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   odbor hodnotenia kvality sociálnych    

služieb a akreditácií  

 Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 

 

 

 

Číslo spisu: 19586/2021-M_OHKSSAA  

Číslo záznamu: 43818/2021          Bratislava 21.júna 2021 

 

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 na 

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

poriadok) v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 1 písm. g) druhého 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 TENENET, o. z., IČO 42255015, so sídlom Lichnerova 41, 903 01 Senec, 

o rozšírenie miest vykonávania odbornej činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva 

ambulantnou formou, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o udelení akreditácie č.s.10262/2013-

M_OSS,č.z.27547/2013 zo dňa 18.júna 2013 v znení rozhodnutia č.s.16229/2015-

M_OSS, č.z.38627/2015 zo dňa 19.augusta 2015, rozhodnutia č.s.9422/2016-

M_OSS, č.z.12851/2016 zo dňa 16.marca 2016, rozhodnutia č.s.7912/2016-

M_OSS, č.z.22980/2016 zo dňa 25.mája 2016 a rozhodnutia č.s.9782/2019-M_OAK 

a č.z.32502/2019 zo dňa 19.júna 2019, rozhodlo takto: 

 

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

sociálnych služieb a akreditácií, 

 

m e n í 

 

rozhodnutie o udelení akreditácie č.s.10262/2013-M_OSS,č.z.27547/2013 zo dňa 

18.júna 2013 v znení rozhodnutia č.s.16229/2015-M_OSS, č.z.38627/2015 zo dňa 19.augusta 

2015, rozhodnutia č.s.9422/2016-M_OSS, č.z.12851/2016 zo dňa 16.marca 2016, rozhodnutia 

č.s.7912/2016-M_OSS, č.z.22980/2016 zo dňa 25.mája 2016 a rozhodnutia č.s.9782/2019-

M_OAK a č.z.32502/2019 zo dňa 19.júna 2019 v časti týkajúcej sa miest vykonávania 

odbornej činnosti tak, že nové miesto vykonávania odbornej činnosti – špecializovaného 

sociálneho poradenstva ambulantnou formou v Senci je Oravská ul. č. 4, 903 01 Senec. 

Ďalšie miesta vykonávania odbornej činnosti ambulantnou formou a terénnou formou 

zostávajú nezmenené.  
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O d ô v o d n e n i e 

  

 Občianske združenie TENENET, o. z., IČO 42255015, so sídlom Lichnerova 41, 903 01 

Senec, zastúpeného štatutárnou zástupkyňou PhDr. Elenou Kopcovou, PhD. (ďalej len 

„účastník konania“), dňa 19.apríla 2021 písomne oznámilo a požiadalo Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako príslušný správny orgán vo veciach 

akreditácie na odbornú činnosť konanie o rozšírenie miesta vykonávania odbornej činnosti – 

špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou v Senci, ktoré je uvedené 

v rozhodnutí o udelení akreditácie č.s.10262/2013-M_OSS,č.z.27547/2013 zo dňa 18.júna 

2013 v znení rozhodnutia č.s.16229/2015-M_OSS, č.z.38627/2015 zo dňa 19.augusta 2015, 

rozhodnutia č.s.9422/2016-M_OSS, č.z.12851/2016 zo dňa 16.marca 2016, rozhodnutia 

č.s.7912/2016-M_OSS, č.z.22980/2016 zo dňa 25.mája 2016 a rozhodnutia č.s.9782/2019-

M_OAK a č.z.32502/2019 zo dňa 19.júna 2019. 

 

Podľa § 90 ods. 4 zákona o sociálnych službách „osoba, ktorej bola udelená akreditácia 

na odbornú činnosť, je povinná oznámiť ministerstvu do ôsmich dní skutočnosti, ktoré majú za 

následok zmenu miesta vykonávania odbornej činnosti, zmenu fyzickej osoby, ktorá 

zodpovedá za jej vykonávanie, skončenie vykonávania odbornej činnosti a skutočnosti, ktoré 

majú za následok zmenu ďalších údajov uvedených v rozhodnutí o udelení akreditácie na 

odbornú činnosť a nejde o formálnu zmenu, ktorá nemá vplyv na trvanie podmienok, na 

základe ktorých bola akreditácia na odbornú činnosť udelená.“. Účastník konania postupoval 

v súlade so zákonom o sociálnych službách, keďže požiadal o zmenu akreditácie v časti 

týkajúcej sa miest vykonávania odbornej činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva 

ambulantnou formou. 

 

Podľa § 19 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov „Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, 

kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť 

jeho ďalšie náležitosti.“. 

