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AKÝ PRÁVNY PREDPIS UPRAVUJE PRIJATÉ ZMENY

zákonom č. 484/2021 Z. z.

 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov a

 ktorým sa mení zákon  č. 219/2014 Z. z. 

o sociálnej práci a o podmienkach na výkon 

niektorých odborných činností v oblasti 

sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Zákon nadobúda účinnosť 

31. decembra 2021, okrem 

 čl. I - bodov 1 až 88 a 90 až 92 a 

 čl. II, 

ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. januára 2022



NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY NOVELY ZÁKONA 

č. 448/2008 Z. z.

1. Nová povinnosť spolupráce  pre poskytovateľov pobytovej SS  

s centrom pre deti a rodiny 
(§ 7 písmeno e), § 61,ods. 4, písm. b), § 61ods. 4, § 92 ods. 1, písm.b), 6 a 8, § 6 ods.1, ods. 2 písm. b))

2. Finančná podpora z verejných zdrojov aj pre prijímateľa, ktorému sa 

SS služba už poskytuje (§ 8 ods. 1 druhá veta, § 8 ods. 6, § 8 ods. 10)

3. Nová náležitosť žiadosti o poskytovanie SS alebo zabezpečenie 

poskytovania SS (§ 8 ods. 2, písm. e))



NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY NOVELY ZÁKONA 

č. 448/2008 Z. z.

4. Väčší dôraz na zabezpečenie práv pre žiadateľa o sociálnu službu 
(§ 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b), § 8 ods. 3, 4, 5) 

5. Plánovanie poskytovania SS sa začne realizovať aj v útulku 

a v domove na polceste (§ 9 ods. 1, Príloha č.2) 

6. Dobrovoľníci v sociálnych službách (§15 ods. 4 a 5) 



NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY NOVELY ZÁKONA 

č. 448/2008 Z. z.

7. Nová definícia odbornej činnosti: stimulácia komplexného vývinu 

dieťaťa so zdravotným postihnutím
(§ 23b, ods. 1, § 33 ods. 1., § 33 ods. 4, § 110aq ods. 1)

8. Doplnenie odbornej činnosti v zariadení integračného centra,  

útulku, domove sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia 
(§ 24c, písm. b) druhý bod, § 26 ods. 1, písm. b), druhý bod, § 38 ods. 2 písm. b) druhý bod   a § 39 ods. 

2 písm. b) druhý bod)



NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY NOVELY ZÁKONA 

č. 448/2008 Z. z.

9. Významné zmeny týkajúce sa regulácie počtu miest vo vybraných 

zariadeniach SS (§ 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 6, § 61 ods. 7, § 110aq ods. 2 a 3)

10. Povinnosť viesť v účtovníctve oddelene príjmy (výnosy) a výdavky 

(náklady) aj pri poskytovaní SS vo viacerých zariadeniach (§ 61 ods. 2) 

11. Zmeny prijaté v registrácii sociálnych služieb 
(§ 62,  63 ods. 1 písm. b a nadväzujúce ustanovenia, § 63 ods. 2 tretia veta, § 64 ods. 1, § 110aq, ods. 

5, 6 a 7, § 64 ods. 2 , písm. b, § 66 písm. a) a b), §64 ods. 2, písm. b), § 64 ods. 2 písm. e), § 64, ods. 2, 

písm. j, § 66, písm. j),§ 64 ods. 5, § 64 ods. 9 )

12. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní SS (§ 64 ods. 9)



NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY NOVELY ZÁKONA 

č. 448/2008 Z. z.

13. Zákaz podmieňovať uzatvorenie zmluvy o poskytovaní SS 
uzavretím zmluvy o poskytovaní iných činností 
(§74 ods. 6,písm.a) a b), podľa § 74 ods. 8 druhá veta) 

14. Obsahové náležitosti zmluvy o úhrade za vykonávanie iných 
činností podľa § 15 ods. 3 (§ 74 ods. 8)

15. Zásadné zmeny v podmienkach spolufinancovania SS neverejných 
poskytovateľov z verejných zdrojov obce aVÚC 
(§ 75 ods. 1,2,3,4, 7 a 8)

16. Kompromisné a prechodné riešenie spolufinancovania SS pre 
odkázaných občanov zo strany obcí v roku 2022 (§ 110aq ods. 13 a 14)



NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY NOVELY ZÁKONA 

č. 448/2008 Z. z.

17. Iný spôsob určovania výšky FPP pri zabezpečení sociálnej služby
v inej obci/VÚC (§75 ods. 16 a 17, §75 ods. 17, § 77 ods. 3, tretia veta)

18. Kapacita zariadenia a spôsob zisťovania priemerných 
bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých 
príjmov
(§ 71 ods. 1, § 77 ods. 5 ) 

19. Kedy sa bude preukazovať poskytovane SS vo verejnom záujme 
(§ 78b ods. 3 , § 83 ods. 8 druhá veta)

20. Zvýšenie a valorizácia výšky finančného príspevku z MPSVR aj  
pre sociálne služby krízovej intervencie (§ 78b ods.y 4 až 6, Príloha č.4a)



NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY NOVELY ZÁKONA 

č. 448/2008 Z. z.

21. Rozšírenie možností na vykonávanie činnosti rozvoja 

pracovných zručností
(§ 84 ods. 15) 

22. Nové zmeny v evidenciách 
(§ 95 ods. 7, písm. c), (§ 105b ods. 2písm.b), (§ 95 ods. 10 písm. d), § 95 ods. 12, §110aq ods. 12, (§

105a ods. 2 , písm. h, §110ap ods. 1) 

23. Zvýšenie pokút za správne delikty 
(§ 102 ods. 1)



NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY NOVELY ZÁKONA 

č. 448/2008 Z. z.

