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Bratislava, 28. októbra 2021

Rozhodnutie
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), § 77, § 81 ods.1, § 83
ods. 1, § 90 ods. 1 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.“) a § 46, § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti občianskeho združenia
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, IČO: 17316537, so sídlom
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, zastúpené štatutárnym zástupcom prof. MUDr. Jozefom
Mikloškom, PhD., zo dňa 31. augusta 2021, o predĺžení akreditácie, ktorá je
udelená rozhodnutím č.sp.: 7469/2006-I/21 AK zo dňa 10. apríla 2006, v znení rozhodnutia
č.sp: 29580/2006-I/21 AK zo dňa 22. decembra 2006, rozhodnutia č.sp: 2483/2011-I/25 AK
zo dňa 26. apríla 2011, rozhodnutia č.sp.: 12865/2014-M_OSSODRAK zo dňa 27. augusta
2014, rozhodnutia č.sp.: 6349/2015-M_OSSODRAK zo dňa 10. marca 2015, rozhodnutia
č.sp.: 14625/2015-M_OSSODRAK zo dňa 20. júla 2015, rozhodnutia č.sp.: 11922/2016M_OSSODRAK zo dňa 24. mája 2016, rozhodnutia č.sp.: 7757/2016-M_OSSODRAK zo dňa
12. decembra 2016, rozhodnutia č.sp.: 10473/2019-M_OAK zo dňa 24. apríla 2019
a rozhodnutia č.sp.: 10103/2020-M_OAK z 13.mája 2020 (ďalej len „rozhodnutie č.sp.:
7469/2006-I/21 AK zo dňa 10.apríla 2006 v znení neskorších rozhodnutí“) rozhodlo
t a k t o:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, občianskemu
združeniu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, IČO: 17316537, so
sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava,
predlžuje akreditáciu
udelenú rozhodnutím č.sp.: 7469/2006-I/21 AK zo dňa 10. apríla 2006 v znení neskorších
rozhodnutí na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa:






§ 11 ods. 1 písm. a), b), c); § 11 ods. 2 písm. a), b), c); § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 až 5
zákona č. 305/2005 Z. z.
§ 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z.
§ 13 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.
§ 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z.
§ 33; § 36; § 37; § 38; § 40; § 42; § 43 zákona č. 305/2005 Z. z.
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§ 44a ods. 1 písm. a), b) bod 1 a 2 zákona č. 305/2005 Z. z.
§ 52 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z.

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú v prostredí podľa §
4 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 6 zákona o č. 305/2005 Z . z.,
na obdobie päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia o predĺžení
akreditácie.
Miesta výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú:









Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, Bratislavský kraj
Námestie J. Herdu 1, 917 01 Trnava, Trnavský kraj
Dvorčanská 63, 949 05 Nitra, Nitriansky kraj
Severná 4, 974 01 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
M.Madačova 3, 034 01 Ružomberok, Žilinský kraj
Ľ. Ondrejova 28, 971 01 Prievidza, Trenčiansky kraj
Kováčska 17, 040 01 Košice, Košický kraj
Lomnická 30, 080 01 Prešov, Prešovský kraj

Zodpovedný zástupca za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately je prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. .

