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Váš list           Naše číslo                                  Bratislava 

05.11.2018    SVOSPO/BEZ2018/5391 

 

   

   

      20.12.2018 

VEC:   

Podanie petície 

 – odpoveď 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Sekcia sociálnych vecí a rodiny 

Vám v zmysle Vášho podania petície proti zariadeniu RESOCIALIZAČNÉHO ZARIADENIA 

(centra) pre drogovo závislých mladistvých v objekte Detského domova SLON, ul. Kpt. 

Nálepku 45/22, 082 22, Šarišské Michaľany uvádza nasledovné: 

Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Sekcii sociálnych vecí a rodiny bolo dňa 

09.11.2018 doručené Vaše podanie petície. Z dôvodu vecnej príslušnosti  a s ohľadom na 

predmet podania bolo dané podanie dňa 13.11.2018 odstúpené na odbor kontroly Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny k priamemu vybaveniu.  

Nakoľko uvedená petícia nespĺňala náležitosti v zmysle § 5 ods. 1 a § 4a ods. 6 zákona 

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „petičný zákon“), 

odbor kontroly Vás listom zo dňa 21.11.2018 vyzval v súlade s § 5 ods. 4 petičného zákona 

na odstránenie nedostatkov petície (t.j. aby ste podpísanú petíciu a doplnenú pod jej textom 

počtom priložených podpisových hárkov zaslali najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia 

výzvy na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny). Doplnená petícia bola doručená 

dňa 30.11.2018 a následné doplnenie bolo doručené dňa 10.12.2018. 

Vzhľadom k tomu, že z obsahu petície vyplýva, že predmetnú petíciu nemožno 

vybaviť podľa § 5 ods. 5 petičného zákona, t.j. prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby sa zistil 

skutkový stav vecí a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 

spoločenským záujmom, odbor kontroly postúpil podanie petície dňa 11.12.2018 na Sekciu 

sociálnych vecí a rodiny naspäť ako žiadosť na priame vybavenie. 

  

 Týmto Vás informujeme, že od 01.01.2019 sa v zmysle 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.) mení status detského domova  

na Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“).    

Ďalej Vás informujeme, že budova v Šarišských Michaľanoch je v správe Detského 

domova Šarišské Michaľany. Zámerom Koncepcie zabezpečovania vykonávania opatrení   

v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na roky 2019 – 2023 je prevod 

majetku predmetnej budovy do správy Centra Semeteš.  

 

 

Centrum je podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z. zariadenie zriadené na 

účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené prostredie alebo 
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náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, 

o nariadení neodkladného opatrenia, alebo o uložení výchovného opatrenia. Centrum môže 

zriadiť špecializované samostatné skupiny pre deti s poruchou správania v dôsledku užívania 

alkoholu, drog, alebo v dôsledku patologického hráčstva diagnostikovanou lekárom so 

špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria.  

 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny konštatuje, že Vami uvádzané informácie, že 

v  územnom pláne obce Šarišské Michaľany je využívanie dotknutých nehnuteľností na účely 

detského domova, nie sú žiadnym spôsobom dotknuté.  

 Uvedené Vám dávame na vedomie a záverom dodávame, že zámer pracoviska 

Šarišské Michaľany je smerovaný naďalej k deťom a je nevyhnutné aby Ústredie práce, 

sociálnych vecí a  rodiny v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vytváralo skupiny pre cieľovú 

skupinu detí s účelom pokryť vysokú potrebu s celoslovenskou pôsobnosťou.  

 

 

 

 

Na vedomie:  

- Odbor kontroly Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

- Starosta obecného úradu Šarišské Michaľany  

 

 

 

S pozdravom      

 

 

            Ing. Štefan Šulek               

                         námestník 

          Sekcie SVaR 