24. Odchylné lehoty na poskytovanie údajov do informačného 

systému (104a  ods. 6) 

25. Zoznam subjektov hodnotených z hľadiska podmienok kvality 

zatiaľ len na webovom sídle MPSVR (§ 110aq, ods. 10)

26. Evidencia rozhodnutí, ktoré súvisia s rozhodovaním o odkázanosti 
(§110aq ods. 11)

27. Zmeny v zákone č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci... (§46)



NOVÁ POVINNOSŤ SPOLUPRÁCE PRE POSKYTOVATEĽOV 

POBYTOVEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

S CENTROM PRE DETI A RODINY (CDR)

 V CDR sú aj deti so zdravotným postihnutím, ktorým sa plnoletosťou 

končí vykonávanie opatrenia pobytovou formou, ktorú im nariadil súd

 nemajú sa kam vrátiť, sú umiestňovaní v pobytových ZSS, najčastejšie v 

DSS

Pozitívne: zavedenie povinnosti spolupráce (§ 7 písmeno e) pre  

poskytovateľa  SS s CDR 



NOVÁ POVINNOSŤ SPOLUPRÁCE PRE POSKYTOVATEĽOV 

POBYTOVEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

S CENTROM PRE DETI A RODINY (CDR)

Formy spolupráce: 

 Stretnutie/komunikácia zamestnancov z oboch inštitúcii (životný 
príbeh, predstavy, záujmy, potreby z dôvodu odkázanosti)

 Prechodné ubytovanie mladého  záujemcu v konkrétnom zariadení 
spolu so  sprievodcom, ktorého si vybral,  ešte pred definitívnym 
nástupom do zariadenia(§ 61,ods. 4, písm. b))

 Eliminujú sa tým problémy, ktoré by mohli vzniknúť až po prijatí klienta (bez 
rovesníkov, priateľov)



PODMIENKY  PRECHODNÉHO UBYTOVANIA - § 61,ODS. 4

 upraviť v prevádzkovom alebo domácom poriadku

 Osoby ubytované na prechodnú dobu - nejde poskytovanie SS

 nemôžu byť ubytované na miestach určených a registrovaných pre prijímateľov

 Neuzatvárame zmluvu o poskytovaní SS, a to ani v prípade odkázanosti na pomoc 

inej osoby, napr. pri sebaobsluhe

 Uzatvárame s nimi zmluvu o ubytovaní podľa § 754 až 759 Občianskeho 

zákonníka 



SPOLUPRÁCA S CDR AJ V KONANÍ 

§ 92 ODS.Y 1, PÍSM. B), 6 a 8 

Možnosť CDR v mene klienta podať písomnú žiadosť o

 posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 ak mladý dospelý nie je sám zo zdravotných dôvodov toho schopný (potvrdzuje to ošetrujúci lekár)

 podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania SS

 uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo 

 udeliť súhlas na poskytnutie SS na účely odľahčovacej služby

V čase vybavovania SS,  tento klient nie je plnoletý

 Preto v lehote do 30 dní pred dňom dovŕšenia plnoletosti tohto klienta sa 
podmienka veku považuje za splnenú

 SS však možno začať poskytovať až po splnení podmienky veku potrebného pre vznik 
nároku na SS



SPOLUPRÁCA OBCE A VÚC S CDR

 Mladému dospelému so zdravotným postihnutím, nepomáha len CDR pri 

zabezpečení kontinuity poskytovania pomoci v niektorom zariadení SS 

s odkázanosťou 

 Bude mu pomáhať aj obec alebo VÚC v rozsahu svojej pôsobnosti v 

spolupráci s CDR aj pri zabezpečení realizácie práva na 

zabezpečenie dostupnosti informácií podľa § 6 ods. 2 písm. b). ako 

aj pri realizácii práva na výber konkrétneho   poskytovateľa 

sociálnej služby podľa § 6 ods. 1



FINANČNÁ PODPORA ZVEREJNÝCH ZDROJOV AJ PRE PRIJÍMATEĽA, 

KTORÉMU SA SOCIÁLNA SLUŽBA UŽ POSKYTUJE

Reakcia na interpretačné problémy v praxi obcí - všetci vieme aká bola 
interpretácia a implementácia

 Preto bolo potrebné explicitne ustanoviť právnu možnosť 
(§ 8 ods. 1)

 Prijímateľ, ktorému sa už SS poskytuje, môže kedykoľvek podať 
žiadosť o poskytovanie SS alebo zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 s finančnou podporou 
poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov



SÚVISIACA ZMENA V § 8 ODS. 10 

Vypúšťa sa slovo „budúceho“ nejde len o formulačnú zmenu, ale s dosahom 
na prax

 pri zabezpečení SS zo strany obce alebo VÚC môže ísť aj o zabezpečenie SS u toho 
istého poskytovateľa 

 To znamená aj u poskytovateľa, u ktorého sa už prijímateľovi poskytuje SS, 
ale bez finančnej podpory z verejných zdrojov

 Prijímateľ si preto podáva žiadosť a chce ukončiť poskytovanie SS u tohto 
poskytovateľa bez finančnej podpory z verejných zdrojov a 

 chce, aby sa mu začala poskytovať SS síce u toho istého poskytovateľa, ale už 
s podporou cez FPP poskytovaný zo strany obce.



AKÝ ĎALŠÍ POSTUP PLATÍ PRE SAMOSPRÁVU

Zdôrazňujeme: ani nedostatok zdrojov vyčlenených na SS neospravedlňuje

samosprávy, aby nezačali poskytovať prijímateľovi sociálnu službu s podporou

z verejných zdrojov

Obce aVÚC sú povinné doručenú písomnú žiadosť FO, ktorá je odkázaná na SS 

 zaradiť do poradia a tejto žiadosti vyhovieť na základe vopred určených 

objektívnych a transparentne zverejnených podrobností vedenia tohto poradia 

(§8 ods. 6) 

 Následne sú povinní poskytnúť FPP alebo finančný príspevok na odkázanosť, ak ide 

o opatrovateľskú službu, pre neverejného poskytovateľa



INÝ REŽIM PRE VEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

§8 ODS. 10

V ods.u 10 sa  precizuje 

 ak obec alebo VÚC zabezpečuje SS pre žiadateľa, ktorý prejavil 

záujem o poskytovanie SS u verejného  poskytovateľa, nemusia 

preukazovať, že požiadali tohto poskytovateľa o zabezpečenie 

sociálnej služby

 Je to logické, lebo samospráva je zriaďovateľom  alebo zakladateľom 

takéhoto poskytovateľa



NOVÁ NÁLEŽITOSŤ ŽIADOSTI O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY ALEBO ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

§ 8 ODS. 2, PÍSM. E)

Nová povinná náležitosť písomnej žiadosti o zabezpečenie SS:

 posudok o odkázanosti na sociálnu službu 

 Nielen podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu.

