
 
 
 

              odbor akreditácií  

                                                                                                            Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 

 

 

Číslo spisu: 27965/2021-M_OAK  

Číslo záznamu:103678/2021   Bratislava 17.decembra 2021 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor 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 cirkevnej organizácie Trnavská arcidiecézna charita, IČO 35602619, so 

sídlom Hlavná 43, 917 01 Trnava, o zmenu - rozšírenie miest vykonávania odbornej činnosti- 

špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou a terénnou formou, ktoré sú 

uvedené v rozhodnutí ministerstva č.s.11272/2017-M_OSS,č.z.37536/2017 zo dňa 

5.septembra 2017 v znení rozhodnutia č.s.10635/2018-M_OSS, č.z.28295/2018 zo dňa 

30.mája 2018, rozhodnutia č.s.10635/2018-M_OAK, č.z.33003/2018 zo dňa 4.júla 

2018, rozhodnutia č.s.14759/2018-M_OAK, č.z.45842/2018 zo dňa 19.septembra 2018 

a rozhodnutia č.s.22162/2021-M_OHKSSAA a č.z.47676/2021 zo dňa 9.júla 2021 o udelení 

akreditácie na odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú 

odbornú činnosť, rozhodlo takto: 

 

 

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

 

m e n í 

 

rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú činnosť – špecializované sociálne 

poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť č.s.11272/2017-M_OSS,č.z.37536/2017 zo dňa 

5.septembra 2017 v znení rozhodnutia č.s.10635/2018-M_OSS, č.z.28295/2018 zo dňa 

30.mája 2018, rozhodnutia č.s.10635/2018-M_OAK, č.z.33003/2018 zo dňa 4.júla 

2018, rozhodnutia č.s.14759/2018-M_OAK, č.z.45842/2018 zo dňa 19.septembra 2018 

a rozhodnutia č.s.22162/2021-M_OHKSSAA a č.z.47676/2021 zo dňa 9.júla 2021 v časti 

týkajúcej sa miest vykonávania odbornej činnosti tak, že  

 

a) nové miesta vykonávania odbornej činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva 

ambulantnou formou sú:  

 Centrum pomoci človeku, Poradňa pre špecializované sociálne poradenstvo, Hlavná 

977/14, 924 18 Galanta a 

 Centrum pomoci človeku, Poradňa pre špecializované sociálne poradenstvo, ul. M.R. 

Štefánika 811/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; 
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b) nové miesta vykonávania odbornej činnosti terénnou formou sú územia miest Galanta 

a Nové Mesto nad Váhom.  

 

Ďalšie miesta vykonávania odbornej činnosti ambulantnou formou a terénnou formou 

zostávajú nezmenené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Cirkevná organizácia Trnavská arcidiecézna charita, IČO 35602619, so sídlom Hlavná 

43, 917 01 Trnava, zastúpená štatutárnym zástupcom Ing. Miroslavom Dzurechom (ďalej len 

„účastník konania“), písomne požiadala dňa 19.októbra 2021 Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky ako príslušný správny orgán vo veciach akreditácie na 

odbornú činnosť podľa zákona o sociálnych službách o zmenu - rozšírenie miest vykonávania 

odbornej činnosti- špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou a terénnou 

formou, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o udelení akreditácie č.s.11272/2017-

M_OSS,č.z.37536/2017 zo dňa 5.septembra 2017 v znení rozhodnutia č.s.10635/2018-

M_OSS, č.z.28295/2018 zo dňa 30.mája 2018, rozhodnutia č.s.10635/2018-

M_OAK, č.z.33003/2018 zo dňa 4.júla 2018, rozhodnutia č.s.14759/2018-

M_OAK, č.z.45842/2018 zo dňa 19.septembra 2018 a rozhodnutia č.s.22162/2021-

M_OHKSSAA a č.z.47676/2021 zo dňa 9.júla 2021.  

 

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 - rozšírenie miest 

vykonávania odbornej činnosti ambulantnou formou a terénnou formou, a teda si splnil 

oznamovaciu povinnosť. Súčasne predložil kópie dokladov podľa § 88 ods. 2 písm. k), l) ods. 

5 a podľa § 64 ods. 6 zákona o sociálnych službách.  

