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PLATFORMA 

za spravodlivé financovanie sociálnych služieb 
 

 

 

Vážený pán premiér 
Peter Pellegrini 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava       

Bratislava, 12. septembra  2018 

 

 Vážený pán premiér, 

dovoľte, aby sme Vám v úvode poďakovali za Vašu angažovanosť v téme odkázaných seniorov a ľudí 

so zdravotným postihnutím a za Váš postoj rovnocenne riešiť financovanie týchto občanov bez 

ohľadu na to, či im služby poskytuje verejný alebo neverejný poskytovateľ. Váš postoj nám dal nádej 

na spravodlivé riešenie, ktoré nám štát prostredníctvom MPSVR SR priznal po 8-ročnom zápase. 

Teraz nám ostáva dohodnúť sa so samosprávami. 

 Ďakujeme za prvé prijatie aj za termín druhého rokovania. Radi by sme zhrnuli výstupy prvého 

rokovania pred nasledujúcim, aby sme sa uistili, či sa navzájom chápeme v argumentácii a aby ste aj 

Vy boli informovaný, ktoré veci a v akom poradí môžu zabezpečiť fungovanie neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb do konca tohto roka a aj od januára 2019. Len chceme pripomenúť, 

že neverejní poskytovatelia sa dnes starajú približne štyridsať percent odkázaných občanov SR, čo je 

viac než o aké množstvo sa starajú kraje alebo viac než o aké množstvo sa starajú obce a mestá. Je to 

až takmer 23 000 občanov, ktorých samospráva ani štát nemá kde umiestniť, ak by neverejní 

poskytovatelia zanikli. 

 Dovolíme si stručne zhrnúť požiadavky a výsledok z prvého rokovania: 

1. Žiadali sme Vás o mimoriadnu dotáciu pre neverejných poskytovateľov v objeme 10 miliónov 

eur ešte na rok 2018, ktorou si poskytovatelia dorovnajú reálne náklady na zabezpečenie 

sociálnych služieb na obsadených miestach. Zväčša zvýšené náklady na minimálnu mzdu platnú 

od 1. 1. 2018 a príplatky platné od 1. 5. 2018. 

- K tomuto ste sa ani Vy, ani pán minister jednoznačne nevyjadrili. Potrebujeme 

vedieť, či nám mimoriadnu dotáciu poskytnete, alebo nie. Je to prioritné riešenie, 
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bez ktorého nemá zmysel rokovať o systémových zmenách v prospech 

neverejných poskytovateľov, lebo veľká časť z nich neprežije rok 2019.  

2. Žiadali sme opätovne vrátiť do legislatívneho procesu Nariadenie vlády na zvýšenie príspevku 

MPSVR SR v zariadeniach podmienených odkázanosťou a zvýšiť príspevok na rok 2019 tak, aby 

zohľadňoval pripravované zákonné navýšenia nákladov na nasledujúci rok (napr. minimálna 

mzda, príplatky, odvody,...).  

- Nežiadame o spätný chod „decentralizácie“, ako na túto požiadavku reaguje pán 

minister Ján Richter. Žiadame o zvýšenie aj v prípade, že obce a mestá budú mať 

naďalej povinnosť doplácať neverejným poskytovateľom finančný príspevok na 

prevádzku (FPP), pretože ani navýšenie na rok 2019 nezohľadňuje navýšenie 

príplatkov od mája a nezohľadňuje fakt, že pre neverejných poskytovateľov 

neplatí taká minimálna mzda, aká platí pre verejných poskytovateľov (tento rok 

480 €), ale vyššia. Neverejní poskytovatelia platia totiž  mzdy podľa zákonníka 

práce (nie tabuľkové) a podľa neho má minimálna mzda 6. stupňov náročnosti 

práce, v ktorých sa minimálna mzda schválená vládou na ten – ktorý rok násobí 

koeficientami: od násobku x 1 až po násobok x 2, takže v najvyššom stupni 

náročnosti je dvojnásobná než u verejného poskytovateľa. 

- Na druhom rokovaní by sme radi dostali odpoveď, či je vláda ochotná vrátiť 

nariadenie do legislatívneho procesu a zvýšiť príspevok viac. 