Významné aj pre poskytovateľa, dozvie sa :

 v akom vecnom (t .j. aké úkony a činnosti nie je prijímateľ schopný vykonávať sám) a

 časovom rozsahu (t. j. počet hodín, na ktoré je prijímateľ odkázaný) 

 potrebuje prijímateľ pomoc a podporu oblasti sebaobsluhy, úkonov starostlivosti 
o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách 

Posudok o odkázanosti, ako aj rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, nie je súčasťou 
uvedenej  žiadosti, ak ide o bezodkladné/prednostné prijatie prijímateľa (§8 ods. 6) 



VÄČŠÍ DÔRAZ NA ZABEZPEČENIE PRÁV PODĽA § 6 ODS. 1 A ODS. 2 

PÍSM. B) PRE ŽIADATEĽA O SOCIÁLNU SLUŽBU VO VÄZBE NA § 8 ODS.Y

3,4 A 5

 Povinnosť obce aVÚC zabezpečiť žiadateľovi práva podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 

písm. b),

 právo žiadateľa vybrať si SS, jej formu a poskytovateľa 

Zdôrazňujeme: právo žiadateľa na zabezpečenie dostupnosti informácií

 V praxi: predtým ako si vyberie žiadateľ poskytovateľa, dostane kvalitné, 

komplexné a dôkladné informácie o poskytovateľoch SS (§ 8 ods. 3, 4, 5). 



PRÁVO NA ZABEZPEČENIE DOSTUPNOSTI INFORMÁCIÍ

 Informácie v zrozumiteľnej forme (napr. pre žiadateľa s mentálnym 
postihnutím aj v ľahko čitateľnej forme alebo napr. prostredníctvom 
tlmočníka posunkovej reči) a to o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe 
poskytovania SS, o úhrade, o cieľovej skupine

 Právo sa má realizovať v procese podávania žiadosti o zabezpečenie SS

 Nesprávne: nie sú poskytnuté informácie o všetkých poskytovateľoch, nie sú  
informácie o úhrade



PLÁNOVANIE  POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY SA ZAČNE 

REALIZOVAŤ AJ V ÚTULKU AV DOMOVE NA POLCESTE

 Vypracovať Individuálny plán v útulku a v domove na polceste (§ 9 

ods. 1)

 Pôvodne to nebolo potrebné: vzhľadom na krátkodobý pobyt

 Prax: absencia opatrení postupného prechodu klientov do bežného prostredia, 

napr. do nájomného/sociálneho bytu

 Nedostatočná motivácia klientov vyriešiť svoju situáciu 

 Individuálna práca s klientom - priestor na aktivizáciu prijímateľov 

s využitím ich schopností, zručností s prihliadnutím na ich potreby a ciele 

 Prijaté aj úpravy týkajúce sa podmienok kvality v prílohe č.2. 



DOBROVOĽNÍCI V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

 Neboli určené žiadne legislatívne podmienky pre dobrovoľníkov

 Dnes ich máme: pre vykonávanie odborných, obslužných, ďalších a iných 

činností, ak ich vykonávajú dobrovoľníci (§15 ods. 4 a 5). 

 Samostatne, ak dobrovoľníci majú príslušnú kvalifikáciu na výkon danej 

činnosti (napr. ak chcú poskytovať opatrovateľské úkony, majú napr. akreditovaný 

opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín)

 Tí dobrovoľníci, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon činností, 

môžu ich vykonávať len pod dohľadom a dozorom kvalifikovaného 

zamestnanca a po zaškolení.

 Rozsah a zameranie školenia bude určovať poskytovateľ  



DOBROVOĽNÍCI V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Čo to znamená dohľad a dozor:

 priama kontrola a pomoc poskytovanú zamestnancom dobrovoľníkovi

 kontrolu dodržiavania všetkých platných právnych predpisov. 

Cieľ:  ochrana prijímateľov a kvalita SS

 dobrovoľníci nemôžu byť zahrnutí do počtu zamestnancov na účely personálnych 
štandardov, len nad rámec zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu 

 Na dobrovoľníkov sa nevzťahuje všeobecný zákaz zabezpečovania odborných 
činností inou osobou v rámci občianskoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu 

 Čo je významné: náklady poskytovateľa súvisiace s výkonom činností dobrovoľníkov je 
možné legitímne zahrnúť do celkových nákladov poskytovanej SS a pokrývať ich  
z existujúcich zdrojov.



DOBROVOĽNÍCI V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Čo to znamená dohľad a dozor:

 priama kontrola a pomoc poskytovanú zamestnancom dobrovoľníkovi

 kontrolu dodržiavania všetkých platných právnych predpisov. 

Cieľ:  ochrana prijímateľov a kvalita SS

 dobrovoľníci nemôžu byť zahrnutí do počtu zamestnancov na účely personálnych 
štandardov, len nad rámec zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu 

 Na dobrovoľníkov sa nevzťahuje všeobecný zákaz zabezpečovania odborných 
činností inou osobou v rámci občianskoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu 

 Čo je významné: náklady poskytovateľa súvisiace s výkonom činností dobrovoľníkov je 
možné legitímne zahrnúť do celkových nákladov poskytovanej SS a pokrývať ich  
z existujúcich zdrojov.



NOVÁ DEFINÍCIA ODBORNEJ ČINNOSTI:  STIMULÁCIA 

KOMPLEXNÉHO VÝVINU DIEŤAŤA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Požiadavky praxe a medzinárodnej definície VI, bol precizovaný obsah 

definície (§ 23b, ods. 1)

 Cieľ:  je taxatívne upraviť princípy podpory a zdôrazniť potrebu 

posilnenia schopností členov rodiny pri priamej starostlivosti o dieťa a to  

aj učením v jeho v prirodzenom prostredí.

