
  
 

Valné zhromaždenie 

nezávislej platformy sociálnych MNO SocioFórum 

Poprad, 7. decembra 2011 

(záznam) 
 

 

1. OTVORENIE  

Valné zhromaždenie oficiálne otvoril a účastníkov srdečne privítal Vlado Matej. Návrh Anny 

Šmehilovej za zapisovateľku zasadnutia valného zhromaždenia bol jednohlasne schválený. 

Prítomných 70 účastníkov - 70 ZA , 0 SA ZDRŽAL , 0 PROTI 

2. SCHVÁLENIE PROGRAMU 

Vlado Matej prezentoval program a návrh doplnenia dvoch bodov – schválenie volebnej komisie 

a schválenie vstupu SocioFóra do medzinárodných organizácií. Účastníci jednomyseľne schválili 

návrh programu vrátane zaradenia spomínaných bodov - 70 ZA , 0 SA ZDRŽAL , 0 PROTI 

3. SCHVÁLENIE VOLEBNEJ KOMISIE 

Návrh zloženia volebnej komisie Martina Petijová, Cyril Korpesio a Peter Valíček bol schválený – 69 

ZA , 1 SA ZDRŽAL , 0 PROTI 

4. SPRÁVA O ČINNOSTI (rozdaná účastníkom) 

Informáciu o činnosti SocioFóra prezentovala Helena Woleková. Osobitne vyzdvihla výzvu SocioFóra 

adresovanú ministrovi práce, sociálnych vecí  a rodiny k urýchlenému dofinancovaniu sociálnych 

služieb. Ďalej vyzdvihla informačnú kampaň k zákonu o sociálnych službách a rozhodnutie SocioFóra 

pre spoluprácu s Európskou asociáciou organizácií poskytujúcich služby pre osoby so zdravotným  

postihnutím (EASPD), výsledkom čoho je aj projekt deinštitucionalizácie. Pozitívne ocenila vydanie 

brožúr „Potrebujem pomoc, čo mám robiť?“, „Deinštitucionalizácia“ a tvorbu novej web stránky 

SocioFóra. Súčasne vyzdvihla dobrovoľnícku prácu členov Výboru. Komunikácia prebiehala 

prostredníctvom osobných stretnutí, ale najmä elektronicky. Za odvedenú činnosť im patrí vďaka.   

5. DISKUSIA O SPRÁVE 

Priestor na diskusiu o prednesenej správe nikto nevyužil. Moderátor Vlado Matej v mene všetkých 

účastníkov osobne poďakoval za nezištnú prácu Heleny Wolekovej v SocioFóre a súčasne poďakoval 

všetkým zúčastneným zástupcom neverejných poskytovateľom sociálnych služieb za ich obetavú 

prácu tam, kde pôsobia. Účastníci zobrali správu o činnosti na vedomie bez pripomienok – 70 ZA , 0 

SA ZDRŽAL , 0 PROTI 

6. NÁVRH NA REGISTRÁCIU PLATFORMY A NÁVRH STANOV (rozdaný návrh stanov) 

Vlado Matej informoval účastníkov o výhodách registrácie SocioFóra ako združenia, čím získa 

SocioFórum možnosť stať sa členom medzinárodných organizácií, kde zdôraznil, aký význam majú 

európske inštitúcie na tvorbe sociálnej politiky na nadnárodnej úrovni - EASPD, AGE, EUROCHILD. Na 

základe toho odporučil, aby sa SocioFórum stalo riadne registrovaným združením.  

DISKUSIA 

ČLENSTVO - Členom podľa navrhovaných stanov môžu byť aj cirkevné organizácie. 

KTO ZVOLÁVA VALNÉ ZHROMAŽEDNIE – Výbor.  

NÁVRHY na doplnenie „Výbor platformy zvoláva valné zhromaždenie aj v prípade potreby...“, „1/3 

členov môže zvolať mimoriadne zhromaždenie“, návrh k doplneniu kvóty – „nadpolovičná väčšina 

členov pri zrušení alebo zlúčení“, „zlúčením v zmysle platnej legislatívy“. 



Oľga Reptová upozornila účastníkov na nóvum v návrhu stanov, ktoré umožňujú stať sa členom 

SocioFóra nielen MNO poskytúcim sociálne služby, ale aj MNO pôsobiacim v oblasti sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately ako aj neštátnych služieb zamestnanosti a aktívnej politiky 

zamestnanosti. Vlado Matej poukázal na možnosť spolupráce s ďalšími inštitúciami vo viacerých 

oblastiach, ktoré fungujú prierezovo, čím sa spolupráca neobmedzuje.  

Hovorca nezávislej platformy bude mať právomoci štatutára. Výbor bude výkonným  orgánom. 

