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Číslo spisu: 11002/2022-M_OAK 

Číslo záznamu: 104584/2022                                                       Bratislava, 28. novembra 2022 

 

 

R O Z H O D N U T I E  
 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor akreditácií,  

ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 72 písm. b) 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 (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“) vo veci žiadosti 

neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o., IČO: 37923617, so 

sídlom Jesenského 449, 971 01 Prievidza, zastúpenej štatutárnou zástupkyňou PhDr. Monikou 

Dessuet, zo dňa 11. júla 2022 o zmenu akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, týkajúcej sa rozšírenia o vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v akreditovanom subjekte podľa  

§ 77 zákona č. 305/2005 Z. z., ktorá bola udelená  rozhodnutím č. sp.: 11002/2022-M_OAK, 

č. z.: 22228/2022 zo dňa 2. marca 2022, rozhodlo 

 

t a k t o: 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor akreditácií, 

 

 

m e n í 

 

rozhodnutie o udelení akreditácie č. sp.: 11002/2022-M_OAK, č. z.: 22228/2022 zo dňa 2. 

marca 2022 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tým, že 

rozširuje o vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v 

akreditovanom subjekte podľa § 77 zákona č. 305/2005 Z. z. takto: 

 

Doteraz vykonávané opatrenia v Centre ambulantnou formou alebo terénnou formou v zmysle 

§ 45 ods. 1 písm. b) a c) podľa §  11 ods. 2 písm. a), § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 až bod 4,  § 11 

ods. 3 písm. d), 12 ods. 1 písm. b) a písm. d) 

sa dopĺňajú: 

o nové opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v akreditovanom subjekte 

podľa § 77 zákona č. 305/2005 Z. z. podľa: 

  § 11 ods. 1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 305/2005 Z. z., 

 § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z., 

 § 11 ods. 3 písm. b) prvého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu zákona č. 305/2005 Z. 

z., 

 § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. 
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 a § 12 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 305/2005 Z. z.. 

 

Ostatné náležitosti rozhodnutia o udelení akreditácie č. sp.: 11002/2022-M_OAK, č. z.: 

22228/2022 zo dňa 2. marca 2022 zostávajú nezmenené a vzťahujú sa aj na akreditovaný 

subjekt podľa § 77 zákona č. 305/2005 Z. z. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

 Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o., IČO: 

37923617, so sídlom Jesenského 449, 971 01 Prievidza, zastúpená štatutárnou 

zástupkyňou PhDr. Monikou Dessuet (ďalej len „účastník konania“), podala žiadosť o zmenu 

akreditácie, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

týkajúca sa rozšírenia o vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v akreditovanom subjekte podľa § 77 zákona č. 305/2005 Z. z. (ďalej len „žiadosť“), 

udelenej účastníkovi konania rozhodnutím č. sp.: 11002/2022-M_OAK, č. z.: 22228/2022 zo 

dňa 2. marca 2022 a správnemu orgánu bola doručená dňa 11. júla 2022. 

  

 Podľa § 81 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. „O udelení akreditácie, predĺžení platnosti 

akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie rozhoduje ministerstvo po 

predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie.“. 

 

 Podľa § 81 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. „Akreditačnú komisiu zriaďuje minister ako 

poradný orgán na posudzovanie žiadosti žiadateľa o akreditáciu, o predĺženie akreditácie a 

na posudzovanie zrušenia akreditácie.“. 

 

 Účastník konania podľa § 79 zákona č. 305/2005 Z. z. doručil správnemu orgánu 

žiadosť spolu s požadovanými prílohami. 

 

 Správny orgán dôkladne posúdil žiadosť o zmenu akreditácie spolu s predloženými 

prílohami z hľadiska obsahových náležitostí podania podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku a 

§ 79 zákona č. 305/2005 Z. z. a následne ju predložil na zasadnutie a vyjadrenie Akreditačnej 

komisii ministerstva. 

 

 Akreditačná komisia ministerstva na svojom zasadnutí dňa 10. augusta 2022 náležitosti 

žiadosti posúdila a dospela k záveru, že obsahuje nedostatky a odporučila správnemu orgánu 

pozvať účastníka konania na pracovné stretnutie za účelom odstránenia nedostatkov v podaní.  

