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Nové prvky všeobecne
� Zavedenie 2 druhov príspevkov 
� Úhrada zdravotných výkonov z prostriedkov 

verejného zdravotného poistenia
� Pri vybraných druhoch sociálnych služieb 

zrovnoprávnenie podmienok pri financovaní 
verejných a neverejných poskytovateľov

� Stanovenie lehoty (do konca februára), v ktorej 
je obec, samosprávny kraj  povinný poskytnúť 
príspevok neverejnému poskytovateľovi

� Poskytovanie príspevku prostredníctvom 
preddavkov

� Povinnosť prijímateľa platiť za poskytnutú službu 
(podľa VZN, alebo podľa zmluvy)

� Zavedenie nových služieb – viac financií ?
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Nové druhy finančných príspevkov 
na financovanie sociálnych služieb

� finančný príspevok na prevádzku sociálnej 
služby 

� finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej osoby 
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Zdroje financovania služieb poskytovaných 
obcou, samosprávnym krajom

� Rozpočet obce, samosprávneho kraja
� Príjmy z úhrad za služby od prijímateľov
� Dary
� Prostriedky združené obcami a samosprávnych 

krajov
� Výnosy po zdanení z vedľajšej hospodárskej 

činnosti
� Prostriedky z verejného zdravotného poistenia
� Príjmy zo zisku zo sociálnych podnikov
� Iné zdroje (dotácie z MPSVR )
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Zdroje financovania služieb poskytovaných 
neverejnými poskytovateľmi

� Vlastné zdroje
� Finančný príspevok z obce, samosprávneho kraja
� Príjmy z  úhrad za poskytnutú službu
� Dary
� Zisk zo sociálneho podniku
� Verejné zdravotné poistenie
� Príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení, ktorú 

vykonáva
� Iné zdroje ( 2% z dane príjmov FO a PO, dotácie 

MPSVR, dotácie samosprávnych krajov)
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Financovania neverejného  
poskytovateľa závisí od prijímateľa 

1. FO, ktorej poskytnutie služby u neverejného 
poskytovateľa zabezpečí obec alebo samosprávny kraj na 
základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu

Zdroje financovania v tomto prípade:

� Finančný príspevok pri odkázanosti FO na pomoc inej fyzickej 
osoby (povinnosť obce, samosprávneho kraja podľa druhu 
poskytovanej služby) v rozpätí od 1820,- Sk pri II. stupni až po 
10800,- Sk pri VI. stupni.

� Finančný príspevok na prevádzku (povinnosť obce, 
samosprávneho kraja) ako rozdiel medzi štandardnými 
výdavkami, štandardnými príjmami a finančným príspevkom pri 
odkázanosti.
Poznámka: Výšku štandardných výdavkov a štandardných 

príjmov určí príslušná obec a samosprávny kraj podľa druhu 
sociálnej služby.

Autori: Alica Miklášová a Oľga Reptová, 
DD a DSS Klas n.o., Vrbové, OMAPO o.z., Dunajská Lužná, 
konferencia SocioFóra 25. júna 2008, Košice (IVVL)



Financovanie neverejného 
poskytovateľa závisí od prijímateľa

� Úhrada za poskytnuté sociálne služby od prijímateľa sociálnej 
služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Poznámka: Výška úhrady nesmie byť vyššia ako ekonomicky 
oprávnených nákladov neverejného poskytovateľa na jej 
poskytovanie a súčasne po jej úhrade musí prijímateľovi zostať 
stanovené % životného minima (v závislosti od formy 
poskytovanie sociálnej služby).

� Prostriedky verejného zdravotného poistenia na zdravotné výkony 
z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach 
zamestnávajúcich zdravotníckych pracovníkov vykonávajú iba 
zdravotnícki pracovníci spĺňajúci podmienky na výkon 
zdravotníckeho povolenia. 
Poznámka: Zoznam týchto výkonov ustanoví záväzným právnym 
predpisom MZ SR po dohode s MPSVaR SR.

� Ostatné príjmy vrátane darov a príjmov zo sociálneho podniku
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Financovanie neverejného 
poskytovateľa závisí od prijímateľa
2. Prijímateľ služby u neverejného poskytovateľa je fyzická 

osoba, ktorá o jej poskytnutie požiadala sama

Zdroje financovania v tomto prípade:

� Úhrada za poskytnuté sociálne služby od prijímateľa na 
základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby maximálne 
do výšky ekonomicky oprávnených nákladov neverejného 
poskytovateľa na poskytovanie danej sociálnej služby.
Poznámka: Nemusí sa rešpektovať zostatok životného 
minima prijímateľa /§ 73, odst. 11/.
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Financovanie neverejného 
poskytovateľa závisí od prijímateľa
� Prostriedky verejného zdravotného 
poistenia

