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0dbor akreditácií
Špitálska 4, 6, 8, 8l6 43 Bratislava

Číslo spisu: l I002l 2022-M_OAK
Č íslo záznamu: 22228 l 2022 Bratislava, 02. narca 2022

ROZHODNUTIE

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor akreditácií,
ako príslušný správny orgán podl'a § 6 ods. 2 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podl'a § 72 písm, b) zákona č,30512005 Z.
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.30512005 Z. z.") vo veci žiadosti
neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, tČO: ZlgZ3617, so

sídlom Jesenského 449,97I0l Prievidza, zastúpenej štatutárnou zástupkyňou PhDr. Monikou
Dessuet zo dňa 20. decembra 2021 o udelenie akreditácie na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodlo, že

udel'uje akreditáciu
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podťa ustanovení
zákona ě.30512005 Z. z.:

- vzmysle §45ods. 1písm,b)ac)podl'a§ l1ods.2písm. a), § 11ods.3písm. b)bod 1

ažbod 4, § 11 ods. 3 písm. d), 12 ods. 1 písm. b) a písm. d),

- formou podťa § 45 ods. 4 písm. b) a c),

- v prostredí podl'a § 4 ods. 1 písm. a) až d),

- na obdobie troch rokov odo dňaprávoplatnosti tohto rozhodnutia o udelení akreditácie,

Miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ambulantnou
formou je na adrese Bakalárska 2,97I 01 Prievidza a terénnou formou podťa potreby.

Zodpovedným zástupcom za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately je PhDr, Marla Miníková, MBA.

Akreditovaný subjekt je povinný vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v súlade s programom centra pre deti a rodiny, ktory posúdila Akreditačná
komisia ministerstva a v súlade s podmienkami, za ktoqich mu bola udelená akreditácia.

od6vodnenie
Nezisková organaácia SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, lČO: 379Z36t7,

so sídlom Jesenského 449, 97I 01 Prievidza, zastúpená štatutárnou zástupkyňou PhDr.
Monikou Dessuet (ďalej len ,,učastník konania"), požiaďala dha20. decembra 202l o udelenie



akreditácie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podl'a zákona
ó.30512005 Z. z.

Podl'a § 81 ods, 1 zákona č.30512005 Z. z, ,,O ttclelení akreditácie, prectÍžení platnosti
altreditácie, zmene alcreditácie a o zrušení akreditácie rozhoduje ministerstvo po
p r e d c hódz aj ú c o m vyj a d r e ní alo" e di t a č n ej ko nl i s i e. " .

Podťa § 82 ods. I zákona ó.3a5l2005 Z. z. ,,Akreditačná komisia sa vyjadrýe k žiadosti
žiadatel'a o akreditáciu na základe

a) zist'ovania a overenia skutočností uvedených v žiadosti o udelenie ah,editácie,
b) overenia odbornej spósobilosti podl'a § 79 ods. 5, a to

1. pbsúdením predložených dokladov podl'a § 79 ods. 5 písm. a) a b),

2. ' ustnym pohovorom na zisíenie znalostí podl'a § 79 ods. 5 písm. c) až.f) "

Správny orgán po posúdeni náležitosti žiadosti účastníka konania o udelenie akreditácie
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pozval navrhovanťt
zodpovednú zástupkyňu na ústny pohovor s členmi Akreditačnej komisie ministerstva za
účelom overenia odbornej spósobilosti.

Akreditačná komisia ministerstva sa na svojom zasadnutí konanom online dř'a 26.
jarulára 2022 zaoberala predmetnou žiadosťou účastníka konania azárovei posudzovala
a overovala odbornú spósobilosť navrhovanej zodpovednej zástupkyne PhDr. Marty
Miníkovej, MBA v príslušnom rozsahu. Vzhťadom k nevyhowjúcemu online prenosu
Akreditačná komisia ministerstva odporuěila správnemu orgánu pozvať subjekt na osobné
pracormé stretnutie.

Osobné pracoyné stretnutie prebehlo dňa02.02.2022 za účasti navrhovanej zodpovednej
zástupkyne azástupcov správneho orgánu ana záklaďe jeho záverov subjekt precizoval
program centra pre deti a rodiny.

Akreditačná komisia ministerstva sa tak žiadosťou o udelenie akreditácie opakovane
zaobetala na zasadnutí dňa 23.02.2022 aprijala vyjadrenie,že navrhovaná zodpovedná
zástupkyňa overila ústnym pohovorom odbornú spósobilosť a odporučila správnemu orgánu
žiadosti účastníka konania vyhovieť.

Ministerstvo ako správny orgán pre oblasť akreditácií rozhodlo s prihliadnutím na
vyjadrenie Akreditačnej komisie ministerstva udeliť akreditáciu na výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na obdobie troch rokov odo dňa právoplatnosti
tohto rozhodnutia tak, akoje uvedené vo výrokovej časti.

Poučenie:

Protitomutorozhodnutiujernožnépodl'a§ 6l ods. 1zákonač.7l11967 Zb. osprávnom
konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov podať rozklad na Ministerstvo práce,

sociálnych vecí arodiny Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa jelro oznánenia; včas
podaný rozklad má odkladný účinok. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní všetkých riadnych
oprarmých prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť móže byt preskúmaná
správnym súdom,

JUDr. Vladimír Gottschall
riaditeť odboru

DortÉuje sa:
1. SPOKOÍNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
2. k spisu
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doložky

Typ doložky:
- doložka právoplatnosti

- doložka vykonatel'nosti

- doložka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia:

Dátum vydania rozhodnutia, 
ť,

Dátum vytvorenia doložky:

Vytvoril:

o
o
o

II002|2022-M_OAK-12

02.03,2022

21.03,2022

Dugasová, Sylvia, PhDr.

utie vydal

tČo:

Názov:

00681 1 56

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republikyi| ,}

správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti :

Právopl atnosť vyznačená pre :

- rozhodnutie v plnom znení

- časť rozhodnutia

21,03,zoz2

o
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atel'nosti rozhodnutia

Dáturn nadobudnutia vykonatel'nosti :

Vykonatel'nost' vyznačená pre:
- rozhodnutie v plnom znení

- časť rozhodnutia

21.03.2022
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