
 
Odbor akreditácií

Špitálska 4,

Číslo spisu: 
Číslo záznamu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a kreditácií, 
ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 2 zákona č. správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § 72 písm. ), § 77,  § 81 ods. 1, § 
83 ods. 1, § 90 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 305/2005 Z . z.“) a § 46, § 47 zákona č. správnom konaní (správny 

znení neskorších predpisov, na základe žiadosti bčianskeho združenia 
, IČO: , so sídlom Oravská 4, 903 01 Senec zastúpené štatutárn

ástupkyňou zo dňa 2 . jú akreditácie v časti 
výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a , odbor akreditácií,

m e n í  p ĺ ň a

č.sp. o dňa znení rozhodnutia 
č. M_OHKSSAA zo dňa 18. decembra 2020 č.sp.
M_OAK zo dňa 14. novembra 2018 rozhodnutia č.sp. M_OAK zo dňa 25. 

rozhodnutia č.sp. M_OAK zo dňa 11.mája 2020
č. sp. zo dňa 16.marca 2021, časti týkajúcej sa miesta výkonu opatrení 
sociálnoprávnej oc detí a sociálnej kurately.

iesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
m e n í    z Nám. A. H. Škultétyho (budova Základnej školy), 990 01 Veľký Krtíš na 

Nemocničná 757, II. p., č. m. 201, 990 01 Veľký Krtíš pre Banskobystrický kraj
p ĺ ň a sa Oravská 4, 903 01 Senec pre Bratislavský kraj.



d ô v

Občianske združenie TENENET, IČO: 422 55 015 ídlom Oravská 4, 903 01 Senec 
(„ďalej len „akreditovaný subjekt“), zastúpené štatutárnou zástupkyňou 

, požiadalo dňa . jú a 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o výkonu opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ákona č. , ktoré sú 
uvedené v rozhodnutí č.sp.16293/2019 M_OAK zo dňa 25.septembra 2019 v znení 
rozhodnutia č.sp.23963/2020 M_OHKSSAA zo dňa 18
č.sp.17721/2018 M_OAK zo dňa 14. novembra 2018, rozhodnutia č.sp.15879/2019
zo dňa 25. septembra 2019, rozhodnutia č.sp.10973/2020 M_OAK zo dňa 11.mája 2020 

rozhodnutia č. sp.15056/2021 zo dňa 16.marca 2021.

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.“

Správny orgán posúdil žiadosť účastníka konania 
danej súvislosti  bolo vlastnícke právo k priestorom preukázané vlastníctva 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na užívacie právo nájomnou zmluvou 
Nemocničná 757, Veľký Krtíš. Prílohy zároveň právoplatné 

rozhodnutia príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva o zodpovedajúcich 
hygienických podmienkach priestorov súhlas s ich uvedením do prevádzky
materiálno technické vybavenie nových priestorov. základe splnenia požadovanýc
náležitostí §79 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. bola predmetná žiadosť následne predložená
na vyjadrenie Akreditačnej komisii ministerstva.

Akreditačná komisia sa žiadosťou akreditovaného subjektu
zasadnutí dňa na základe zisťovania a overenia preukázaných 

skutočností odporučila ministerstvu miesta výkonu opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tak, ako uvádza výrok rozhodnutia.

Podľa § 46 zákona č. ávnom 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. 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 
názorom akreditačnej komisie ministerstva stotožnilo a akreditovanému subjektu podľa § 81 

ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej 
detí sociálnej kurately súlade s návrhom žiadateľ

Správny orgán má za to, že týmto rozhodnutím žiadosti akreditovaného subjektu, ako 
jediného účastník správneho konania, vyhovel v

č e n i

žné podľa § 61 ods. 1 zákona č. 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:
Občianske združenie Oravská 4, 903 01 Senec
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Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
|

|
Typ doložky
|

Typ doložky:
- doložka právoplatnosti �
- doložka vykonateľnosti �
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti �

|

Číslo rozhodnutia: 26342/2021-M_OAK-2___
|

Dátum vydania rozhodnutia: 14.09.2021___
|

Dátum vytvorenia doložky: 22.09.2021___
|

Vytvoril: Illéšová, Emília, PhDr.___
|
Rozhodnutie vydal
|

IČO: 00681156___
|

Názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky___

|
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
|

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 14.09.2021___
|

Právoplatnosť vyznačená pre:
- rozhodnutie v plnom znení �
- časť rozhodnutia �

|
Údaje vykonateľnosti rozhodnutia
|

Dátum nadobudnutia vykonateľnosti: 14.09.2021___
|

Vykonateľnosť vyznačená pre:
- rozhodnutie v plnom znení �
- časť rozhodnutia �

|
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TENENET o.z., 
Oravská 4
903 01  Senec
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Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Miesto/dátum
PhDr.Illéšová

Odpoveď na žiadosť

elektronickej správ doručenej dňa prác , sociálnych 
vecí a akreditácií požiadali o vyznačenie 
právoplatnosti na rozhodnutí zmene a doplnení akreditácie č.s

č.z. zo dňa , ktoré bolo doručené ej schránky

Týmto o že v prílohe Vám schránky 
opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M.
        poverená riadením odboru

Prí č.sp.: 26342/2021-M_OHKSSAA a č.z. 73918/2021 zo dňa 13. septembra 2021 



sociálnych služieb a akreditácií

x x

x x

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Miesto/dátum
Emília Illéšová

Oznámenie

Dňa jú Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 
„ministerstvo“) podľa § 83 ods. 5 písm. h) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.

doručená žiadosť o
(ďalej len „program“).

Podľa § 83 ods. 6 zákona č. 350/2005 Z. z.: „Akreditačná komisia na základe 
písomného oznámenia podľa odseku 5 písm. h) posúdi, či akreditovaný subjekt naďalej spĺňa 
podmienky udelenia akreditácie. Ak akreditačná komisia po posúdení podľa prvej vety zistí, že 
akreditovaný subjekt nespĺňa podmienky na udelenie akreditácie ustanovené týmto záko
ministerstvo vyzve akreditovaný s určenej lehote odstránil zistené nedostatky.“ 

Akreditačná komisia ministerstva dňa 2021 Vami  predložený program 
Centra pre deti a rodiny podľa § 83 ods. 6 zákona č. 305/2005 posúdila a má za to, že 

editovaný subjekt predloženým zmeneným rogramom Centra pre deti a rodiny naďalej 
spĺňa podmienky udelenej akreditácie. 

riaditeľ
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Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Výsledok informatívneho overenia
Oznámenie zmena programu.asice
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