� Ostatné príjmy vrátane darov a 
príjmov zo sociálneho podniku

Zhrnutie: V tomto prípade nemá 
obec/samosprávny kraj povinnosť 
finančnej podpory neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby?
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Riziká
� Všeobecne
� pretrvávajúca diskriminácia vo financovaní

neverejných poskytovateľov oproti verejným
poskytovateľom - postupná likvidácia

� duplicitná pôsobnosť obcí a samosprávnych
krajov - povinnosť zabezpečiť a poskytovať
niektoré sociálne služby - bude naďalej
spôsobovať nejasnosť a chaos

� nezabezpečenie zvýšených nárokov na
financovanie zavedenia nových sociálnych
služieb, ako aj pre nových žiadateľov, napr. 
opatrovateľská služba, v rozpočtoch obcí a 
samosprávnych krajov-nezabezpečenie 
poskytovania týchto služieb
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Riziká - pokračovanie

� nedostatočne nastavená výška hodinovej sadzby
finančného príspevku na opatrovateľskú službu  -
postupná likvidácia tejto profesie v súčasnom
trende demografického vývoja

� poskytovanie dotácií z MPSVR  v doterajšej
podobe – bez nadväznosti na národné priority 
rozpracované do koncepcií samosprávnych krajov
bude naďalej pokračovať bez uplatňovania kritérií, 
napr. nerovnomernosť pokrytia územia
nedostatkovými službami  ap. 
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Riziká - pokračovanie
� Detailnejšie
� Diskriminácia financovania neverejných poskytovateľov bude 

pokračovať z titulu nezohľadnenia všetkých jeho ekonomicky 
oprávnených nákladov tým, že štandardné výdavky a štandardné 
príjmy  budú obce a VUC-ky určovať  na základe skutočných 
údajov za porovnateľné služby v ich pôsobnosti /§77, odst. 1,2/

� V súvislosti s rozporom v par. 75 – finančná podpora neverejným 
poskytovateľom  , stanovenie povinnosti poskytovať FP.  odst. 1-6 
a stanovenie možnosti poskytovať FP – odst. 7-9

� Par. 73 – ustanovenie v odst.10 – nevymožiteľnosť – zvyšovanie 
pohľadávok poskytovateľom verejným aj neverejným

� Pokračovanie  financovania zariadení typu DD v pôsobností obcí a
miest z MF, ktoré prešli na obce v procese decentralizácie v roku 
2004
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Riziká
� Riziko z ustanovení par. 111 v odst. 17 a 6 pre súčasných 

neverejných poskytovateľov pobytových   služieb najmä s 
celoročnou prevádzkou. Do 31.12.2009 – bude 
poskytovateľ dostávať finančný príspevok  podľa súčasne 
platného zákona aj na pôvodných prijímateľov, aj pre novo 
posúdených /odst. 17/; pričom má povinnosť poskytovať 
naďalej službu aj prijímateľom, ktorí podľa nového zákona 
nie sú odkázaní na túto službu. Konkrétny príklad  

DD a DSS Klas, n.o. – kombinované zariadenie pre 20 klientov v 
DD a 45 v DSS. Od 1.1.2007 sa DD považuje za zariadenie pre 
seniorov – povinnosť financovania obcou. Z 20 klientov nie je viac 
ako polovica  uznaná podľa návrhu zákona za odkázaných na 
službu v tomto zariadení. Podľa par. 111, odst. 6 je však 
zariadenie povinné túto službu im naďalej poskytovať.
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Riziká

Ako bude teda vyzerať financovanie poskytovania služieb pre 
týchto neodkázaných prijímateľov – teoretická úvaha:

Priemerné náklady na 1 prijímateľa       17 351,- Sk
Zdroje:
- úhrada od prijímateľa                          6 700,- Sk
- príspevok z vucky 9 167,- Sk
- ostatné príjmy                                      1 484,.-Sk
Od 1.1.2010 by mali títo neodkázaní prijímatelia zaplatiť 
15 867 Sk ? – a to sú ceny z roku 2007, nezohľadňujúce 

neustály rast nákladov.
Za týchto podmienok nebudú môcť prijímať túto službu, lebo 

nemajú dostatočný príjem, ani majetok,mnohí ani 
príbuzných. Ak by chceli službu ukončiť, nemajú kam ísť.
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Záver

� Nové prvky vo financovaní 
neodstránili staré nedostatky 

� Nemôžeme sa uspokojiť s 
pokračovaním procesu diskriminácie 
neverejných poskytovateľov

� Riziká pretransformujeme do 
zásadných pripomienok 
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Ďakujeme za pozornosť!