Správny orgán listom zo dňa 11. augusta 2022 pozval účastníka konania na pracovné 

stretnutie za účelom odstránenia nedostatkov v podaní. Účastník konania s pracovným 

stretnutím súhlasil. A pracovné stretnutie sa uskutočnilo na pôde Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 16. augusta 2022.    

 

 Dňa 12. septembra 2022 bola správnemu orgánu doručená prepracovaná žiadosť 

účastníka konania, čím mali byť odstránené nedostatky v podaní. Správny orgán posúdil 

náležitosti žiadosti účastníka konania a predložil žiadosť akreditačnej komisii ministerstva na 

jej zasadnutí dňa 12. októbra 2022. Akreditačná komisia ministerstva náležitosti žiadosti 

posúdila a dospela k záveru, že v predložených odborných metódach a postupoch naďalej 

pretrvávajú formálne a obsahové nedostatky a odporučila správnemu orgánu vrátiť žiadosť 

účastníka konania na prepracovanie. Vzhľadom na skutočnosť, že o žiadosti nebolo možné 

rozhodnúť, správny orgán preto rozhodnutím č. sp.: 11002/2022-M_OAK, záznam č.: 
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91479/2022 zo dňa 24. októbra 2022 začaté správne konanie prerušil a zaslal účastníkovi 

konania výzvu, aby mu pomohol odstrániť nedostatky v podaní. 

 

 Účastník konania dňa 10. novembra 2022 doručil správnemu orgánu prepracovanú 

žiadosť spolu požadovanými prílohami, čím mali byť odstránené nedostatky v podaní. 

Správny orgán posúdil náležitosti žiadosti a požadovaných príloh účastníka konania a listom 

zo dňa 10. novembra 2022 pozval zodpovednú zástupkyňu PhDr. Marta Miníková, MBA na 

ústny pohov s členmi akreditačnej komisie na zasadnutie akreditačnej komisie ministerstva, 

ktoré sa konalo 16. novembra 2022. Akreditačná komisia ministerstva na základe predloženej 

žiadosti s požadovanými prílohami a ústneho pohovoru so zodpovednou zástupkyňou PhDr. 

Marta Miníková, MBA, odporučila správnemu orgánu žiadosti účastníka konania o zmenu 

akreditácie vyhovieť a vykonať požadovanú zmenu v akreditačnom rozhodnutí č. sp.: 

11002/2022-M_OAK, č. z.: 22228/2022 zo dňa 2. marca 2022. 

 

Podľa § 46 správneho poriadku „Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými 

právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo 

zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.“. 

 

Podľa § 47 ods. 1 správneho poriadku „Rozhodnutie musí obsahovať výrok, 

odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade).“. 

  

Ministerstvo ako správny orgán pre oblasť akreditácií podľa zákona č. 305/2005 Z. z. sa 

s vyjadrením Akreditačnej komisie ministerstva stotožnilo a účastníkovi konania podľa  

§ 81 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. zmenilo akreditačné rozhodnutie rozšírením o 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v akreditovanom 

subjekte podľa § 77 zákona č. 305/2005 Z. z. tak, ako bolo uvedené v žiadosti.   

 

Správny orgán po preskúmaní a posúdení žiadosti účastníka konania o zmenu 

akreditácie, s prihliadnutím na vyjadrenie Akreditačnej komisie ministerstva a v súlade s 

platným Organizačným poriadkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Správny orgán 

má za to, že týmto rozhodnutím žiadosti účastníka konania ako jedinému účastníkovi 

správneho konania, vyhovel v plnom rozsahu. 

 

 

P o u č e n i e: 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať 

rozklad na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 15 dní odo 

dňa jeho oznámenia; včas podaný rozklad má odkladný účinok. Ak toto rozhodnutie po 

vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho 

zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom. 

 
 

 

                                 JUDr. Vladimír Gottschall 

                               riaditeľ odboru 

 

Doručuje sa:  

1. SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o., Jesenského 449, 

971 01 Prievidza  

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

3. k spisu 


	R O Z H O D N U T I E