 Významná zmena: v § 33 ods. 4, ktorou sa zakazuje poskytovať 

službu včasnej intervencie ambulantnou  formou v priestoroch 

budovy zariadenia, v ktorej sa poskytuje celoročná pobytová 

sociálna služba 



NOVÁ DEFINÍCIA ODBORNEJ ČINNOSTI:  STIMULÁCIA 

KOMPLEXNÉHO VÝVINU DIEŤAŤA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Dôvody: 

 nepriaznivý vplyv na deti a rodičov

 Premiestňovanie zamestnancov CVI na práce v pobytovej sociálnej služby. 

 Problémy s ne/vykazovním nákladov CVI/ boli spoločné,  neoddelené náklady  na energie, 
priestory, administratívne činnosti a pod. 

 Priestor na realizáciu: v prechodnom ustanovení (§ 110aq ods. 1) dostatočný 
časový priestor na realizáciu zmeny miesta poskytovania SS do 31. 
decembra 2030, ak sa služba včasnej intervencie ambulantnou formou poskytuje 
k 31. decembru 2021

 Pri získavaní prostriedkov na nové priestory, napr. budovaním nových objektov,  možné 
využiť aj investičné prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti určené na  podporu 
rozvoja komunitných sociálnych služieb



DOPLNENIE ODBORNEJ ČINNOSTI V ZARIADENÍ INTEGRAČNÉHO 

CENTRA, ÚTULKU, DSS A SZ

Ide o pomoc aj pri pracovnom uplatnení
(§ 24c, písm. b) druhý bod, § 26 ods. 1, písm. b), druhý bod, § 38 ods. 2 písm. b) druhý 

bod a § 39 ods. 2 písm. b) druhý bod)) 

Pre klientov

 ktorí mali alebo získali dostatočné pracovné zručnosti

 ktorí majú možnosť a záujem pracovať, ale z rôznych dôvodov (napr. 

dlhodobej segregácie) sa sami nevedia orientovať na pracovnom trhu 

(napr. vyhľadávanie zamestnávateľov, príprava na pracovný pohovor)



VÝZNAMNÉ ZMENY TÝKAJÚCE SA REGULÁCIE POČTU 

MIEST VO VYBRANÝCH ZSS

Dôvod zmeny: Eliminovať nejednotnú implementáciu a interpretáciu 

v praxi regulácie maximálneho počtu miest vo vybraných druhoch SS 

(ZPS, DSS, ŠZ)

 Bol novelizovaný aj §35 ods. 4, §38 ods. 7 a §39 ods. 6, v ktorých sa 

vypúšťa slovo „jednej“
(tam, kde je určený maximálny počet 40 miest v budove zariadenia)

 S rovnakým zámerom boli vykonané aj zmeny v § 61ods. 7 
(upravuje akým spôsobom sa určuje/posudzuje zákonom povolený počet prijímateľov 

rôznych druhov sociálnych služieb)



VÝZNAMNÉ ZMENY TÝKAJÚCE SA REGULÁCIE POČTU 

MIEST VO VYBRANÝCH ZSS

Aké sú to situácie?

 Ak sa poskytujú rôzne druhy SS, síce aj v rôznych  budovách, ale 

z hľadiska stavebnotechnického, dispozično-prevádzkového, sú 

tieto budovy vzájomne prepojené.

Príklad:  V budove, alebo v budovách, sa poskytuje SS 

 v ZPS s celoročným pobytom, kde je 30 miest/klientov a 

 v DSS s celoročným pobytom je 40 miest/klientov. 

Celkový počet je 70 miest.



VÝZNAMNÉ ZMENY TÝKAJÚCE SA REGULÁCIE POČTU 

MIEST VO VYBRANÝCH ZSS

 Pri posudzovaní zákonom povoleného počtu prijímateľov nie je 

podstatné koľko budov má poskytovateľ na konkrétnom mieste

poskytovania SS, ak poskytuje viaceré druhy SS.

 Rozhodujúce je ako sú, alebo nie sú, tieto budovy vzájomne 

prepojené 



VÝZNAMNÉ ZMENY TÝKAJÚCE SA REGULÁCIE POČTU 

MIEST VO VYBRANÝCH ZSS

Aký bol problém v praxi?

 posúdiť samostatnosť jednotlivých objektov situovaných na jednom mieste,  

v ktorých sa poskytovali rôzne druhy uvedených SS

 Aj vtedy, ak každý objekt mal samostatné popisné číslo alebo aj samostatný 

vchod s orientačným číslom

 Ak boli vzájomne stavebne prepojené (napr. spojovacími chodbami), neboli 

schopné aj prevádzkovo samostatne fungovať (napr. nemali by svoje 

prevádzkové priestory - jedáleň, hygienické priestory.) 



VÝZNAMNÉ ZMENY TÝKAJÚCE SA REGULÁCIE POČTU 

MIEST VO VYBRANÝCH ZSS

V súlade s prechodným ustanovením (§110aq ods. 2 a 3) sa ustanovenie § 61 ods. 7 

sa nevzťahuje 

 na poskytovateľov SS,  v zariadení uvedenom v § 35,  38 a 39, ak sa SS 

poskytuje v objektoch tohto zariadenia k 31. decembru 2021

 ani na stavby budúcich poskytovateľov SS v zariadení (§ 35,  38 a 39), na

ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2021



VÝZNAMNÉ ZMENY TÝKAJÚCE SA REGULÁCIE POČTU 

MIEST VO VYBRANÝCH ZSS

Títo poskytovatelia nie sú oprávnení po 31. decembri 2021 alebo po začatí

poskytovania sociálnej služby, zvýšiť počet miest v zariadení nad hranicu počtu

miest ustanovenú týmto zákonom pre uvedené druhy SS

 Posúdenie maximálneho počtu prijímateľov dôležité

 Pri novej registrácii sociálnych služieb

V procese DI Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, čl.19, OSN, Dohovor o

právach dieťaťa, čl. 22,j Stratégia DI systému SS a náhradnej starostlivosti v SR (uznesenie vlády

SR republiky č. 761/2011 z 30.11. 2011 a Národná stratégia DI systému SS a náhradnej

starostlivosti (uznesenie vlády SR č. 222/2021 z 28.04.2021)



POVINNOSŤ VIESŤ V ÚČTOVNÍCTVE ODDELENE PRÍJMY (VÝNOSY) 

AVÝDAVKY (NÁKLADY) AJ PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

VO VIACERÝCH ZARIADENIACH

 Ak ide spojené/zlúčené zariadenia, nie je dôležitý druh a forma

 Povinnosť viesť v účtovníctve oddelene evidenciu príjmov (výnosy) a výdavkov

(náklady) v jednotlivých zariadeniach

 V členení podľa druhu a formy SS (§ 61 ods. 2)

Dôvody: skontrolovať aké sú EON (aj na 1 klienta), či poskytovateľ nedosahuje zisk, či

dodržiava reguláciu úhrady pre prijímateľa, oprávnenosť poskytnutia a použitia

finančných prostriedkov z verejných zdrojov, ale aj zabrániť skresľovaniu údajov na

výpočet FPP



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 Ide o zmenu názvu registra, ktorý je označený ako REGISTER 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB a nie register poskytovateľov 

sociálnych služieb (§ 62). 

