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Milada Dobrotková 

   predsedníčka 

 

Bratislava 10.7.2017 

 

Vážený pán minister JUDr. Ján Richter, 

 

v náväznosti na predloženú novelu zákona číslo 448/2008 a zvolané rokovanie 

pracovnej skupiny Vám predkladáme stanovisko. Vážime si postoj a prácu MPSVR SR 

v pracovnej skupine na prípravu legislatívnych zmien, i osobný prínos štátneho tajomníka 

Ondruša. Oceňujeme, že predložená novela vnáša do systému financovania sociálnych 

služieb prvok, ktorý môže v budúcnosti viesť k spravodlivejšiemu financovaniu 

sociálnych služieb. Oceňujeme, že ako prvý minister po roku 2008 ste zakomponovali 

valorizačný mechanizmus financovania sociálnych služieb v náväznosti na minimálnu 

mzdu. 

 

Dovoľte mi však upozorniť na niekoľko problémov, ktoré v predloženom znení 

nenachádzame, resp. neboli na rokovaniach prerokované. 

 

Zvážiť riešenie podpory domácej opatrovateľskej starostlivosti. 

Napriek Vášmu stanovisku neriešiť v súčasnej novele podporu domácej opatrovateľskej 

starostlivosti sa nazdávame, že je treba túto oblasť urgentne riešiť a to z nasledovných 

dôvodov: 

 Napriek tomu, že domáca opatrovateľská starostlivosť je originálna kompetencia 

obecnej samosprávy, máme v SR len niečo viac než 930 registrovaných 

poskytovateľov, pritom len obcí je viac ako 2800. Znamená to, že obecné samosprávy 

si svoju originálnu kompetenciu, uhradenú v podielových daniach, neplnia. 

 Okrem 2-3 obecných zastupiteľstiev nemá žiadna obec prijaté VZN o podpore 

neverejných poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby – musia platiť plné 

ceny. Pre občanov je to neúnosné a radšej sa snažia o umiestnenie v zariadení 

sociálnych služieb, než aby zostali v domácej, pre nich drahej, starostlivosti. 

 V roku 2020 skončí podpora tejto oblasti sociálnych služieb zo zdrojov EU a za dva 

roky je veľmi ťažké nastaviť systém financovania tak dôležitej sociálne služby, ktorá 

podporuje čo najdlhšie zotrvanie občana v jeho prirodzenom prostredí. 

 

Zákaz dofinancovania a financovania ošetrovateľských výkonov cez priame platby 

prijímateľov sociálnych služieb 

Táto téma nebola v predloženom znení na rokovaniach ani spomenutá. Považujeme za 

zásadnú vec, aby bolo možné financovať platy sestier za ošetrovateľské  výkony 

v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnej ochrany a kurately. MZ SR 

pripravuje nový spôsob financovania ošetrovateľských výkonov vzhľadom na to, že ako 

uvádzajú samotní predstavitelia rezortu zdravotníctva „spôsob preplácania 9-tich 
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výkonov nie je dostačujúci“. Na druhej strane súčasný mechanizmus financovania 

sociálnych služieb nedovoľuje použiť dotácie a príspevky na mzdy sestier. Tieto výkony 

Vaše ministerstvo vyčlenilo do tzv. doplnkových služieb a iného zmluvného vzťahu 

podľa Občianskeho zákonníka.  

 

Práca bez úhrady 

Každé ustanovenie v súčasnom, alebo v budúcom znení zákona o sociálnych službách, 

ktoré ukladá povinnosti zabezpečovať alebo poskytovať akúkoľvek službu bez možnosti 

úhrady považujeme za protiústavné. Sem radíme nemožnosť uhrádzanie miezd sestier, 

poskytovanie základného sociálneho poradenstva za darmo a iné 

 

Lehota na zabezpečenie sociálnej služby 

Je dôležité do zákona ustanoviť lehoty do ktorej má samospráva povinnosť poskytnúť, 

alebo zabezpečiť sociálnu službu. Inak, podľa viacerých právnych názorov, platí deň 

správoplatnenia Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – ktorým samospráva 

uznala svojho občana odkázaného na daný druh sociálnej služby – teda vznikla jej 

povinnosť túto službu mu poskytnúť, alebo zabezpečiť. 

 

Finančný príspevok na prevádzku 

Je potrebné do novely zákona doplniť splnomocnenie samosprávy na prijatie a určenie 

finančného príspevku na prevádzku neverejných poskytovateľov. Inak sa stane 

ustanovenie FPP neúčinné, lebo samospráva môže prijímať svoje právne normy 

(všeobecne záväzné nariadenia VZN) iba ak ju na to zákon splnomocní, čo v novele 

absentuje. 

Súčasne je potrebné vyňať zo zákona súčasný mechanizmus výpočtu FPP vzhľadom na 

to, že po zvýšení FPO a jeho úprav v náväznosti na minimálnu mzdu nebude možné FPP 

poskytovať, lebo tzv. „nevíde“ po započítaní úhrady prijímateľa sociálnych služieb. 

 

Mimo novely zákona 

Upozorňujeme na prijatú vyhlášku MZ SR 210/2016 o podmienkach ubytovania...., ktorá 

zavádza také ustanovenia, ktoré nebude možné poskytovateľmi sociálnych služieb splniť. 

Upozorňujeme, že napríklad zníženie podlahovej plochy bude viesť ešte k väčšiemu 

nedostatku lôžok, lebo zariadenia nebudú môcť existujúcu kapacitu využívať vzhľadom 

na podmienky vyhlášky. 

Upozorňujeme, že citovaná vyhláška bola prijatá bez akejkoľvek konzultácie s odbornou 

verejnosťou, bez pripomienkového konania, čo považujeme z bezprecedentný postup. 

 

S úctou 

 
Vážený pán minister 
Ján Richter 

MPSV a R SR 
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