
Moderný zákon o sociálnych 
službách 
očami neštátnych poskytovateľov

(výsledky diskusie SocioFóra)



Základné východiská

Návrh zákona musí rešpektovať

- ústavné garancie občanom v oblasti sociálnej pomoci

- usmernenia a dokumenty Európskej únie 

- súčasné trendy rozvoja sociálnych služieb v Európe a vo svete 



Výsledky diskusie o predložených 
zásadách

Návrh zákona má :

1. ustanoviť poskytovanie sociálnych služieb ako služieb vo 
verejnom záujme

2. definovať garantovaný rozsah sociálnych služieb občanovi

3. umožniť občanovi slobodný výber poskytovateľa služieb

4. jednoznačne oddeliť rozhodovacie a výkonné funkcie vo 
vzťahu k žiadateľom o službu

5. rozpracovať princíp: kto rozhoduje o nároku na službu, ten 
aj financuje náklady na jej poskytovanie



Výsledky diskusie o predložených 
zásadách

(pokračovanie)

6. určiť pravidlá pre stanovenie ceny sociálnej služby

7. určiť druh a rozsah výkonov, ktoré financuje príslušný 
orgán verejnej správy, druh a rozsah výkonov, ktoré platí
užívateľ služby, príp. druh a rozsah výkonov, ktoré hradí
tretia strana

8. určiť spôsob financovania služieb dlhodobej 
starostlivosti v prípade občana bez príjmu alebo s nízkym 
príjmom

9. ustanoviť povinnosti a práva poskytovateľov sociálnych 
služieb, vrátane vzdelávania zamestnancov a supervízie

10.    ustanoviť nezávislú inšpekciu kvality služieb



Ďalšie výsledky diskusie 

1. Zvážiť použitie inej metodiky posudzovania pre osoby s 
mentálnym postihnutím a duševnou poruchou

2. Rozpracovať obsah špecializovaného poradenstva 
(klientske skupiny, sociálna rehabilitácia versus sociálna 
terapia, špecifické programy ..)

3. Riešiť koexistenciu služieb krízovej intervencie ako 
nástroja sociálnoprávnej ochrany na jednej strane a 
sociálnej inklúzie na strane druhej

4. Dať do súladu originálne rozhodovacie kompetencie 
obcí a VÚC a fiskálnu decentralizáciu.



Ďalšie výsledky diskusie
(pokračovanie)

5. Preferencia metódy “osobného rozpočtu”, resp. 
príspevku na opatrovanie (formou kupónov) pred inými 
nástrojmi

6. Ustanoviť zdravotným poisťovniam povinnosť uzatvoriť
zmluvu s poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý má
viac ako 30 % klientov s najvyšším stupňom funkčnej 
poruchy. 

7. Prijať zásadu, že orgány verejnej správy zriaďujú nové
zariadenia sociálnych služieb len vtedy, ak sa nenájde 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem túto 
službu poskytovať. 



Záver diskusie

Ak návrh zákona nenapĺňa  uvedené zásady, požadujeme 

jeho dopracovanie aj za cenu, že nebude účinný 

od 1. januára 2008.