 Ale nejde len o zmenu názvu, ale mení sa kritérium pre registráciu 

 Dôležité bude miesto poskytovania danej sociálnej služby 

a nie poskytovateľ a jeho sídlo



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Cieľ:

 Aby mal záujemca všetky informácie o SS v regióne, kde má záujem o 
poskytovanie sociálnej služby

 Poskytovateľom nevzniknú žiadne nové povinnosti, lebo aj dnes sú povinní 
podať si novú žiadosť o registráciu pri zmene druhu a miesta SS 

Pomoc: aj zákon č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), VÚC si zistí a overí 
mnohé údaje a doklady z informačných systémov (napr. informačný systém 
finančnej správy, register trestov, informačný systém Sociálnej poisťovne)



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Precizujú sa pojmy: 

 zodpovedný zástupca, ktorý sa nahrádza slovným spojením fyzická 

osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby (§ 63 ods. 1 

písm. b a nadväzujúce ustanovenia) a

 zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby sa nahrádza pojmom 

fyzická osoba poverená vedením pobočky (§ 63 ods. 2 tretia veta), 
(ide o prípady, keď právnická osoba so sídlom mimo územia SR sa registruje)



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zmenou v § 64 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta. Ide o významnú zmenu:

 miestne príslušným VÚC pre podanie žiadosti o zápis do registra SS bude vždy 

ten VÚC alebo viacero vyšších územných celkov, v ktorých územnom 

obvode je miesto poskytovania SS

Doteraz: pre určenie príslušnosti VÚC, ktorému sa podávala žiadosť o registráciu, 

rozhodujúce bolo sídlo poskytovateľa 

 To znamenalo:  bez ohľadu na miesto poskytovania SS a to aj vtedy, ak sa poskytovala 

SS na viacerých miestach patriacich do rôznych VÚC, poskytovateľ podával 

žiadosť o registráciu len jednému VÚC



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

V čom boli problémy v praxi:

VÚC, u ktorého sa vykonal zápis do registra, (napr. zmena druhu, rozšírenia druhu

SS, miesta poskytovania SS, zmena sídla poskytovateľa)

 povinnosť opakovane postupovať spisovú dokumentáciu aj viacerým VÚC

 ťažkosti aj pri overovaní plnenia podmienok na zápis do registra (zamestnanci

museli vycestovať do inéhoVÚC alebo žiadať o súčinnosť inýVÚC)

 nemal vždy prehľad o všetkých poskytovaných SS v jeho územnom obvode, ak

bol poskytovateľ registrovaný na inomVÚC

 Zníženie úrovne informovanosti záujemcu o SS



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Lehoty:

Pre zmeny v miestnej príslušnosti VÚC pri registrácii,  sa v prechodných 
ustanoveniach (§ 110aq, ods. 5, 6 a 7) upravuje lehota do 31.12.2022

 V tejto lehote je VÚC povinný postúpiť spisovú dokumentáciu
inému/príslušnému VÚC alebo vyhotoviť a postúpiť výpis, odpis alebo
kópiu spisovej dokumentácie

 VÚC o postúpení spisovej dokumentácie je povinný informovať 
poskytovateľa SS 



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

VÚC, ktorému bola doručená spisová dokumentácia

 je povinný doručiť výpis z registra poskytovateľovi tejto SS, 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia do vlastných rúk 

 Pokiaľ nedôjde k postúpeniu spisovej dokumentácie, zostáva
v konaniach týkajúcich sa registrácie a nadväzných povinností, miestne 
príslušným VÚC podľa právnej úpravy platnej do 31.12.2021(sídlo)

Zdôrazňujeme, že zmena miestnej príslušnosti 
nemá žiadny vplyv na trvanie oprávnenia poskytovať SS



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zmeny v žiadosti o zápis do registra.

 Neuvádzame: už trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

 osoby, ktorá je štatutárnym orgán právnickej osoby, 

 zodpovednou za poskytovanie SS,

 poverenej vedením pobočky 

 Uvádzame:

 kontaktné údaje uvedených fyzických osôb, napr. emailová adresa, telefónne číslo 
alebo  číslo mobilného telefónu (§ 64ods. , písm. b)

 rodné číslo, ak bolo pridelené (§64 ods. 2, písm. b)



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Cieľ 1: Touto zmenou, a to aj v nadväzujúcich ustanoveniach (napr. § 66 
písm. a) a b)), je zabezpečiť

 možnosť nakontaktovať uvedené zodpovedné fyzické osoby 
kedykoľvek, aj mimo prevádzkového alebo pracovného času, ak si to 
vyžadujú okolnosti (napr. ohrozenie zdravia alebo života klientov)

 nebude narušené súkromie uvedených osôb

 potreba stotožniť tieto osoby v rámci registra fyzických osôb 
a možnosť ich údaje týchto osôb porovnať s údajmi, v Informačnom 
systéme SS (od 1.1.2022) od všetkých poskytovateľov SS



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Cieľ 2: zistiť, či osoba zodpovedná za poskytovanie SS 

 je v pracovnom pomere k poskytovateľovi alebo

 či táto osoba má/nemá uzatvorený pracovný pomer ako zodpovedná 
osoba u viacerých poskytovateľov

Prečo? Podľa § 63 ods. 3 je podmienkou vykonávania funkcie zodpovednej
osoby, aby bola v pracovnom pomere k poskytovateľovi.