 

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 20.októbra 2021 akreditačná komisia ministerstva na zasadnutí prerokovala žiadosť 

účastníka konania o zmenu akreditácie na odbornú činnosť – špecializované sociálne 

poradenstvo spočívajúcu v rozšírení miest vykonávania odbornej činnosti – špecializovaného 

sociálneho poradenstva ambulantnou formou o mesto Galanta a Nové Mesto nad Váhom 

a terénnou formou o územie týchto dvoch miest. Akreditačná komisia ministerstva na tomto 

zasadnutí zisťovala a overovala skutočnosti uvedené v žiadosti a vyjadrila sa, že predložené 

kópie dokladov na nové miesto vykonávania odbornej činnosti – špecializovaného sociálneho 

poradenstva ambulantnou formou v Galante sú v súlade s § 88 ods. 2 písm. k) a l) a ods. 5 a 

podľa § 64 ods. 6 zákona o sociálnych službách. Pri novom mieste vykonávania odbornej 

činnosti ambulantnou formou v meste Nové Mesto nad Váhom, však účastník konania, okrem 

iného, predložil namiesto zmluvy o nájme /podľa § 88 ods. 2 písm. l)/ kópiu zmluvy o 



3 

 

 

 

podnájme, keďže ide o mesto, ktoré má na spravovanie svojho mestského majetku /teda aj 

nebytových priestorov/ zriadenú svoju vlastnú mestskú organizáciu. 

 

V záujme získania jednotného názoru, či predložené kópie dokladov na priestory 

v Novom Meste nad Váhom možno akceptovať ako doklady preukazujúce zabezpečenie 

miesto vykonávania odbornej činnosti ambulantnou formou podľa § 88 ods. 2 písm. l) zákona 

o sociálnych službách, akreditačná komisia ministerstva na tomto zasadnutí odporučila 

správnemu orgánu vyžiadať si stanovisko vecne príslušného odboru Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ako vyplynulo z písomného stanoviska vecne 

príslušného odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, tak 

zmluvu o nájme priestorov vo vlastníctve obce môže uzatvoriť len obec alebo, v mene obce, 

ako vlastníka majetku, správca majetku obce podľa § 6 ods. 1 zákona o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov (právnická osoba zriadená obcou ako rozpočtová alebo príspevková 

organizácia),pričom obchodná spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, 

s.r.o. takéto právne postavenie nemá. V závere svojho stanoviska vecne príslušný odbor 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyslovil názor, že zmluvu 

o podnájme predmetnej nehnuteľnosti nemožno považovať za relevantnú na účely 

preukázania priestorových podmienok v konaní o zmenu akreditácie na odbornú činnosť 

podľa § 88 ods. 2 písm. l) zákona o sociálnych službách.“. 

 

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.“. 

 

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.“. 

 

Správny orgán v súlade s vyjadrením akreditačnej komisie ministerstva a na základe 

vyššie citovaného stanoviska vecne príslušného odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky dospel k záveru, že žiadosť o zmenu akreditácie – rozšírenie 

miesta vykonávania odbornej činnosti ambulantnou formou o Nové Mesto nad Váhom má 

formálny nedostatok podľa § 88 ods. 2 písm. l) zákona o sociálnych službách, pre ktorý 

nemôže podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov vo veci rozhodnúť, a preto rozhodnutím č.s.27965/2021-M_OAK  

a č.z.94506/2021 zo dňa 22.novembra 2021 konanie vo veci zmeny akreditácie na odbornú 

činnosť prerušil a písomne č.z.94507/2021 zo dňa 22.novembra 2021 vyzval účastníka 

konania 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 v súlade 

s § 88 ods. 2 písm. l) zákona o sociálnych službách kópiu „Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov č. 0811015294“ na priestory nachádzajúce sa na ul. M. R. Štefánika 811/1 

v Novom Meste nad Váhom. 

 

Dňa 8.decembra 2021 akreditačná komisia ministerstva na on line zasadnutí opätovne 

prerokovala žiadosť účastníka konania a doplnenie k žiadosti o zmenu – rozšírenie miest 

vykonávania odbornej činnosti- špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou 

formou a terénnou formou, zisťovala a overovala skutočnosti uvedené v žiadosti a v doplnení 

k žiadosti, a prijala vyjadrenie, v ktorom odporučila Ministerstvu práce, sociálnych vecí 
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a rodiny Slovenskej republiky ako príslušnému správnemu orgánu vo veciach akreditácie na 

odbornú činnosť vykonať požadovanú zmenu - rozšírenie miest vykonávania odbornej 

činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou a terénnou formou, 

ktoré sú uvedené v rozhodnutí č.s.11272/2017-M_OSS,č.z.37536/2017 zo dňa 5.septembra 

2017 v znení rozhodnutia č.s.10635/2018-M_OSS, č.z.28295/2018 zo dňa 30.mája 

2018, rozhodnutia č.s.10635/2018-M_OAK, č.z.33003/2018 zo dňa 4.júla 2018, rozhodnutia 

č.s.14759/2018-M_OAK, č.z.45842/2018 zo dňa 19.septembra 2018 a rozhodnutia 

č.s.22162/2021-M_OHKSSAA a č.z.47676/2021 zo dňa 9.júla 2021 o udelení akreditácie na 

odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť. 

 

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 miest vykonávania odbornej činnosti- 

špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou a terénnou formou 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. 

 

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. 

  

 

 

                                                                                       JUDr. Vladimír Gottschall  

                                                                                                  riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa:  

1. Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava      

2. k spisu  


	R o z h o d n u t i e

