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R O Z H O D N U T I E 

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

kvality sociálnych služieb a akreditácií, ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 71/1967 Zb.“) 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 (ďalej len „ zákon 

č. 305/2005 Z. z.“) vo veci žiadosti občianskeho združenia  Združenie STORM, so sídlom  

Nedbalova 17, 949 01 Nitra, IČO: 378 683 14, zastúpené štatutárnou zástupkyňou  Mgr. 

Andreou Kosírovou Hugáňovou, PhD.  a Mgr. Pavlom Šťastným (ďalej len „účastník konania“) 

zo dňa 18. marca 2021 o predĺženie akreditácie č. sp.: 13885/2007-I/25AK (ďalej len 

„predĺženie akreditácie“) na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z, v znení neskorších rozhodnutí takto rozhodlo: 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako správny orgán 

pre oblasť akreditácií (ďalej len „správny orgán“) 

 

p r e d l ž u j e    a k r e d i t á c i u 

 

udelenú rozhodnutím č. sp.: 13885/2007-I/25AK v znení neskorších rozhodnutí na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. na 

obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia  

 

 za účelom podľa § 11 ods. 1 písm. f)  zákona č. 305/2005 Z. z., 

v prostredí v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. 

ambulantnou a terénnou formou.  

 

Miesto výkonu opatrení je: Nízkoprahový program CIRKUS, Nedbalova 17, NitraProgam 

ZÓNA, I. Krasku 2464/38, Sereď , územie mesta Nitra, Sereď, Trnava pre klientov z 

Nitrianskeho samosprávneho kraja a Trnavského  samosprávneho kraja. 

 



 

Zodpovednou osobou za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. je Mgr. Andrea Kosírová Hugáňová, PhD. 

 

Akreditovaný subjekt je povinný vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v súlade s podmienkami, za ktorých mu bola akreditácia na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately udelená.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 Účastník konania doručil dňa 18. marca 2021 správnemu orgánu žiadosť o predĺženie 

akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

 Správny orgán žiadosť účastníka konania posúdil podľa ustanovenia § 19 ods. 2 

správneho poriadku a § 79 zákona č. 305/2005 Z. z. za účelom overenia a preukázania plnenia 

podmienok akreditácie účastníkom konania a následne ju podľa § 81 ods. 1 zákona č. 305/2005 

Z. z. predložil na vyjadrenie Akreditačnej komisii ministerstva dňa 19. apríla 2021 (per rollam). 

 

Akreditačná komisia ministerstva  na základe posúdenia žiadosti správnemu orgánu 

odporučila, aby žiadosti účastníka konania vyhovel a akreditáciu predĺžil 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 zodpovednej zástupkyne.  

 

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.“  

 

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).“ 



 

Podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. „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. „Rozhodnutie musí obsahovať výrok, 

odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým 

účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.“ 

 

Správny orgán má za to, že v žiadosti účastníka konania neboli žiadne nedostatky 

v preukazovaní plnenia podmienok udelenej akreditácie, aby žiadosti účastníka konania nebolo 

možné vyhovieť. Účastník konania preukázal plnenie podmienok akreditácie. Správny orgán 

po preskúmaní a posúdení žiadosti účastníka konania, s prihliadnutím na vyjadrenia 

akreditačnej komisie k žiadosti podľa § 81 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Ministerstve práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný 

účinok. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Ondrej Buzala 

riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa:  

1. Združenie STORM, Nitra 

2. k spisu  
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