 Ale dôležitý je aj rozsah pracovného úväzku

 z ktorého je možné posúdiť, či je táto osoba schopná riadne vykonávať 
všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z jej  poverenia/opisu pracovných 
činností. Zodpovedný zástupca je oprávnený určovať a ukladať podriadeným 
zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť  a kontrolovať ich prácu,  čo si 
vyžaduje aj dostatočný časový priestor



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Ako to je? ak miesto poskytovania pre určenie miestnej príslušnosti VÚC pre zápis 

v registri, je ťažké alebo nemožné určiť (napr. terénna sociálna služba krízovej 

intervencie).  

 V týchto prípadoch sa musí poskytovateľ rozhodnúť v akom územnom rozsahu 

chce poskytovať daný druh SS

 Za miesto poskytovania SS (§ 64 ods. 2 písm. e)) môže byť určené:

 obec na ktorej území sa má sociálna služba poskytovať alebo 

 okres, ak sa má sociálna služba poskytovať na území všetkých obcí v územnom 

obvode príslušného okresu alebo 

 vyšší územný celok, ak sa má SS poskytovať na území všetkých obcí v územnom 

obvode príslušného VÚC



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Ďalšie  nové údaje v  žiadosti o registráciu (§ 64, ods. 2, písm. j,) 

 U žiadateľov /budúcich verejných poskytovateľov SS zriadených/ založených

obcou/ VÚC sa uvádza:

 údaje o ich zriaďovateľovi, resp. zakladateľovi, a to názov obce alebo VÚC a identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 

 Cieľ:

 identifikovať zriaďovateľa/zakladateľa týchto verejných poskytovateľov SS a

 prepojiť tieto údaje s údajmi v registri sociálnych služieb, ale aj v iných registroch, v IS SocS

 na účely spolufinancovania poskytovateľov SS v verejných zdrojov, konkrétne z MPSVR

 Nový údaj v registri:

 deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze poskytovať SS 

(§ 66, písm. j) 



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Lehoty na oznámenie nových údajov

 Tí verejní poskytovatelia SS, ktorí už poskytujú SS k 31.12.2021, majú povinnosť písomne 

oznámiť VÚC tieto nové údaje najneskôr do 31. marca 2022

 VÚC zapíše tieto údaje do registra najneskôr do 30. júna 2022

Špecifikácia údajov o personálnych podmienkach budúcich poskytovateľov SS (§
64 ods. 5). Bude sa uvádzať:

 nielen počet zamestnancov v jednotlivých povolaniach, ale aj 

 percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov

Cieľ: Registračný orgán tak môže:

 posúdiť, či budúci poskytovateľ plní personálne štandardy ( pre daný druh SS, jej formu 

a počet prijímateľov) 

 skontrolovať plnenie personálnych požiadaviek aj po zapísaní do registra



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Ako to je, ak dochádza k potrebe dočasne zmeniť miesto poskytovania SS 

a začať poskytovať SS  v náhradnom priestore?

 Dôvody: 

 Nepredvídané situácie (napr. živelná pohroma, havarijný stav objektu alebo jeho zariadení, nevyhnutná 

rekonštrukcia)

 Nemali sme to v zákone riešené.

 Za dodržania zákonných podmienok, v týchto prípadoch nejde o zmenu miesta a

nevzniká poskytovateľovi povinnosť podať si žiadosť o zápis do registra SS 

v náhradnom priestore (§ 64 ods. 9, na konci nová veta)

 Poskytovateľ má povinnosť túto skutočnosť len oznámiť príslušnému VÚC, 

ktorý si to zaznamená v registri



ZMENY PRIJATÉ V REGISTRÁCII SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Podmienky presťahovania bez zápisu do registra:

 takáto zmena  musí byť realizovaná v rámci územného obvodu VÚC, 
v ktorom je táto SS zapísaná do registra  

 zmena je vykonaná s cieľom ochrany života, zdravia alebo majetku, 
nepresahuje obdobie 24  mesiacov a

 služba je poskytovaná v priestoroch, ktoré spĺňajú hygienické podmienky
zodpovedajúce účelu druhu SS. Hygienické podmienky náhradného priestoru sa 
preukazujú: 

 rovnako ako pri registrácii SS (kópia právoplatného rozhodnutia alebo záväzného 
stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky 
a o schválení prevádzkového poriadku);

 nepotrebujeme kolaudačné rozhodnutie, ale predpokladá sa právny vzťah k náhradnému priestoru 
(napr. nájom)



ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY 

O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 Ak záujemca o SS predloží doklady a poskytne údaje 

poskytovateľovi SS, ktorého si vybral

 považuje sa to za prejav vôle uzavrieť zmluvu o poskytovaní SS, t. j.  

za žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní SS

 Ak dôjde k takémuto prejavu vôle bude to nadväzovať na:

 povinnosť poskytovateľa SS (§ 34 až 41) viesť evidenciu žiadateľov 

o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní SS v Informačnom systéme 

SS (§ 95 ods. 12)



ZÁKAZ PODMIEŇOVAŤ UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ 

SOCIÁLNEJ  SLUŽBY UZAVRETÍM ZMLUVY O POSKYTOVANÍ INÝCH 

ČINNOSTÍ

Uzavretie zmluvy o poskytovaní SS podmienené priamo v tejto zmluve (aj 

v jej dodatkoch), aj záväzkom, že prijímateľ SS bude prijímať iné činnosti 

podľa § 15 ods. 3 alebo uzatvorením osobitnej zmluvy o poskytovaní iných 

činností, je v rozpore so zákonom (§74 ods. 6,písm.a) a b))

 Takto uzavretá zmluva o poskytovaní SS sa stáva v časti upravujúcej iné činnosti 

neplatnou a to aj vtedy, ak bola uzavretá pred nadobudnutím účinnosti tejto 

zmeny.

 Táto časť zmluvy nie je pre prijímateľa záväzná a poskytovanie iných činností 

je poskytovateľ povinný ukončiť.

 Na platnosť zmluvy, ktorej obsahom je poskytovanie SS, resp. na jej trvanie však 

neplatnosť časti zmluvy o iných činnostiach, nemá žiadny vplyv. 



