
Náležitosti žiadosti o zapísanie/opakované zapísanie do zoznamu 

supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky 

(podľa § 93a 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) 

  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR („MPSVR SR“) zapíše/opakovane 

zapíše do zoznamu supervízorov fyzickú osobu – supervízora na základe jej písomnej 

žiadosti. Fyzická osoba je vedená v zozname supervízorov počas piatich rokov odo dňa 

zapísania do zoznamu. Fyzickú osobu, ktorá bola vedená v zozname supervízorov päť 

rokov odo dňa zapísania do zoznamu, MPSVR SR zo zoznamu supervízorov vymaže. 
 

1. Povinné náležitosti žiadosti o zapísanie/opakované zapísanie do zoznamu 

supervízorov: 
 

 žiadosť o zapísanie/opakované zapísanie do zoznamu supervízorov, ktorá obsahuje 

meno, priezvisko fyzickej osoby (supervízora), kontaktnú adresu a telefónne číslo 

alebo iný kontaktný údaj, na ktorom budú poskytnuté záujemcom o programy 

supervízie bližšie informácie, 
 

 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1
: 

 

o meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, číslo občianskeho 

preukazu (alebo číslo pasu), dátum narodenia, miesto narodenia, okres 

narodenia v SR, štát narodenia, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, 

o meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, 

o meno a priezvisko otca, 
 

 overená fotokópia diplomu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa 

alebo uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou 

vysokou školou, 
 

 overená fotokópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej akreditovanej 

prípravy supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu 

najmenej 240 hodín. 
 

2. Odporúčané náležitosti žiadosti o zapísanie/opakované zapísanie do zoznamu 

supervízorov: 
 

 bližšie informácie v rozsahu najviac 120 slov o odbornej spôsobilosti a profesijných 

skúsenostiach fyzickej osoby, ktorá žiada o zapísanie do zoznamu supervízorov, 

najmä dĺžke praxe vo vykonávaní programov supervízie oblasť vykonávania 

supervíznych programov. 

                                                           
1
 Tieto údaje MPSVR SR bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie 

Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. 



 Žiadosť o zapísanie/opakované zapísanie do zoznamu supervízorov MPSVR SR a 

bližšie informácie o odbornej spôsobilosti a profesijných skúsenostiach odporúčame zaslať aj 

v elektronickej forme (CD a pod.) alebo na e-mail: michal.milan@employment.gov.sk.  

 

Žiadosť o zapísanie/opakované zapísanie do zoznamu supervízorov MPSVR SR 

je potrebné zasielať na: 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

„Zoznam supervízorov“ 

Špitálska č. 4 

816 43 Bratislava 

 

mailto:michal.milan@employment.gov.sk

