Dokladuje sa životopisom vo formáte europass, potvrdeniami od zamestnávateľa, kópiami obsahu pracovných zmlúv, kópiami 
faktúr poskytovaných služieb a pod.  
12 Dokladuje sa kópiou VŠ diplomu a kópiami certifikátov, osvedčení a potvrdení vzdelávacích inštitúcií. 

http://www.sancananavrat.sk/


 

  

 

- dokladovaná prax v práci s rizikovým klientom minimálne 3 roky, 

- dokladovaná prax v téme konkrétneho ŠRaVVP minimálne 3 roky, 

- minimálne 150 hodín akreditovaného sociálno - psychologického výcviku, psychoterapeutického 

výcviku, nácviku sociálnych zručností alebo ďalšieho vzdelávania v pomáhajúcich profesiách, 

- vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa v odboroch psychológia, sociálna práca, 

andragogika, sociálna pedagogika, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, resp. iné odbory 

humanitného alebo pedagogického zamerania, 

- výhodou (nie podmienkou) je absolvovaná supervízia v rozsahu minimálne 5 hodín13. 

 

V prípade ŠRaVVP pre odsúdených mužov dopúšťajúcich sa násilia v partnerských vzťahoch je 

k uvedeným kritériám potrebné splniť aj: 

- minimálne 30 hodín výcviku/tréningu/vzdelávania pre prácu s páchateľmi a obeťami domáceho 

násilia/násilia v partnerských vzťahoch, 

alebo minimálne 100 hodín trénerského kurzu sociálno – intervenčného programu práce 

s páchateľom domáceho násilia. 

 

V prípade ŠRaVVP Šanca pre psie oči sú uvedené kvalifikačné kritériá upravené nasledovne: 

Kvalifikačné predpoklady pre lektora I. tematickej oblasti: 

- dokladovaná nepretržitá prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže minimálne 3 

roky v celkovom rozsahu minimálne 100 hodín  

ALEBO  

- dokladovaná prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže v celkovom rozsahu 

minimálne 200 hodín 

A  

- dokladovaná prax v práci s rizikovým klientom minimálne 3 roky, 

- minimálne 150 hodín akreditovaného sociálno - psychologického výcviku, psychoterapeutického 

výcviku, nácviku sociálnych zručností alebo ďalšieho vzdelávania v pomáhajúcich profesiách, 

- vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa v odboroch psychológia, sociálna práca, 

andragogika, sociálna pedagogika, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, resp. iné odbory 

humanitného alebo pedagogického zamerania. 

Kvalifikačné predpoklady pre lektora II. tematickej oblasti: 

- dokladovaná nepretržitá prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže minimálne 3 

roky v celkovom rozsahu minimálne 100 hodín  

ALEBO  

- dokladovaná prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže v celkovom rozsahu 

minimálne 200 hodín 

A  

- dokladovaná prax v práci s rizikovým klientom minimálne 3 roky, 

- dokladovaná prax v oblasti ochrany zvierat a/alebo prírody (resp. enviromentálnej kriminality) 

minimálne 1 rok, 

- vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa.   

Kvalifikačné predpoklady pre lektora III. tematickej oblasti, časť A): 

- príslušník ZVJS s funkčným zaradením psovod, oprávnený na lektorskú činnosť v oblasti 

kynológie s cieľovou skupinou odsúdených s využitím terapeutického psa. 

Kvalifikačné predpoklady pre lektora III. tematickej oblasti, časť B): 

                                                      
13 Dokladuje sa potvrdením od supevízora alebo organizácie.  



 

  

 

- príslušník ZVJS s funkčným zaradením psychológ.  

 

11. Hodnotenie žiadosti a rozhodnutie: 

 

GR ZVJS rozhoduje o udelení akreditácie, jej predĺžení alebo zrušení na návrh akreditačnej komisie 

(AK), ktorá posudzuje splnenie podmienok pre udelenie, predĺženie alebo zrušenie akreditácie. 