ZÁKAZ PODMIEŇOVAŤ UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ 

SOCIÁLNEJ  SLUŽBY UZAVRETÍM ZMLUVY O POSKYTOVANÍ INÝCH 

ČINNOSTÍ

Cieľ:

Zabezpečiť reálnu ochrana príjmu a majetku klienta pred neprimeranou 

úhradou a zákonom stanoveného zostatku príjmu po zaplatení úhrady.

 Ide reakciu na skúsenosti klientov v praxi

 Poskytovanie iných činností nie je poskytovaním SS 



ZÁKAZ PODMIEŇOVAŤ UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ 

SOCIÁLNEJ  SLUŽBY UZAVRETÍM ZMLUVY O POSKYTOVANÍ INÝCH 

ČINNOSTÍ

 Na úhradu za tieto iné činnosti sa nevzťahuje ani ochrana príjmu klienta 

pred neprimeranou úhradou a ani povinnosť zabezpečiť prijímateľovi 

zostatok príjmu po zaplatení úhrady

 Zákaz podmieňovať uzavretie zmluvy o poskytovaní SS poskytovaním iných činností  

neznamená, že poskytovateľ sa nemôže s prijímateľom dohodnúť 

o poskytovaní iných činností počas poskytovania SS

 Je to legitímne (§ 74 ods. 8 druhá veta) poskytovanie iných činností zlepšuje kvalitu 

života prijímateľov a klienti ich vítajú (napr. kadernícke služby, pedikúra, manikúra, 

masáže)



OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O ÚHRADE ZA 

VYKONÁVANIE INÝCH ČINNOSTÍ PODĽA § 15 ODS. 3

Povinné náležitosti zmluvy o poskytovaní iných činností:

 výška úhrady za tieto činnosti,

 spôsob ich určenia a platenia,

 konkretizácia výšky úhrady za jednotlivé jednotné činnosti(§ 74 ods. 8). 

 Výška úhrady za tieto iné jednotlivé činnosti (cenník) musí byť zverejnený na 

webovom sídle poskytovateľa, ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste.

Cieľ: chrániť záujmy klientov a zvýšiť ich informovanosť pri prijímaní a využívaní iných 

činností



ZÁSADNÉ ZMENY V PODMIENKACH SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV  

ZVEREJNÝCH ZDROJOV OBCE A VÚC

Čo viedlo k zmenám?  

 Dlhodobý prístup a argumentácia obcí, ale aj VÚC, že si žiadnu sociálnu 
službu pre svojho obyvateľa neobjednali/ nepožiadali neverejného 
poskytovateľa o sociálnu službu

 To bol aj dôvod pre neposkytovanie FPP, alebo FPO pri 
opatrovateľskej službe, pre neverejných poskytovateľov. 

 Išlo o nesprávnu interpretácia ich povinnosti zabezpečiť občanovi 
poskytovanie SS a následne aj  spolufinancovať SS svojim 
obyvateľom, ak sa im SS poskytuje u neverejných poskytovateľov



ZÁSADNÉ ZMENY V PODMIENKACH SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV  

ZVEREJNÝCH ZDROJOV OBCE A VÚC

Dôsledok:

Odkázaný občan si platí si úhradu vo výške EON sám alebo s pomocou 

svojich príbuzných

 Títo prijímatelia sú diskriminovaní tým, že platia neporovnateľne vyššiu 

úhradu

 V nevýhodnom a nerovnoprávnom postavení sa v týchto 

prípadoch ocitajú aj neverejní poskytovatelia 



ZÁSADNÉ ZMENY V PODMIENKACH SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV  

ZVEREJNÝCH ZDROJOV OBCE A VÚC

 Ako to vyzerá v praxi so spolufinancovaním občanov u neverejných 

poskytovateľov zo strany obcí, potvrdili aj výsledky prieskumu 

realizovaný SocioFórom, o. z. v roku 2021

 Do prieskumu sa zapojilo 2012 obcí a FPP na svojho občana, ktorý má 

v danej obci trvalý pobyt, poskytovalo len 8,8 % obcí1

1) http://www.socioforum.sk/index.php/aktuality/35-aktuality/314-iba-8-obci-finanne-podporuje-svojich-obanov-a-

prispieva-na-socialne-sluby

http://www.socioforum.sk/index.php/aktuality/35-aktuality/314-iba-8-obci-finanne-podporuje-svojich-obanov-a-prispieva-na-socialne-sluby


ZÁSADNÉ ZMENY V PODMIENKACH SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV  

ZVEREJNÝCH ZDROJOV OBCE A VÚC

 Aj preto zmena v § 75 ods. 1,2,3,4, 7 a 8, ktorou sa vypúšťa 

podmieňovanie povinnosti poskytovať verejné zdroje tzv. 

objednávaním/požiadaním SS u neverejného poskytovateľa zo 

strany obce alebo VÚC

Predpoklad: že sa situácia v podpore občanov zlepší

 Uvedená zmena sa bude uplatňovať v nadväznosti na § 8 ods. 1



KOMPROMISNÉ A PRECHODNÉ RIEŠENIE SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE ODKÁZANÝCH OBČANOV ZO STRANY 

OBCÍ V ROKU 2022

Dlhodobé požiadavky a upozornenia zástupcov klientov a neverejných

poskytovateľov SS na neplnenie si zákonných povinností obcí pri finančnej podpore

svojich odkázaných občanov vyústili do kompromisu

 Ako dočasné riešenie pre rozpočtový rok 2022

Čo to bude v praxi znamenať?

 odkázaní občania, ktorým sa už poskytuje sociálna služba u neverejných

poskytovateľov v zariadení pre seniorov alebo v zariadení opatrovateľskej služieb

a neboli doteraz podporení z verejných zdrojov, sa možno dočkajú

spolufinancovania svojej sociálnej služby z obce



Prechodné ustanovenie  § 110aq ods. 13 a 14) umožňuje:

 poskytnúť FPP v paušálnej výške na odkázaného občana 

 ktorému sa už poskytuje SS a 

 ktorý od 1.1.2022 písomne požiada obec o zabezpečenie

poskytovania pobytovej SS v zariadení (§ 35 alebo § 36) s podporu 

z verejných zdrojov (§8 ods. 1) 

