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Rozhodnutie
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 občianskeho združenia Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev
ako dar, o. z., IČO 17316537, so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, o vykonanie
zmeny zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti – špecializovaného
sociálneho poradenstva, ktoré je uvedené v rozhodnutí č.s.11959/2009-I/20, č.z.30943/2009
zo dňa 1.júla 2010 a 2.decembra 2010 v znení rozhodnutia č.s.14170/2013-M_OSS,
č.z.27978/2013 zo dňa 20.júna 2013, rozhodnutia č.s.15999/2014-M_OSS, č.z.37430/2014 zo
dňa 22.augusta 2014, rozhodnutia č.s.15999/2014-M_OSS, č.z.54018/2014 zo dňa
24.novembra 2014, rozhodnutia č.s.9631/2015-M_OSS, č.s.29247/2015 zo dňa 23.júna 2015,
rozhodnutia č.s.9631/2015-M_OSS, č.z.30913/2015 zo dňa 1.júla 2015, rozhodnutia
č.s.22637/2015-M_OSS, č.z.59498/2015 zo dňa 18.decembra 2015, rozhodnutia
č.s.11742/2016-M_OSS, č.z.22831/2016 zo dňa 24,mája 2016, rozhodnutia č.s.11742/2016M_OSS, č.z.27004/2016 zo dňa 24.júna 2016, rozhodnutia č.s.14594/2018-M_OAK
a č.z.46604/2018 zo dňa 25.septembra 2018 a rozhodnutia č.s.8576/2020-M_OAK
a č.z.46863/2020 zo dňa 10.júna 2020 (ďalej len „rozhodnutie č.s.11959/2009-I/20,
č.z.30943/2009 zo dňa 1.júla 2010 v znení neskorších rozhodnutí“), 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.11959/2009-I/20, č.z.30943/2009 zo dňa
1.júla 2010 v znení neskorších rozhodnutí v časti zodpovedný zástupca za vykonávanie
odbornej činnosti tak, že zodpovednou zástupkyňou za vykonávanie odbornej činnosti –
špecializovaného sociálneho poradenstva je Mgr. Bc. Emília Chovancová Bezáková, PhD.
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Odôvodnenie
Občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.
z., IČO 17316537, so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, zastúpené novou štatutárnou
zástupkyňou Mgr. Bc. Emíliou Chovancovou Bezákovou, PhD. (ďalej len „účastník konania“),
listom zo dňa 17.júna 2022 požiadalo 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 zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej
činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti, ktoré
je uvedené v rozhodnutí o udelení akreditácie na odbornú činnosť – špecializované sociálne
poradenstvo č.s.11959/2009-I/20, č.z.30943/2009 zo dňa 1.júla 2010 v znení neskorších
rozhodnutí. Účastník konania v súlade s § 88 ods. 2 písm. c) bod druhý, písm. e) bod druhý,
písm. f) bod prvý a písm. g) zákona o sociálnych službách predložil kópie dokladov novej
navrhovanej zodpovednej zástupkyne za vykonávanie odbornej činnosti – špecializovaného
sociálneho poradenstva Mgr. Bc. Emílie Chovancovej Bezákovej, PhD.
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 si splnil oznamovaciu povinnosť.
Správny orgán podľa § 19 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov uvedené oznámenie zmeny posúdil ako skutočnosť,
o ktorej je potrebné rozhodnúť, keďže ide o zmenu skutočnosti majúcej vplyv na zmenu údaju
v rozhodnutí o udelení akreditácie na odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo
ako samostatnú odbornú činnosť č.s.11959/2009-I/20, č.z.30943/2009 zo dňa 1.júla 2010
v znení neskorších rozhodnutí.
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.“.
Akreditačná komisia ministerstva na svojom zasadnutí dňa 22.júna 2022 prerokovala
oznámenie účastníka konania o zmene v osobe zodpovedného zástupcu za vykonávanie
odbornej činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva a posúdila všetky predložené
kópie dokladov Mgr. Bc. Emílie Chovancovej Bezákovej, PhD. V súlade s § 88 ods. 4 zákona
o sociálnych službách uskutočnila ústny pohovor s navrhovanou novou zodpovednou
zástupkyňou Mgr. Bc. Emíliou Chovancovou Bezákovou, PhD. Menovaná, podľa vyjadrenia
Akreditačnej komisie ministerstva, preukázala znalosti zákona o sociálnych službách,
všeobecne záväzných právnych predpisov a odborných vedomostí súvisiacich s vykonávanou
odbornou činnosťou, a teda overila odbornú spôsobilosť. Akreditačná komisia ministerstva
prijala vyjadrenie, v ktorom odporučila vykonať požadovanú zmenu zodpovedného zástupcu
za vykonávanie odbornej činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva ako samostatnej
odbornej činnosti, ktoré je uvedené v rozhodnutí o udelení akreditácie na túto odbornú
činnosť č.s.11959/2009-I/20, č.z.30943/2009 zo dňa 1.júla 2010 v znení neskorších
rozhodnutí.
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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 vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu za vykonávanie
odbornej činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré je uvedené v rozhodnutí o
udelení akreditácie č.s.11959/2009-I/20, č.z.30943/2009 zo dňa 1.júla 2010 v znení
neskorších rozhodnutí, 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.

JUDr. Vladimír Gottschall
riaditeľ odboru

Doručuje sa:
1. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z., Ševčenkova 21,
851 01 Bratislava
2. k spisu
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