
 

Záznam zo 7. stretnutia pracovnej skupiny pre legislatívne zmeny zákona 448  

 

Piateho a šiesteho stretnutia som sa  nezúčastnila, pretože som bola na dovolenke. Siedme stretnutie 

pracovnej skupiny sa konalo 1. júna 2017 od 10.00 do 12.30 hod. Štátny tajomník odchádzal pred 12 

hodinou. 

Predmetom rokovania boli služby podmienené odkázanosťou, potom služby krízovej intervencie 

a napokon preplácanie ošetrovateľských výkonov. 

Od začiatku rokovania pracovnej skupiny vo februári 2017 je na programe téma ako (ne)predfinancovať 

voľné miesta v zariadeniach. Ministerstvo má obavu, že poskytovatelia budú vracať mnoho peňazí, ktoré 

potom odíde do štátnej pokladnice a nepoužije sa na financovanie sociálnych služieb. Ministerstvo už 

núka zálohu vo výške najnižšieho stupňa odkázanosti, ale bez doplatenia do skutočnej výšky príspevku 

(podľa skutočného stupňa odkázanosti prijatého klienta). To nie je prijateľné pre poskytovateľov, ktorí 

nechcú mať dve kategórie klientov: tých s plným príspevkom na službu a tých, len s čiastočným 

príspevkom. 

Pracovná skupina sa potom vrátila k záverom prechádzajúceho stretnutia, kedy sa rozhodlo o tom, že 

niektoré služby vykonávané obecnými zariadeniami a financované ministerstvom sa vrátia späť na pôdu 

obce. Konkrétne to mal byť útulok, domov na pol ceste a zariadenie núdzového bývania  Obce zrejme 

rokovali s ministerstvom, lebo veci sa vrátili naspäť do starých koľají. Nič sa meniť nebude. 

Zástupkyňa MNO pracujúcich s ľuďmi bez domova predniesla požiadavky ich skupiny. Požiadavky 

Platformy MNO za strategické riešenie bezdomovectva  je prílohou tohto záznamu. Väčšina z nich bola 

zamietnutá. Ministerstvo rozhodne odmieta financovať útulky zo svojho rozpočtu. V tejto skupine 

služieb ministerstvo neplánovalo žiadne zmeny, takže v tejto chvíli sa nevie k navrhovaným zmenám 

jednoznačne vyjadriť a tápe. Hľadalo sa ale nenašlo, ako zákonom zaviazať VUC k povinnému 

financovaniu existujúcich kapacít služieb krízovej intervencie.. Štátny tajomník sľúbil ďalšie kolo. 

V tretej téme – preplácanie ošetrovateľských úkonov v sociálnych zariadeniach sa ukázalo, že nie všetky 

pobočky VZP sú ochotné financovať tieto výkony. Niektoré sa utiekajú k tomu, že žiadajú viac úradných 

pečiatok, iné dávajú rovno negatívnu odpoveď, lebo musia šetriť. Súčasné technické a materiálové 

vybavenie sociálnych zariadení je dostatočné. Úlohy sú: presadiť čo najjednoduchšiu registráciu 

zdravotníckeho zariadenia, povinnosť poisťovní uzatvárať zmluvy a prechod na paušálne platby. Rokuje 

sa o tom aj s MZ SR.  

Termín na medzirezortné pripomienkovanie zostáva august 2017, v septembri do vlády. 

 

Zapísala: Helena Woleková, 3. júna 2017 