Odôvodnenie
Občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar,
IČO: 17316537, so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, zastúpené štatutárnym
zástupcom prof. MUDr. Jozefom Mikloškom, PhD. (ďalej len „akreditovaný subjekt“),
požiadalo dňa 31. augusta 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) o predĺženie akreditácie na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 1 písm. a), b), c); § 11 ods.
2 písm. a), b), c); § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 až 5; § 12 ods. 1 písm. d); § 13 ods. 1; § 17 ods.
4; § 33; § 36; § 37; § 38; § 40; § 42; § 43; § 44 a ods. 1 písm. a), b) bod 1 a 2; § 52 ods. 2
zákona vykonávaných v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 6 zákona č. 305/2005
Z.z.
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.“.
Žiadosť o predĺženie akreditácie, ktorú predložil akreditovaný subjekt ministerstvu,
obsahovala požadované náležitosti podľa §79 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. Akreditovaný
subjekt doložením príloh k žiadosti preukázal splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona
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č. 305/2005 Z. z., na čo ministerstvo ako správny orgán pre oblasť akreditácií podľa zákona č.
305/2005 Z. z. žiadosť žiadateľa následne predložilo na vyjadrenie Akreditačnej komisii
ministerstva.
Žiadosťou akreditovaného subjektu sa zaoberala Akreditačná komisia ministerstva na
zasadnutí dňa 22. septembra 2021, bez pozvania zodpovedného zástupcu. Akreditačná
komisia ministerstva zisťovala a overovala skutočnosti uvedené v žiadosti. V súvislosti so
žiadosťou akreditovaného subjektu vo veci predĺženia akreditácie zistila, že program
akreditovaného subjektu nie je v súlade so žiadosťou a odporučila akreditovanému subjektu
tento nesúlad odstrániť. Z uvedeného dôvodu správny orgán vyzval akreditovaný subjekt
k odstráneniu zistených nezrovnalostí. Akreditačná komisia ministerstva bola opätovne
oboznámená so žiadosťou akreditovaného subjektu o predĺženie akreditácie, ako aj so
všetkými predloženými dokladmi a doplneniami. Svojím vyjadrením hlasovaním per rollam
zo dňa 11. októbra 2021 odporučila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky ako príslušnému správnemu orgánu pre oblasť akreditácií podľa zákona č. 305/2005
Z. z. predĺžiť akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately akreditovanému subjektu.
Podľa § 83 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. „Akreditácia má platnosť najviac päť rokov,
ak tento zákon neustanovuje inak. Na žiadosť akreditovaného subjektu podanú najneskôr 90
dní pred skončením platnosti akreditácie možno predĺžiť platnosť akreditácie najviac o päť
rokov.“.
Podľa § 83 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. „Na žiadosť podanú podľa odsekov 2 a 3
sa § 80 ods. 2 a 3 vzťahujú rovnako. Súčasťou žiadosti je aj popis zmien rozhodujúcich
skutočností, najmä zmien podmienok podľa § 79, ktoré nastali počas obdobia platnosti
akreditácie, o ktorej predĺženie žiada akreditovaný subjekt. Žiadateľ o predĺženie platnosti
akreditácie je povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 79 alebo splnenie niektorej z
podmienok podľa § 79 až na písomné vyzvanie ministerstva. Ak akreditačná komisia po
posúdení žiadosti o predĺženie platnosti akreditácie, zistení a overení skutočností uvedených v
žiadosti nemá pochybnosti o splnení podmienok na predĺženie platnosti akreditácie, nemusí
vykonať overenie odbornej spôsobilosti podľa § 82 ods. 1 písm. b).“.
Akreditačná komisia ministerstva na základe posúdenia žiadosti akreditovaného
subjektu ministerstvu odporučila, aby jeho žiadosti vyhovelo, a akreditáciu, ktorá bola
udelená rozhodnutím č.sp.: 7469/2006-I/21 AK zo dňa 10. apríla 2006 v znení neskorších
rozhodnutí na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa
§ 11 ods. 1 písm. a), b), c); § 11 ods. 2 písm. a), b), c); § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 až 5; § 12
ods. 1 písm. d); § 13 ods. 1; § 17 ods. 4; § 33; §36; §37; §38; §40; §42; §43; § 44 a ods. 1
písm. a), b) bod 1 a 2; §52 ods. 2 zákona vykonávaných v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a)
až c) a ods. 6 zákona č. 305/2005 Z. z., predĺžilo na obdobie piatich rokov. Akreditačná
komisia ministerstva po posúdení žiadosti, nemala pochybnosti o splnení podmienok udelenej
akreditácie, a preto v zmysle § 83 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. nepožadovala opätovné
overenie odbornej spôsobilosti u zodpovedného zástupcu.
Podľa § 3 ods. 4 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov „Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez
zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.“. Správny orgán postupoval
v súlade s požiadavkou hospodárnosti a s princípom procesnej ekonómie.
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Podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov „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 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov „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 názorom akreditačnej komisie ministerstva stotožnilo a akreditovanému subjektu (v
zmysle jeho žiadosti) podľa § 81 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. predĺžilo akreditáciu na
vykonávanie opatrení tak, ako to navrhoval žiadateľ.
Správny orgán má za to, že týmto rozhodnutím žiadosti akreditovaného subjektu, ako
jediného účastníkovi správneho konania, vyhovel v plnom rozsahu.
Správny orgán má za to, že v žiadosti akreditovaného subjektu neboli žiadne nedostatky
v preukazovaní plnenia podmienok udelenej akreditácie, aby žiadosti nebolo možné vyhovieť.
Akreditovaný subjekt preukázal plnenie podmienok akreditácie a zmeny rozhodujúcich
skutočností priebežne oznamoval ministerstvu. Správny orgán po preskúmaní a posúdení
žiadosti akreditovaného subjektu, s prihliadnutím na vyjadrenia 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.
P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 61 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 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. Katarína Fedorová, PhD., LL.M.
poverená riadením odboru

Doručuje sa:
1. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
2. k spisu