 

Pri hodnotení žiadosti bude aplikované dvojstupňové overovanie splnenia podmienok:  

 

1. Formálne overenie žiadosti, ktorého obsahom je overovanie splnenia všetkých formálnych náležitostí 

uvedených vo výzve a overovanie relevancie a platnosti dokumentov vo forme príloh. Realizuje ho 

vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ overuje splnenie podmienok na získanie akreditácie v súlade s vyzvaním 

a s dokumentmi, na ktoré sa vyzvanie odvoláva.  

 

2. Odborné overenie žiadosti, ktorého obsahom je overovanie splnenia odborných náležitostí 

uvedených vo výzve, ako napríklad posúdenie odborných skúseností žiadateľa,  kvalifikačných 

predpokladov lektorov, vhodnosti navrhovaných aktivít a pod. Realizuje ho AK. 

 

Povinnosti akreditovaného subjektu, zánik a odňatie akreditácie upravuje príloha č. 4.  

 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1 – Zoznam povinných príloh 

Príloha č. 2 – Súhlas lektora so zaradením do ŠRaVVP 

Príloha č. 3 – Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

Príloha č. 4 – Povinnosti akreditovaného subjektu, zánik a odňatie akreditácie 

Príloha č. 5 – Štandardy ŠRaVVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

PRÍLOHA č. 1 - Zoznam povinných príloh 

 

A) Povinné prílohy pre PO 

1. Relevantná časť štatútu PO alebo iný doklad, ktorý obsahuje predmet činnosti, resp. poslanie PO a pod. 

(kópia) 

2. Výpis z registra trestov PO použiteľný na právne účely nie starší ako 3 mesiace (originál).  

3. Potvrdenia Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace 

(originály). 

4. Podpísané súhlasy všetkých lektorov so zaradením do ŠRaVVP (originály). 

5. Podpísané súhlasy všetkých lektorov so spracovaním osobných údajov pre účely ŠRaVVP (originály). 

6. Výpisy z registra trestov všetkých lektorov nie staršie ako 3 mesiace (originály).  

7. Životopisy všetkých lektorov vo formáte europass (podpísané originály).  

8. Potvrdenia od zamestnávateľa (originály), kópie obsahu pracovných zmlúv, kópie faktúr poskytovaných 

služieb, resp. kópie iných dokladov preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov všetkých 

lektorov. 

9. Kópie VŠ diplomov (najvyššie dosiahnuté vzdelanie), certifikátov, osvedčení a potvrdení vzdelávacích 

inštitúcií preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov všetkých lektorov. 

10. Potvrdenia o absolvovaní supervízie jednotlivých lektorov - pozor - nepovinná podmienka aj príloha (originály). 

11. Kópie platných zmlúv PO s lektormi (dokladá sa len v prípade, že žiadateľ bude v budúcnosti vybratý na realizáciu 

konkrétneho ŠRaVVP a to najneskôr 2 týždne pred začiatkom realizácie ŠRaVVP). 

 

B) Povinné prílohy pre FO 

 

1. Podpísané súhlasy všetkých lektorov so zaradením do ŠRaVVP (originály). 

2. Podpísané súhlasy všetkých lektorov so spracovaním osobných údajov pre účely ŠRaVVP (originály). 

3. Výpisy z registra trestov všetkých lektorov nie staršie ako 3 mesiace (originály).  

4. Životopisy všetkých lektorov vo formáte europass (podpísané originály).  

5. Potvrdenia od zamestnávateľa (originály), kópie obsahu pracovných zmlúv, kópie faktúr poskytovaných 

služieb, resp. kópie iných dokladov preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov všetkých 

lektorov. 

6. Kópie VŠ diplomov (najvyššie dosiahnuté vzdelanie), certifikátov, osvedčení a potvrdení vzdelávacích 

inštitúcií preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov všetkých lektorov. 