 

Správny orgán 19 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov uvedenú žiadosť o zmenu – rozšírenie miesta vykonávania 

odbornej činnosti ambulantnou formou v Senci posúdil ako skutočnosť, o ktorej je potrebné 

rozhodnúť, keďže ide o zmenu skutočnosti majúcej vplyv na zmenu údaju v rozhodnutí 

o udelení akreditácie na túto odbornú činnosť č.s.10262/2013-M_OSS,č.z.27547/2013 zo dňa 

18.júna 2013 v znení rozhodnutia č.s.16229/2015-M_OSS, č.z.38627/2015 zo dňa 19.augusta 

2015, rozhodnutia č.s.9422/2016-M_OSS, č.z.12851/2016 zo dňa 16.marca 2016, rozhodnutia 

č.s.7912/2016-M_OSS, č.z.22980/2016 zo dňa 25.mája 2016 a rozhodnutia č.s.9782/2019-

M_OAK a č.z.32502/2019 zo dňa 19.júna 2019. 

 

Podľa § 19 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov „Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže 

účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote 

odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.“. 

 

Nakoľko žiadosť, ktorou účastník konania požiadal o vykonanie zmeny – rozšírenie 

miesta vykonávania odbornej činnosti ambulantnou formou v Senci obsahovala nedostatky 

podľa § 88 ods. 2 písm. c) bod tretí, písm. e) bod tretí, písm. f) bod druhý, písm. k), l) a ods. 

5, § 84 ods. 5  zákona o sociálnych službách, správny orgán konanie rozhodnutím č.s. 
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19586/2021-M_OHKSSAA a č.z.32684/2021 zo dňa 10.mája 2021 prerušil a účastníka 

konania písomne č.z.32688/2021 zo dňa 10.mája 2021 vyzval podľa § 19 ods. 3 zákona 

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

odstránenie nedostatkov v žiadosti o zmenu akreditácie v lehote do 30 dní od doručenia výzvy 

na doplnenie žiadosti. Účastník konania v stanovenej lehote doplnil takmer všetky 

požadované náležitosti žiadosti. Namiesto údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z listu 

vlastníctva k priestorom na Oravskej ul. č. 4 v Senci však doložil kópiu Návrhu na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností adresovaný katastrálnemu odboru Okresného 

úradu Senec a doručený tomuto úradu dňa 31.mája 2021. 

  

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

o predĺžení a o odňatí akreditácie na odbornú činnosť rozhoduje ministerstvo po 

predchádzajúcom vyjadrení komisie zriadenej podľa osobitného predpisu.“. 

 

 Dňa 9.júna 2021 akreditačná komisia ministerstva na zasadnutí prerokovala žiadosť 

účastníka konania o rozšírenie miesta vykonávania odbornej činnosti - špecializovaného 

sociálneho poradenstva ambulantnou formou v Senci, zisťovala a overovala skutočnosti 

uvedené v žiadosti a prijala vyjadrenie, v ktorom odporučila Ministerstvu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky ako príslušnému správnemu orgánu vo veciach akreditácie 

na odbornú činnosť vykonať požadovanú zmenu – rozšírenie miesta vykonávania odbornej 

činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou v Senci, ktoré je 

uvedené v rozhodnutí č.s.10262/2013-M_OSS,č.z.27547/2013 zo dňa 18.júna 2013 v znení 

rozhodnutia č.s.16229/2015-M_OSS, č.z.38627/2015 zo dňa 19.augusta 2015, rozhodnutia 

č.s.9422/2016-M_OSS, č.z.12851/2016 zo dňa 16.marca 2016, rozhodnutia č.s.7912/2016-

M_OSS, č.z.22980/2016 zo dňa 25.mája 2016 a rozhodnutia č.s.9782/2019-M_OAK 

a č.z.32502/2019 zo dňa 19.júna 2019. Súčasne odporučila správnemu orgánu vydať 

rozhodnutie o zmene akreditácie na odbornú činnosť až  po doručení údajov potrebných na 

vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k novým priestorom na Oravskej ul. č. 4 v Senci, 

v ktorých sa má odborná činnosť ambulantnou formou vykonávať. Účastník konania 

požadované údaje správnemu orgánu zaslal mailom dňa 17.júna 2021. 

 

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.“. 

 

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 zmenu – rozšírenie miesta vykonávania odbornej činnosti- 

špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou v Senci a všetkých 

predložených podkladov a dokladov, s prihliadnutím na vyjadrenia 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. 
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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. TENENET, o. z., Lichnerova 41, 903 01 Senec               

2. k spisu  



1

Všeobecná agenda - rozhodnutie
do vlastných rúk s fikciou doručenia

|
Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia
|
Predmet Zaslanie elektronického úradného dokumentu___
|
Text V prílohe správy Vám zasielame list úradu.

|


	R o z h o d n u t i e

