
Obchodné meno alebo názov, sídlo 

a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá 

je poskytovateľom opatrení SPO SK alebo 

meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je 

poskytovateľom opatrení SPO SK

Okres

Opatrenia SPO SK podľa zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociánej kuratele v platnom znení

Adresa miesta poskytovania 

opatrení SPO SK
Samosprávny kraj Poskytovateľ

Pobyt poskytovaných 

opatrení SPO SK
Kapacita Telefón E-mailová adresa Webová stránka

Meno a priezvisko 

štatutárneho orgánu 

právnickej osoby

Meno a priezvisko 

garanta

Číslo akreditácie, 

dátum 

právoplatnosti 

akreditácie

Doba trvania 

akreditácie

Ukončenie SPO 

SK

Orchidea, n. o., ul. R. Jašíka 158/8, 958 01 

Partizánske, IČO 36119415 Partizánske

 podľa § 62 zákona č. 305/2005 Z. z. ;krízové 

stredisko vykonáva svoju činnosť podľa §47 ods.  

4  písm. c) ak sa v zariadení zabezpečuje výkon 

súdneho rozhodnutia podľa ods. 1  písm. b) a c) 

a krízové stredisko vedie spisovú dokumentáciu, 

ktorá obsahuje doklady podľa § 30 ods. 2 a 4 a 

poskytuje starostlivosť aj podľa § 47 ods. 3 písm. 

d) štvrtého bodu; krízové stredisko vykonáva 

svoju činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého 

a štvrtého bodu, siedmeho a ôsmeho bodu, 

písm. b) druhého bodu a ods. 3 písm. a) piateho 

a šiesteho bodu, písm. c) tretieho a štvrtého 

bodu, písm. d) prvého a tretieho bodu zákona č. 

305/2005 Z. z.  Opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú v 

prostredí  podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 

305/2005 Z. z.

Škultétyho 246, 956 18  Bošany, 

Podjavorinskej 270, 956 18  Bošany, Trenčiansky samosprávny kraj

Neverejný 

poskytovateľ celoročný pobyt

38
038/5426500, 

0911 208 126

orchideabosany@stonline.sk www.orchideask.sk PhDr. Ľubica Šorlová PhDr. Ľubica Šorlová

č. 5100/2006-I/21AK z 

09.05.2006, 

právoplatné 18.05.2006 

/// č. 5251/2011-I/25AK 

z 03.06.2011, 

právoplatné 

20.06.2011, predlžuje 

sa rozhodnutím č. 

3272/2018-M_OSSODR 

z 10.5.2018 - 

právoplatnosť 4.6.2018 

na tri roky 

od 18.5.2006 do 

4.6.2021 4.6.2021

Orchidea, n. o., ul. R. Jašíka 158/8, 958 01 

Partizánske, IČO 36119415 Partizánske

podľa § 11 ods. 1 písm. a) až f); ods. 2 písm. a) 

až c); ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 305/2005 

Z. z. v prostredí podľa § 4  ods. 1 písm. a)  až c) 

zákona č. 305/2005 Z. z. ; §12 ods. 1 písm. d) a § 

13 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.v prostredí 

podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 

305/2005 Z. z.

Veľké Uherce 1007 a 1009, 958 41 

Veľké uherce - chata Želka a Mladosť, 

samosprávny kraj

 Bratislavský samosprávny kraj, 

Banskobystrický samosprávny kraj, 

Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský 

samosprávny kraj, Trenčiansky 

samosprávny kraj a Žilinský 

samosprávny kraj

Neverejný 

poskytovateľ ambulantne, terénne 65

038/5426500, 

0911 208 126

orchideabosany@stonline.sk www.orchideask.sk PhDr. Ľubica Šorlová PhDr. Ľubica Šorlová

č. 5100/2006-I/21AK z 

09.05.2006, 

právoplatné 18.05.2006 

/// č. 5251/2011-I/25AK 

z 03.06.2011, 

právoplatné 

20.06.2011/// 

3272/2018-M_OSSODR 

z 10.5.2018-

právoplatnosť 4.6.2018 

na jeden rok

od 18.5.2006 do 

4.6.2019 4.6.2019

Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 

13  Nitrianske Pravno časť Solka, IČO 31117236 Prievidza

Resocializačné stredisko podľa § 63 a § 47 ods. 3 

písm. a) prvého až štvrtého, ôsmeho, desiateho 

až trinásteho, b) prvého až štvrtého bodu, c) 

prvého bodu, tretieho až piateho bodu, d) 

prvého a druhého bodu, ods. 4 písm. c) 

Vyšehradné č. 874, 972 13  Nitrianske 

Pravno Trenčiansky samosprávny kraj

Neverejný 

poskytovateľ celoročný pobyt

30 046/5425588

provital@provital.sk; 

riaditel@provital.sk www.provital.sk PhDr. Zdena Vasilová PhDr. Zdena Vasilová

17910/2006-I/21AK z 

28.09.2006, 

právoplatné 23.10.2006

5 rokov od 

nadobudnutia 

právoplatnosti 

akreditácie

Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 

13  Nitrianske Pravno časť Solka, IČO 31117236 Prievidza

§ 11 ods. 1 písm. c), f) ; § 4 ods. 1 písm. a) a 

písm. d)

