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Kontaktná osoba: 
 

Martina Petijová 
0911 150 566 
petijova@socia.sk 
 

 

Konferenčné priestory sú iba 
čiastočne bezbariérové. 

Na konferencii je zabezpečené 
tlmočenie príspevkov zahra-
ničných hostí (z angličtiny).  

 

 

 

 

 

Spoluorganizátori:  

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
 

Prihlášky na konferenciu: Prihláška a návratka sú na 
www.socioforum.sk v časti Aktuality. Na konferenciu 
je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronickej 
návratky do pondelka 19. júna do 23:59 alebo ob-
sadenosti kapacít.  

Konferenčný poplatok: Konferenčný poplatok je 
symbolický príspevok účastníka k nákladom na 
konferenciu. Pri platbe prevodom na bankový účet 
je poplatok za účastníka 5 Eur (zástupca členskej 
organizácie/pridružený člen SocioFóra) a 10 Eur 
pre nečlena. Pri platbe poplatku na mieste je jed-
notný poplatok 15 Eur. Výška poplatku je stanove-
ná bez rozdielu účasti jeden alebo oba dni.  

Konferenčný poplatok je potrebné previesť na 
bankový účet SocioFóra: SK77 8330 0000 0027 
0098 2040 SWIFT: FIOZSKBAXXX do 22. júna. Do 
správy pre prijímateľa uveďte skrátený názov vy-
sielajúcej organizácie, prípadne aj mesto (napr. 
ZPMP PO). Účastnícky poplatok Vám vrátime v prí-
pade, ak sa prihlásený účastník so zaplateným po-
platkom odhlási z konferencie najneskôr 22. júna 
do 16:00 emailom na socioforum@socia.sk. Konfe-
renčný poplatok nevraciame pri odhlásení sa ne-
skôr, alebo vôbec.  

Konferenčné materiály zabezpečujeme pre prihlá-
sených účastníkov.  

Strava a občerstvenie: Oba dni je pre účastníkov 
zabezpečené občerstvenie. Obed je plánovaný iba 
druhý deň, nebude zabezpečený teplým jedlom.   

Ubytovanie: Ubytovanie si účastníci zabezpečujú  
a hradia sami. Na web stránke www.socioforum.sk 
nájdete pár tipov na ubytovanie v okolí.   
 
 

 

Partneri:  

Toto podujatie získalo finančnú podporu z programu Euró-
pskej únie pre zamestnanosť a sociálne inovácie 
"EaSI" (2014-2020) 

This event has received financial support from the Europe-
an Union Programme for Employment and Social Innovation 
“EaSI” (2014-2020)   



 
 
  Utorok 27. júna 2017 

 
 9:00  BLOK 2  Financovanie sociálnych služieb  

 a novela zákona  
  Moderátor: Lýdia Brichtová 

 Navrhované zmeny v systéme financovania sociálnych služieb a 
očakávané dopady na dostupnosť a kvalitu služieb – zástupca 
MPSVR  

 Čo rieši novela zákona o sociálnych službách – Lýdia Brichtová, 
SocioFórum 

 Ako určiť cenu sociálnej služby? – Radovan Ďurana, INESS   

 Diskusia 
 

12:00  Prestávka a obed 
 

12:40  BLOK 3  Kvalifikačné predpoklady, pracovné pozície  
 a ohodnotenie pracovníkov v sociálnych službách  

  Moderátor: Mária Filipová 

 Pohľad na tému z pozície Slovenskej komory sociálnych 
pracovníkov a asistentov – Peter Kulifaj, SKSPaASP 

 Deinštitucionalizácia a prechod na komunitné služby z hľadiska 
nárokov na zmeny v štruktúre pracovníkov a manažmentu - 
Valerija Bužan, EASPD a CUDV Draga, Slovinsko 

 Čo priniesol prieskum Slovenskej komory sociálnych pracovníkov: 
Profesijné hodnoty sociálnej práce – Andrej Mátel, VŠZaSP sv. 
Alžbety 

 Zákon o odmeňovaní pracovníkov vo verejnej službe—
problematika odmeňovania a problémy zamestnancov (kreditové 
vzdelávanie, preraďovanie zamestnancov, dĺžka pracovnej 
zmeny, stravovanie v nočných zmenách...) – Anton Szalay, 
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb  

 Diskusia  

 Formulovanie stanoviska účastníkov konferencie k novele zákona o 
sociálnych službách—výzva pre poslancov NRSR 

 

16:00  Záver konferencie 

  Program konferencie 

 

  Pondelok 26. júna 2017 

 
10:00 SPRIEVODNÉ PODUJATIE: IMAS - Zlepšovanie pomoci  
  deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením  
  v prostredí inkluzívneho vzdelávania—pracovná skupina  
  expertov a záujemcov 

 

11:30   Registrácia  
 
12:00  Privítanie a úvod  
   
12:20 BLOK 1  Investície do sociálnych služieb    
  Moderátor: Vladislav Matej 

  Práca EASPD a Európsky semester. Ako EASPD ovplyvňuje 
Európsky semester, ktorý má vplyv na štrukturálne fondy, 
politiky EÚ a ovplyvňovanie národných politík —André Félix, 
EASPD 

 Úvod do diskusie pracovných skupín, ktorá bude podkladom pre 
správu za Slovensko ako súčasť správy EASPD za všetky krajiny 
EÚ - rozdelenie do skupín podľa oblasti: služby pre občanov so 
zdravotným postihnutím, služby dlhodobej starostlivosti a služby 
krízovej intervencie 
 

13:10 Prestávka 
 
13:30 Diskusie v skupinách 

 Aké sú finančné potreby pre poskytovanie naozaj kvalitných služieb 
orientovaných na klienta? (čo sú nedostatky, prekážky pre 
zabezpečenie poskytovania kvalitných služieb?) Ako je potrebné 
zmeniť poskytovanie služieb, aby boli naozaj efektívne – zamerané 
na potreby klienta, jeho rozvoj a aktiváciu, …?  

 Aké sú najnovšie trendy, pokiaľ ide o investície z verejných zdrojov 
vo vašej oblasti služieb (čo je financované)? Vidíte súlad s EU 
smerovaním, súlad s národnými prioritami, dohovormi, ... 

 Aké sú vaše skúsenosti, čo sa týka prístupu k súkromným úverom, 
pôžičkám? Čo sú prekážky? 

 Chystajú sa alebo sú tu už inovatívne modely ako financovať svoje 
aktivity?  

 

15:00 Pilier sociálnych práv—André Félix, EASPD 

15:30 Krátke zhrnutie zo skupín 

16:00 Záver prvého dňa konferencie 


