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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 vo veciach akreditácie 

vzdelávacieho programu podľa § 6 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 1 písm. g) prvého bodu zákona č.448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sociálnych službách“), vo veci žiadosti občianskeho združenia Mosty 

pomoci, o. z., IČO 42415951, so sídlom Obchodná 545/9, 811 06 Bratislava, o predĺženie 

akreditácie vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania v kombinovanej forme“ v  rozsahu 

238 hodín, ktorá bola udelená rozhodnutím č.s.10926/2015-M_OSS, č. z. 32731/2015 zo dňa 

9. júla 2015 v znení rozhodnutia č.s.10448/2016-M_OSS, č. z. 30821/2016 zo dňa 21. júla 

2016 a rozhodnutia č.s.10364/2018-M_OAK a č.z.32072/2018 zo dňa 2.júla 2018, rozhodlo 

                                                          

t a k t o : 

 

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

sociálnych služieb a akreditácií, 

 

 

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

 

 

vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania v kombinovanej forme“ v  rozsahu 238 

hodín udelenú rozhodnutím č.s.10926/2015-M_OSS, č. z. 32731/2015 zo dňa 9. júla 2015 

v znení rozhodnutia č.s.10448/2016-M_OSS, č. z. 30821/2016 zo dňa 21. júla 2016 

a rozhodnutia č.s.10364/2018-M_OAK a č.z.32072/2018 zo dňa 2.júla 2018 občianskemu 

združeniu Mosty pomoci, o. z., IČO 42415951, so sídlom Obchodná 545/9, 811 06 Bratislava.  

 

Akreditácia sa predlžuje o tri roky. Čas predĺženia platnosti akreditácie vzdelávacieho 

programu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula platnosť akreditácie 

vzdelávacieho programu.   

        

Vzdelávací program „Kurz opatrovania v kombinovanej forme“ je v celkovom rozsahu 

238 hodín a pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 118 hodín, z toho 60 hodín formou e-
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learningu a samoštúdiom a 58 hodín prezenčnou formou, z praktickej časti v rozsahu 40 hodín 

a praxe v rozsahu 80 hodín.  

  

 Zodpovedným zástupcom za vykonávanie vzdelávacieho programu je Jaroslav Servátka. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Občianske združenie Mosty pomoci, o. z., IČO 42415951, so sídlom Obchodná 545/9, 

811 06 Bratislava, zastúpené štatutárnym zástupcom Jaroslavom Servátkom (ďalej len 

„účastník konania“), požiadalo dňa 22.januára 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky ako príslušný správny orgán vo veciach akreditácie 

vzdelávacieho programu, o predĺženie akreditácie vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania 

v kombinovanej forme“ v rozsahu 238 hodín, ktorá bola udelená rozhodnutím 

č.s.10926/2015-M_OSS,č.z.32731/2015 zo dňa 9.júla 2015 v znení rozhodnutia 

č.s.10448/2016-M_OSS, č.z.30821/2016 zo dňa 21.júla 2016 a rozhodnutia č.s.10364/2018-

M_OAK a č.z.32072/2018 zo dňa 2.júla 2018. 

 

Podľa § 90 ods. 1 zákona o sociálnych službách „O udelení, o neudelení, o zmene, 

o predĺžení a o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu rozhoduje ministerstvo po 

predchádzajúcom vyjadrení komisie zriadenej podľa osobitného predpisu.“ 

 

Podľa § 90 ods. 2 zákona o sociálnych službách „Akreditácia vzdelávacieho programu 

sa udeľuje najviac na päť rokov. Platnosť akreditácie vzdelávacieho programu možno 

predĺžiť o päť rokov na žiadosť osoby, ktorej bola akreditácia udelená, ak žiadosť bola 

podaná najneskôr 90 dní pred skončením platnosti tejto akreditácie.“ Účastník konania 

žiadosť o predĺženie akreditácie vzdelávacieho programu podal v zákonom stanovenej lehote. 

 

Akreditačná komisia ministerstva bola oboznámená so žiadosťou účastníka konania 

o predĺženie akreditácie vzdelávacieho programu, ako aj so všetkými predloženými dokladmi, 

podkladmi súvisiacimi s vykonávaním vzdelávacieho programu. Svojím vyjadrením 

hlasovaním per rollam zo dňa 3.februára 2021 odporučila Ministerstvu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky ako príslušnému správnemu orgánu vo veciach akreditácie 

vzdelávacieho programu, predĺžiť akreditáciu vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania 

v kombinovanej forme“ v  rozsahu 238 hodín udelenú rozhodnutím č.s.10926/2015-M_OSS, 

č.z.32731/2015 zo dňa 9.júla 2015 v znení rozhodnutia č.s.10448/2016-

M_OSS, č.z.30821/2016 zo dňa 21.júla 2016 a rozhodnutia č.s.10364/2018-M_OAK 

a č.z.32072/2018 zo dňa 2.júla 2018 o tri roky. 

 

Podľa § 90 ods. 6 zákona o sociálnych službách „Ak ministerstvo rozhodne o predĺžení 

akreditácie vzdelávacieho programu, čas predĺženia platnosti akreditácie vzdelávacieho 

programu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula platnosť akreditácie 

vzdelávacieho programu.“ 

 

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.“ 
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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 práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po preskúmaní 

žiadosti účastníka konania o predĺženie akreditácie vzdelávacieho programu a všetkých 

predložených dokladov a podkladov, s prihliadnutím na vyjadrenie akreditačnej komisie 

ministerstva a v súlade s platným Organizačným poriadkom Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky rozhodlo 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. 

  

 

 

         

                 Mgr. Ing. Ondrej Buzala 

                           riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa:  

1.   Mosty pomoci, o. z., Obchodná 545/9, 811 06 Bratislava     

2. k spisu  


	R o z h o d n u t i e