Vyšehradné č. 874, 972 13  Nitrianske 

Pravno Trenčiansky samosprávny kraj

Neverejný 

poskytovateľ

046/5425588
provital@provital.sk; 

riaditel@provital.sk www.provital.sk PhDr. Zdena Vasilová PhDr. Zdena Vasilová

17910/2006-I/21AK z 

28.09.2006, 

právoplatné 23.10.2006

5 rokov od 

nadobudnutia 

právoplatnosti 

akreditácie

Združenie DETSKÝ SMIECH, občianske združenie, 913 

21  Mníchova Lehota č. 3, IČO 36130672 Trenčín

Detský domov § 49 a § 52 ods. 1 písm. a) podľa § 

47 ods. 3 písm. a) prvého až šiesteho bodu, 

písm. b) prvého až tretieho bodu, písm. c) 

prvého, druhého a tretieho bodu, písm. d) 

prvého až štvrtého bodu a ods. 4 písm. c) 

Mníchova Lehota č. 3, 913 21  

Mníchova Lehota Trenčiansky samosprávny kraj

Neverejný 

poskytovateľ detskydomov@detskysmiech.sk www.detskysmiech.sk Ing. Libor Kobyda Iveta Kobydová

14027/2006-I/21 AK z 

11.12.2006 právoplatné 

12.12.2006

5 rokov od 

nadobudnutia 

právoplatnosti 

akreditácie

Slovenské krízové centrum DOTYK, občianske 

združenie, 916 38  Beckov č. 87, IČO 36118591

Nové Mesto nad 

Váhom 

§ 11 ods. 1 písm. d) organizovanie alebo 

sprostredkovanie účasti na programoch 

zameraných na pomoc deťom a plnoletým 

fyzickým osobám ohrozeným správaním člena 

rodiny, členov rodiny alebo správaním iných 

osôb; f) organizovanie alebo sprostredkovanie 

negatívnych vplyvov prostredia a na 

predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a 

plnoletých fyzických osôb v prostredí podľa § 4 

ods. 1 písm. c) Bratislavská 123, 911 05  Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj

Neverejný 

poskytovateľ ambulantne, terénne

0903704784

dotyk@dotyk.sk www.dotyk.sk Bc. Elena Hatašová Bc. Elena Hatašová

28153/2007-I/25 AK z 

15.12.2007 právoplatné 

17.12.2007

2 roky od 

nadobudnutia 

právoplatnosti 

akreditácie

ukončenie 

evidencie z dôvodu 

skončenia 

právoplatnosti 

rozhodnutia. 

Oznámenie prevzali 

dňa 29.03.2010

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 

Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01  Bratislava, 

IČO 17316537 Trenčín

§ 12 ods. 3 a ods. 4; § 13 ods. 1; § 14 ods. 1 až 3; 

§ 15 ods. 2 a 3; § 4 ods. 1 až 5; § 73 ods. 2 písm. 

e) piaty bod; § 4 ods. 1 písm. c)

Bakalárska 2, 971 01  Prievidza, 

územie Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Trenčiansky samosprávny kraj

Neverejný 

poskytovateľ

02/63815208/9

info@usmev.sk www.usmev.sk 

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, 

PhD. Mgr. Elena Vaňová

1. 29580/2006-I/21 AK 

z 22.12.2006 

právoplatné 

22.12.2006; 2. 

11959/2009_I/20 od 

01.07.2010; 3. 

14170/2013-H_OSS od 

20.06.2013

1. na 5 rokov; 3. do 

14.07.2015

Centrum sociálnych služieb -- DOMINO, Veterná č. 

11, 971 01  Prievidza, IČO  00648701 Prievidza Krízové strediskopodľa § 62 ul. Včelárska 8, 971 01  Prievidza Trenčiansky samosprávny kraj

zriadené Trenčianskym 

samosprávnym krajom 

pobytová celoročná, 

ambulantná

10 0901918521

iveta.laukova@cssdomino.sk www.cssdomino.sk PaedDr. Iveta Lauková PaedDr. Iveta Lauková Zriaďovacia listina

mailto:orchideabosany@stonline.sk
http://www.orchideask.sk/
mailto:orchideabosany@stonline.sk
http://www.orchideask.sk/
http://www.provital.sk/
http://www.provital.sk/
mailto:detskydomov@detskysmiech.sk
http://www.detskysmiech.sk/
mailto:dotyk@dotyk.sk
http://www.dotyk.sk/
mailto:info@usmev.sk
http://www.usmev.sk/
mailto:iveta.laukova@cssdomino.sk
http://www.cssdomino.sk/

