Príloha č. 10

Žiadosť o udelenie autorizácie inštitúcii s odporúčacím
návrhom stavovskej alebo profesijnej organizácie alebo
zamestnávateľskej organizácie
Identifikačné údaje žiadateľa
Názov:
Sídlo:
Identifikačné číslo organizácie:
Meno a priezvisko štatutára:
Telefónne číslo:
E-mail:

Kontaktná osoba
Meno a priezvisko
Telefónne číslo:
E-mail:

Profil inštitúcie
Dátum vzniku:
Informácie o predchádzajúcej činnosti
a) z oblasti priamo súvisiacej s overovanou
kvalifikáciou alebo skupinou kvalifikácií
b) z oblasti vzdelávania

v tvare od – do: stručný opis činnosti
(maximálny rozsah: 1800 znakov)

Predmet žiadosti
Sektor národného hospodárstva:
Kvalifikácia alebo skupina kvalifikácií:

1.
2.
...

(V prípade záujmu o kvalifikácie alebo skupiny kvalifikácií z viacerých sektorov národného hospodárstva, skopírujte vzorovú tabuľku)

týmto žiadam
o udelenie autorizácie v rámci overovania kvalifikácií v národnom projekte Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej
republike.
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR poskytujem
súhlas autorizujúcemu orgánu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, so sídlom Stromová 1, 813
30 Bratislava, na spracovanie uvedených osobných údajov s cieľom spracovania žiadosti. Súhlas sa poskytuje aj na poskytnutie
osobných údajov pre iné orgány štátnej správy s cieľom zapísania a vedenia v registri autorizovaných osôb.
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Som si vedomá/-ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem
kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu autorizujúceho orgánu. Odvolanie súhlasu je účinné dňom
jeho doručenia.
Zároveň vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v žiadosti sú správne a pravdivé a že všetky priložené dokumenty sa
vzťahujú k žiadateľovi.
Prílohy:
•

Fotokópie dokumentov preukazujúcich predmet činnosti (napr. fotokópia nadačnej listiny s dňom zápisu nadácie do
registra nadácií vyznačeným Ministerstvom vnútra SR alebo fotokópia stanov s dňom registrácie vyznačeným
Ministerstvom vnútra SR, alebo osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme
duálneho vzdelávania , alebo iné obdobné pre subjekt záväzné dokumenty).

•

Zoznam priestorového, materiálneho a technického vybavenia pre vykonávanie skúšky na overenie kvalifikácie.

•

Čestné vyhlásenie o dodržiavaní zásad zabezpečovania kvality procesu overovania kvalifikácie s uvedením
konkrétnych krokov podniknutých autorizovanou inštitúciou v tejto súvislosti.

•

Doklad o zaplatení poplatku (počas pilotného overovania kvalifikácií v rámci NP SOK sa nebude vyžadovať zaplatenie
poplatku. Po pilotnom overení kvalifikácií budú poplatky stanovené v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch).

•

Návrh na autorizáciu inštitúcie zo strany stavovskej alebo profesijnej organizácie alebo zamestnávateľskej organizácie.

V
dňa

____________________________________
pečiatka a podpis štatutára žiadateľa
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