
Vážime si vaše súkromie
Súbory cookies sú potrebné pre správne fungovanie webu, ako aj pre účely analýzy prevádzky a návštevnosti. Cookies nám neposkytujú prístup k Vášmu počítaču alebo
akýmkoľvek informáciám o Vás. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na
zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu osobných údajov. Výberom „Prijať všetko“ udeľujete súhlas so spracovaním cookies pre uvedené účely. Kliknutím na
„Odmietnuť všetko“ môžete používanie voliteľných cookies blokovať. Podrobnosti o používaní súborov cookies.

Akceptovať  Odmietnuť všetko 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Úvod > Ministerstvo > Akreditácie pre SPOD a SK a sociálne služby > Zoznam akreditovaných subjektov a subjektov s akreditáciou

Zoznam akreditovaných subjektov a subjektov s akreditáciou
Zoznam akreditovaných subjektov - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

 Centrá pre deti a rodiny podľa § 45 zákona č. 305/2005 Z. z.
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (vykonávané mimo Centier pre deti a rodiny)

Zoznam subjektov s akreditáciou - Sociálne služby
Zoznam subjektov, ktorým zanikla, resp. bola odňatá akreditácia na odbornú činnosť
Zoznam subjektov s platnou akreditáciou na odbornú činnosť - fyzické osoby
Zoznam subjektov s platnou, resp. predĺženou akreditáciou na odbornú činnosť – právnické osoby
Zoznam subjektov s platnou akreditáciou vzdelávacieho programu – fyzické osoby
Zoznam subjektov, ktorým akreditácia vzdelávacieho programu zanikla, resp. nebola predĺžená – fyzické osoby
Zoznam subjektov s platnou akreditáciou vzdelávacieho programu – právnické osoby
Zoznam subjektov, ktorým akreditácia vzdelávacieho programu zanikla, resp. nebola predĺžená – právnické osoby
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