7. Potvrdenia o absolvovaní supervízie jednotlivých lektorov - pozor - nepovinná podmienka aj príloha (originály). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

PRÍLOHA č. 2 – Súhlas lektora so zaradením do ŠRaVVP 

 

Ja dolu podpísaný/á ..............................................................(meno a priezvisko), dátum narodenia 

....................................., trvale bytom ..........................................................................................týmto vyjadrujem súhlas 

so zaradením na pozíciu lektora v rámci predkladaného špecializovaného resocializačného a výchovného 

vzdelávacieho programu: ......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ........................................ dňa ........................     .................................................... podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk; 



 

  

 

PRÍLOHA č. 3 – Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

 

Ja dolu podpísaný/á ..............................................................(meno a priezvisko), dátum narodenia 

....................................., trvale bytom ..................................................................... týmto dávam v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

ochrane osobných údajov“), súhlas so spracovaním mojich osobných údajov a to v rozsahu : 

 

 meno a priezvisko 

 dátum narodenia 

 adresu trvalého bydliska a korešpondenčná adresa 

 vzdelanie 

 

Účel:  

Jednou zo súčastí aktivít národného projektu „Šanca na návrat“ je spracovanie systému akreditačného konania, 

ktoré umožní fyzickým a právnickým osobám požiadať o udelenie pilotnej akreditácie na resocializačný 

výchovný a vzdelávací program. Súčasťou akreditačného konania je posudzovanie splnenia kvalifikačných 

predpokladov lektorov a ďalších náležitostí, ktoré musia byť v súlade so schválenými štandardmi. Rovnako je 

jeho súčasťou aj komunikácia so žiadateľmi.  

 

Tento súhlas dávam na dobu určitú/neurčitú* 

 

Prehlasujem, že som dobrovoľne poskytol/a svoje presné a pravdivé osobné údaje a som si vedomý/á svojich 

práv podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.  

 

Poučenie: Podľa § 19 zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním 

osobných údajov odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Máte právo podať návrh 

na začatie konania Úradu pre ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 

 

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v 

súlade s článkom 13 nariadenia GDPR. 

 

 

V ........................................ dňa ........................ .................................................... podpis  

 

Podmienky ochrany súkromia sú zverejnené i na webstránke zboru (www.zvjs.sk), pričom ak o to požiadate 

budú Vám poskytnuté aj v tlačenej podobe.  

* Nehodiace sa prečiarknite 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk; 

 

 

http://www.esf.gov.sk/


 

  

 

PRÍLOHA č. 4 - Povinnosti akreditovaného subjektu, zánik a odňatie akreditácie 

 

 

A) Povinnosti akreditovaného subjektu 

 

Akreditovaný subjekt je na základe udelenej akreditácie oprávnený uskutočňovať ŠRaVVP za 

podmienok, za ktorých mu bola akreditácia udelená a v súlade s aktuálnymi štandardmi stanovenými GR 

ZVJS a platnou legislatívou.  

 

Akreditovaný subjekt je povinný v prípade realizácie ŠRaVVP: 

 

- viesť dokumentáciu ŠRaVVP vo forme, ktorú určí vyhlasovateľ, 

- spolupracovať s ústavom na výkon väzby a/alebo výkon trestu odňatia slobody v ktorom sa 

ŠRaVVP vykonáva, 

- spolupracovať s povereným zamestnancom/zamestnancami GR ZVJS.  

 

B) Zánik akreditácie 

 

Akreditácia zaniká: 

 

a) na žiadosť FO alebo PO ktorej bola akreditácia udelená, 

b) zrušením alebo zánikom PO ktorej bola akreditácia udelená, 

c) uplynutím platnosti udelenej akreditácie.  

 

C) Odňatie akreditácie 

 

Vyhlasovateľ môže odňať akreditáciu, ak akreditovaný subjekt: 

 

a) poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o udelenie akreditácie, ktoré majú podstatný 

vplyv na udelenie akreditácie, 

b) závažným spôsobom alebo opakovane poruší svoje povinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

PRÍLOHA č. 5 – Štandardy ŠRaVVP (samostatný dokument) 

 

 

 


