
Asociace manželských a rodinných poradcu ČR, z.s.

V. Huga 4

150 00 Praha

IČO: 00539384

číslo VA: vybavuje: e-mail: dátum:

2020047 Mgr. Klimová skp.kancelaria@gmail.com 02.03.2020

13.-15.05.2020

Organizátor:                   Asociace manželských a rodinných poradcu ČR, z.s.

Odborný garant: Kollár Peter, Mgr.

Počet kreditov pasívna účasť:             16

VA2020047

Slovenská komora psychológov®

Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava 

Tel: + 421 2 436 306 99  Mob.: + 421 948 228 738 

e-mail: skp.kancelaria@gmail.com, www.komorapsychologov.sk 

Vec:   Oznámenie  o  akceptovaní jednorázovej vzdelávacej aktivity  a priznaní kreditov za sústavné vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov.

c.) registratúra a evidencia:  povinnosť organizátora písomne alebo elektronicky 10 rokov archivovať:

• registratúrne záznamy obsahujúce podrobný obsah a rozsah vzdelávacej aktivity a jej cieľ,

• hodnotiacu správu odborného garanta alebo supervízora o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre prax (vzor na 

www.komorapsychologov.sk),

• výsledky dotazníka spokojnosti účastníkov vzdelávacej aktivity, ak sa dotazník použil - NIE JE POVINNÉ

• prezenčnú listinu s podpismi účastníkov zo dňa konania vzdelávacej aktivity, ktorú organizátor uzavrel podpisom potvrdzujúcim súčet 

účastníkov najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej aktivity; pri viacdennej vzdelávacej aktivite uloží 

osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania vzdelávacej aktivity,

• vzor potvrdenia o absolvovaní aktivity.

Na základe žiadosti o akceptovanie vzdelávacej aktivity ako súčasti sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a žiadosti o 

priznanie kreditov podľa Vyhlášky MZ SR. č. 74/2019 Z.z. o kritériách  a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho 

pracovníka Prezídium Slovenskej komory psychológov (P SKP) schválilo zaregistrovanie vami organizovanej vzdelávacej aktivity nasledovne:

Odborný názov aktivity: 15. konference Asociace manželských a rodinných poradcu ČR

Termín:                           

Registračné číslo VA v SKP:            

Ako organizátora vzdelávacej aktivity vás upozorňujeme (podľa § 75 ods. 1 až 4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky 296/2010 Z.z. v 

znení neskorších predpisov) na nasledovné povinnosti: 

a.) voči účastníkom: vydať účastníkom potvrdenie o účasti s vymedzením získaných kreditov (vzor nájdete na webe SKP)

b.)  voči Slovenskej komore psychológov (ďalej SKP):

• doručiť SKP (poštou alebo scany mailom na adresu: skp.kancelaria@gmail.com)  prezenčné listiny najneskôr do 14 kalendárnych dní po 

uskutočnení vzdelávacej aktivity, a to za každý deň aktivity podpísanú samostatne, pričom každá musí byť podpísaná - uzatvorená 

garantom alebo organizátorom aktivity, potvrdzujúcim súčet účastníkov (vzor je na www.komorapsychologov.sk), 

• doručiť do SKP hodnotiacu správu odborného garanta najneskôr do 14 kalendárnych dní po uskutočnení vzdelávacej aktivity

• prezenčnú listinu a správu garanta v prípade zasielania komore mailom z dôvodu ochrany osobných údajov zaheslujte číslom vzdelávacej 

aktivity

• písomne oznámiť SKP (poštou alebo mailom na adresu: skp.kancelaria@gmail.com), že sa VA neuskutoční  najneskôr do 14. 

kalendárnych dní po plánovanom termíne,

• uhradiť administratívny poplatok za spracovanie vzdelávacej aktivity 50 EUR v stanovenom termíne splatnosti poplatok za posúdenie VA 

na základe faktúry vystavenej zo strany SKP  a to i v prípade, že sa vzdelávacia aktivita neuskutoční (je zrušená), 

• uhradiť poplatok za kredity (výpočet celkovej sumy: počet kreditov x 0,3 EUR x počet osôb - účastníkov vzdelávacej aktivity) na základe 

faktúry vystavenej zo strany SKP v stanovenom termíne splatnosti,

mailto:skp.kancelaria@gmail.com


Informácia ku prezenčným listinám:

Pri vypĺňaní prezenčnej listiny postupujte podľa pokynov na nej uvedených.

Na prezenčnej listine odovzdávanej Slovenskej komore psychológov z dôvodu evidencie pridelených kreditov organizátor pri účastníkoch:

• ktorí sú evidovaní v Slovenskej komore psychológov uvádza titul, meno, priezvisko, ID v komore (4D...) a podpis účastníka,

• ktorí nie sú  registrovaní v SKP uvádza iba mená a priezviská, titl.  - bez podpisu, nakoľko SKP  nedisponuje súhlasmi s evidenciou 

osobných údajov týchto osôb. Ich vyznačenie na zozname účastníkov VA je  nevyhnutné z hľadiska kontroly pridelenia kreditov. Organizátor 

si ich eviduje na samostatnej prezenčnej listine, ktorú nezasiela do Slovenskej komory psychológov.

Organizátor je povinný dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov najmä podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o 

zmene a doplnení niektorých údajov a súvisiacich predpisov.

Organizátor je povinný  na prezenčnej listine pri každom účastníkovi uviesť počet pridelených kreditov v príslušnom riadku,  v závere 

spočíta celkovú sumu pridelených kreditov a uvedie v príslušnom políčku.

Prezenčnú listinu je potrebné uzatvoriť podpisom najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej aktivity;                       

pri viacdennej vzdelávacej aktivite uloží osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania vzdelávacej aktivity.

Nesprávne vyplnené prezečné listiny komora zašle späť organizátorovi.

Vzory dokladov (prezenčná listina, správa garanta, certifikát) nájdete na www.komorapsychologov.sk v časti DOKUMENTY.

Komunikáciu ohľadom vzdelávacích aktivít smerujte výhradne na mail: skp.kancelaria@gmail.com, v urgentnom prípade kontaktujte 

prezidentku komory telefonicky.

S pozdravom a želaním úspešnej realizácie vzdelávacej aktivity, 

prezidentka 

Slovenská komora psychológov