3. Žiadali sme Vás o úpravu vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku.  Z reakcie 

pána ministra Jána Richtera sme usúdili, že by s touto úpravou vedel súhlasiť, keďže bol sám 

prekvapený aký finančný problém v praxi tento vzorec stabilite neverejných poskytovateľov 

spôsobuje. Preto sme požiadali predkladateľky aktuálnej novely Zákona 448/2008 o sociálnych 

službách o  zahrnutie tejto zmeny do poslaneckého návrhu novely, vrátane nezarátavania 

financií od zdravotných  poisťovní do vzorca. Dá sa to urobiť nasledovne: 

1. Vypustiť z § 77 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z. z. Toto v praxi znamená, že sa finančný 
príspevok na prevádzku nebude znižovať, ak priemerný príjem z úhrady klienta u 
neverejného poskytovateľa je vyšší ako priemerný príjem z úhrady klienta u verejných 
poskytovateľov (obec, VÚC), nakoľko z tohto rozdielu si neverejní poskytovateľ hradí náklady 
na poskytovanie sociálnej služby, ktoré nie sú hradené z verejných zdrojov (napr. opravy,...).  

2. Vo väzbe na úpravu vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku zároveň 
žiadame, aby sa paušálny príspevok, ktorý poskytujú zdravotné poisťovne vo výške 3,30 € 
odkázaná osoba/deň, nezohľadňoval na účely určenia najvyššej sumy úhrady za sociálnu 
službu(regulovaná úhrada) podľa § 72 zákona o sociálnych službách tak, že sa tento príjem 
započíta ako ďalší druh príjmu na spolufinancovanie tejto sociálnej služby a na účely 
určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej SS podľa § 77 citovaného 
zákona tak, že sa priemerné príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe 
verejného zdravotného poistenia za predchádzajúci rozpočtový rok na túto sociálnu službu 
poskytovanú poskytovateľmi tejto SS v územnom obvode obce alebo v územnom obvode 
VÚC, započítajú ako ďalší druh príjmu na jej spolufinancovanie;  
 
- Ak sa vyššie uvedené zmeny nepodarí dostať do aktuálnej novely, ktorá je v legislatívnom 

procese, diskriminácia občanov u neverejných poskytovateľov bude pokračovať. 



3 
 

4. Žiadali sme tiež vypustiť zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ustanovenie, ktoré 

podmieňuje priznanie príspevku z MPSVR SR pre odkázaného občana tým, že poskytovateľ, 

ktorý mu poskytuje sociálne služby musí byť v komunitnom pláne obce či mesta, kde pôsobí, 

alebo v koncepcii rozvoja sociálnych služieb kraja. Táto podmienka je podľa nás v príkrom 

rozpore s právom občana na výber poskytovateľa a považujeme ju za protiústavnú. 

Rešpektujeme pôsobnosť a zodpovednosť samosprávy za svojich obyvateľov pri poskytovaní 

sociálnych služieb, ale v žiadnom prípade nesmie byť realizácia ústavného práva občana na  

zabezpečenie služby a výber poskytovateľa závislá na vôli či svojvôli poslancov samosprávy, 

ktorým novela dala právomoc aj bezdôvodne vylúčiť odkázaných občanov z verejnej podpory.  

- Vieme súhlasiť s kompromisom, podľa ktorého by sa zákonné znenie upravilo tak, že 

existujúce zariadenia, ktoré sa už  starajú o odkázaných občanov (a teda občan si ich už 

vybral) MUSÍ dať obec, mesto, či kraj do plánovacích dokumentov. V prípade, že obec 

nebude mať komunitný plán, toto by nemalo podmieňovať príspevok od MPSVR. 

5. Oceňujeme Váš návrh zriadiť FOND ODKÁZANOSTI, do ktorého by obce a mestá 

platili percentá za každého občana a z ktorého by bolo občanom, či  poskytovateľom, 

ktorí sa o neho starajú, vyplácaný rovnaký FPP a to bez ohľadu na to, či je občan 

u verejného, alebo neverejného poskytovateľa. Sme nápomocní zaviesť tento Váš 

návrh čo najrýchlejšie do praxe. Lebo tento spôsob reálne odstráni diskrimináciu 

odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov na úrovni samospráv. 

Alternatívou by pre nás bola aj štátna dávka v odkázanosti, podobne ako v Českej 

republike. 

 

 Vážený pán premiér,  

v závere opakujeme znova tiež prosbu, aby vláda SR začala čo najskôr pracovať na 

systémom riešení poskytovania a financovania sociálnych služieb, tak aby SR konečne 

začala dodržiavať európsku legislatívu v oblasti služieb všeobecného hospodárskeho 

záujmu, čo sa nedeje. V tejto súvislosti Vás prosíme, aby reprezentanti tejto platformy 

mohli byť súčasťou pracovnej skupiny, ktorú k tomu vytvoríte. 

S  úctou  

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb v SR a  zástupcovia jej členov: 

Lýdia Brichtová – Nezávislá platforma SocioFórum 

Anna Ghannamová – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Združenie seniorských prijímateľov s. s. 

Erich Hulman – Slovenská katolícka charita 

Ján Gasper – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 

 

 