Valné zhromaždenie schválilo návrh stanov vrátane pripomienok a registráciu SocioFóra podľa 

zákona o združovaní občanov - 70 ZA , 0 SA ZDRŽAL , 0 PROTI 

7. VOĽBY DO VÝBORU PLATFORMY 

Martina Petijová informovala o prijatých nomináciách do Výboru (výkonného orgánu SocioFóra),  o 

možnostiach navrhovania ďalších kandidátov/tiek a forme voľby. 

Oranžový papierik – všetci prítomní volia max. 5 kandidátov za národnú úroveň. 

Biely papierik – účastníci z každého kraja volia 1 zástupcu za svoj kraj. 

NAVRHNUTÍ KANDIDÁTI sa stručne predstavili  

Národná úroveň: Helena Woleková, Vladislav Matej, Oľga Reptová, Viera Záhorcová, Mária Filipová 

BSK: Stefi Nováková 

BBSK: Anna Surovcová, Danka Žilinčíková 

KSK: Jana Hurová, Pavol Vilček, Slavomíra Mareková 

PSK: Jaroslav Maruščák, Terézia Semaňáková, Denisa Kučkovská 

NSK: Anna Šmehilová 

TSK: Viera Mrázová 

TTSK: Alica Miklášová 

ZSK: Soňa Holúbková 

Vykonanie volebného aktu do urny. 

NÁVRH NA PRERUŠENIE ROKOVANIA - 69 ZA , 1 SA ZDRŽAL , 0 PROTI 

 

 
Pokračovanie Valného zhromaždenia nezávislej platformy SocioFórum 

Poprad, 8.decembra 2011 

 

8. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

Národná úroveň: Helena Woleková, Vladislav Matej, Viera Záhorcová, Mária Filipová, Oľga Reptová 

Krajská úroveň: BSK - Stefi Nováková, TTSK - Alica Miklášová, TSK - Viera Mrázová, ZSK - Soňa 

Holúbková, KSK - Pavol Vilček, PSK - Terezka Semaňáková, NSK - Anka Šmehilová, BBSK – Danka 

Žilinčíková a Anna Surovcová rovnaký počet hlasov 

Opakovanie volieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji: Danka Žilinčíková  

9. VOĽBA REVÍZORA  

Valné zhromaždenie odsúhlasilo verejnú voľbu jediného kandidáta Mariána Baču, Seniorvital, n.o., 

Sabinov. Kandidát bol zvolený. 

 

 

10. ZÁVERY WORKSHOPOV AKO ODPORÚČANIA PRE ČINNOSŤ VÝBORU SOCIOFORA 

 

W1  Včasná starostlivosť o deti s poruchami vývoja 

Na Slovensku existuje na rozličnej úrovni len 4 – 6 centier 

1. Zaradiť túto tému do priorít NFM II. - odporúčanie pre nového sprostredkovateľa BG  



2. Presadzovať vypracovanie celonárodnej nadrezortnej stratégie  

 

W2  Kvalita alebo najnižšia cena – dilema verejného obstarávania 

Z odporúčaní prítomnej advokátky ohľadom legislatívy verejného obstarávania 

1. Presadiť uznanie princípu, že služby vo verejnom záujme nemusia byť verejne 

obstarávané 

2. Podať podnet, aby v zákone o verejnom obstarávaní par. 1 ods.4 – rovnako ako 

zdravotné služby – boli vyňaté z verejného obstarávania aj sociálne služby podľa zákonov č. 

448/2008, č. 305/2005 a zákona o službách zamestnanosti 

 

W3  Príprava a schvaľovanie rozpočtov VÚC na rok 2012 

Najčastejšie problémy s financovaním neverejných poskytovateľov VÚC-kami: nefinancujú 

špecifické sociálne poradenstvo,  financujú nižší počet klientov, ako má zariadenie; zmluvy sa 

uzatvárajú 1 x ročne, nábeh novej služby počas roka sa nefinancuje; pre niektoré zariadenia 

krízovej intervencie platia dva rôzne zákony, ktoré nie sú zosúladené (305/2005 a 448/2008) 

1. Požiadať poslancov tých VÚC, kde ešte nie je schválený rozpočet, prijať uznesenie, aby 

prostriedky, ktoré ušetria vďaka malej novele, viazali na dofinancovanie neverejných 

poskytovateľov (najmä tých, ktorých nefinancujú - viď vyššie) 

2. Osloviť listom sociálne komisie a odbory, aby začiatkom nového roka zvolali stretnutie 

s neverejnými poskytovateľmi, vysvetlili im rozpočtovú politiku VUC, zverejnili na webe výšku 

priemerných výdavkov a príjmov pre jednotlivé služby, ako aj výšku príspevkov pre 

jednotlivých poskytovateľov 

3. V prípade nedofinancovania služieb požiadať hlavných kontrolórov VÚC, aby preverili 

nedodržiavanie zákona zo strany VÚC. Na základe jeho vyjadrenia podať na prokuratúru 

podnet na prešetrenie dodržiavania zákona č. 448/2008. 

 

W4  Prínosy deinštitucionalizácie pre neziskové organizácie 

DI môže byť prínosom pre organizácie, ktoré pôsobia v teréne (chránené bývanie, podporované 

zamestnávanie, komunitné služby,...) 

1. Členovia expertného tímu (a súčasne SocioFora) by mali vo väčšej miere informovať odbornú 

aj laickú verejnosť o deinštitucionalizácii, vrátane objasňovania základných pojmov - 

deinštitucinalizácia, transformácia 

 

W5  Národný projekt zvýšenia dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom poukážok  

Prezentácia je zverejnená na www.socioforum.sk  

1. Naďalej viesť diskusiu a zaoberať sa pripomienkami k návrhu národného projektu – 

odporúčanie pre prípravný tím NP 

 

W6  Dva pohľady na dlhodobú starostlivosť o seniorov 

Je potrebné, aby SocioForum presadzovalo nasledovné princípy novej legislatívnej úpravy 

dlhodobej starostlivosti o seniorov: 

1. Vrátiť sa k jednoznačnému obsahovému vymedzeniu služieb pre seniorov (nemiešať ich 

s osobami so zdravotným postihnutím nadobudnutým narodením, resp. v mladšom veku) 

2. Zaviesť pre nich integrovanú zdravotnú a sociálnu starostlivosť – vymenovaním 

ošetrovateľských výkonov v prílohe zákona – vo všetkých formách 

3. Podporiť viaczdrojové financovanie (poisťovňa, VÚC, klient) 

http://www.socioforum.sk/


4. Navrhnúť zjednotený systém lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti nezávislým orgánom 

na jednom mieste 

5. Viazať finančný príspevok na príslušný stupeň odkázanosti 

6. Spolupracovať s tvorcami legislatívy a navrhovať rozdelenie kompetencií  

7. Zrušiť ekonomicky oprávnené náklady ako východisko financovania a  stanoviť normatív pre 

jednotlivé služby 

8. Jasnejšie definovať používanie nástroja Komunitného plánovania 

 

W7  Bez podporovaného zamestnávania niet reformy sociálnych služieb  

1. Vytvárať a strážiť rôzne nástroje, ktoré uľahčia proces DI vo vzťahu k službám zamestnanosti  

2. Vytvoriť čitateľnejšiu stratégiu pre organizácie, ktoré pracujú s podporovaným 

zamestnávaním, na zvýšenie informovanosti štátnej, verejnej správy, ÚPSVaR,... 

3. Prezentovať viaczdrojové financovanie podporovaného zamestnávania (sociálna služba – 

rehabilitačné stredisko, integračné centrum, projekty, služby v zamestnanosti) , resp. ako 

súčasť komplexu služieb 

 

W8   Ľudia v núdzi a služby pre nich: pomôžu nové iniciatívy? 

1. Viac informovať samosprávy o delení podielových daní, čo môžu a majú robiť v kontexte 

sociálne vylúčených komunít 

2. Prezentovať príklady dobrej praxe, šíriť ich v rámci NFM pripraviť mediálnu kampaň  

3. Podporiť prijatie zákona o vylúčených komunitách 

4. Podporiť v rámci veľkej novely zákona o SS aj finančné toky pre prácu s bezdomovcami 

 

W9   Prežijeme rok 2011 ? Nielen o financovani služieb pre obce 

1. Pre obce a neverejných poskytovateľov vypracovať výklad malej novely zákona; vydať ho 

v podobe brožúry 

 

 

11. VŠEOBECNÁ DISKUSIA 

V rámci diskusie sa vyjasňoval rozdiel medzi riadnym a pridruženým členstvom a otázka 

členského príspevku / najbližšie 2 roky bude dobrovoľný 

Ďalej sa výboru odporúčalo: 

1. Zverejniť prezentácie z výročnej konferencie na www.socioforum.sk 

2. Apelovať na intenzívnu prípravu a urýchlené prijatie veľkej novely  - výzvu  pre MPSVaR 

pripraviť ako výstup z konferencie napriek tomu, že v marci budú voľby a príde nová vláda 

3. Na webovej stránke SocioFora informovať o realizovaných projektoch členov a prípadne aj 

pripravované výzvy – ak to chceme realizovať, musí to byť na aktivite členov 

 

12. ZÁVER VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
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