KOMPROMISNÉ A PRECHODNÉ RIEŠENIE SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE ODKÁZANÝCH OBČANOV ZO STRANY 

OBCÍ V ROKU 2022



KOMPROMISNÉ A PRECHODNÉ RIEŠENIE SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE ODKÁZANÝCH OBČANOV ZO STRANY 

OBCÍ V ROKU 2022

Výška  príspevku

 najmenej 100 eur na mesiac, t. j. 1200 eur na rozpočtový rok,

 najviac vo výške určenej podľa § 77 

 Ak by výška FPP  určená podľa § 77 nedosahovala sumu 100 eur na mesiac, 

bude obec povinná poskytnúť neverejnému poskytovateľovi FPP vo výške 

určenej podľa podmienok a pravidiel ustanovených podľa § 77

 Len v takomto prípade môže byť výška FPP určená a poskytnutá 

neverejnému poskytovateľovi  v nižšej sume ako 100 eur mesačne



KOMPROMISNÉ A PRECHODNÉ RIEŠENIE SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE ODKÁZANÝCH OBČANOV ZO STRANY 

OBCÍ V ROKU 2022

Zmena, t.j. spôsob určenia výšky FPP (100 eur), SA VZŤAHUJE aj na

spolufinancovanie tých odkázaných občanov, ktorým sa SS začne poskytovať až od

1.1.2022, ak ide o odkázaných občanov, ktorí budú prijatí do zariadenia nad

rámec počtu prijímateľov, na ktorých obec poskytovala FPP v roku 2021

Upozorňujeme,

že takýto osobitný spôsob poskytnutia FPP nie je možné uplatniť u tých

prijímateľov SS, ktorým sa už ku dňu účinnosti zákona poskytuje SS

s finančnou podporou z rozpočtu samosprávy.



KOMPROMISNÉ A PRECHODNÉ RIEŠENIE SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE ODKÁZANÝCH OBČANOV ZO STRANY 

OBCÍ V ROKU 2022

Príklad 1:

 Ak bol neverejnému poskytovateľovi poskytovaný FPP v roku 2021 na 30

prijímateľov v zariadení, je obec povinná tomuto poskytovateľovi poskytovať FPP

na 30 obsadených miest aj v roku 2022 a to podľa podmienok podľa § 77.

 To platí aj vtedy, ak sa síce znížil počet miest poskytovateľa v roku 2022 z 30 na

28 miest, ale na tieto dve miesta budú prijatí 2 noví prijímatelia.



KOMPROMISNÉ A PRECHODNÉ RIEŠENIE SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE ODKÁZANÝCH OBČANOV ZO STRANY 

OBCÍ V ROKU 2022

Príklad 2:

 Ak bol neverejnému poskytovateľovi poskytovaný FPP v roku 2021 na 30
prijímateľov v zariadení, je obec povinná tomuto poskytovateľovi poskytovať FPP
na 30 obsadených miest aj v roku 2022 a to podľa podmienok podľa § 77.

 Ak však poskytovateľ prijme v roku 2022 ďalších 5 nových prijímateľov (podali
si žiadosť o zabezpečenie služby s verejnou podporou), t. j. bude mať obsadených
35 miest.

 Na 5 miest, obec mu bude poskytovať len FPP vo výške určenom na
prechodné obdobie v osobitnom režime (100 eur).



KOMPROMISNÉ A PRECHODNÉ RIEŠENIE SPOLUFINANCOVANIA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE ODKÁZANÝCH OBČANOV ZO STRANY 

OBCÍ V ROKU 2022

Ďalšie dôvody zmeny FPP v obmedzenom režime:

 prijaté, aby sa obce mohli pripraviť a naplánovať si vo svojom rozpočte na 

rok 2023 adekvátne finančné prostriedky a následne poskytovať FPP za 

podmienok § 77 a nielen vo výške 100 eur mesačne

 ak bude oprávnená výška FPP vyššia a to pre všetkých prijímateľov odkázaných na 

danú SS



INÝ SPÔSOB URČOVANIA VÝŠKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA 

PREVÁDZKU PRI ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V INEJ OBCI/VÚC

Ak obec/VÚC občanovi, ktorý má u nich trvalý pobyt, zabezpečí sociálnu službu na území 

inej obce alebo v územnom obvode iného vyššieho územného celku, dochádza 

k zásadnej  zmene určovania výšky FPP (§75 ods. 16 a 17) 

 SS musí byť občanovi zabezpečená u neverejného poskytovateľa

Pri výpočte výšky FPP sa v takomto prípade 

 nevychádza z výšky FPP, ktorý poskytuje obec/VÚC neverejným poskytovateľom na 

svojom území 

 ALE: bude dôležité akú výšku FPP poskytuje alebo má povinnosť poskytovať  

obec/VÚC zo svojho rozpočtu neverejným poskytovateľom poskytujúcim SS v území, 

v ktorom bola občanovi SS zabezpečená a je poskytovaná



INÝ SPÔSOB URČOVANIA VÝŠKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA 

PREVÁDZKU PRI ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V INEJ OBCI/VÚC

Dôvody pre takýto spôsob určovania výšky FPP:

 zabezpečenie porovnateľného financovania SS, (rovnaného druhu, 

formy, počtu klientov) v príslušnom území a čase

 náklady danej SS sú rozdielne v jednotlivých regiónoch SR

 rozdielna úroveň miezd, cien tovarov a výrobkov, prenájmov 

a pod. 



INÝ SPÔSOB URČOVANIA VÝŠKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA 

PREVÁDZKU PRI ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V INEJ OBCI/VÚC

 Aby mohla napr. obec, ktorá je povinná spolufinancovať SS občana (trvalý pobyt),

určiť výšku FPP na tieto účely, bola obciam a VÚC novelou určená povinnosť

zverejňovať (§75 ods. 17):

 priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku

podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za

SS poskytovanú v pôsobnosti obce aleboVÚC za predchádzajúci rozpočtový rok a

 priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy určené

podľa § 77 ods. 8 za SS, ktorú obec alebo VÚC v predchádzajúcom rozpočtovom roku

neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili

alebo založili



INÝ SPÔSOB URČOVANIA VÝŠKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA 

PREVÁDZKU PRI ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V INEJ OBCI/VÚC

Zdôrazňujeme:

 Aj v prípade, že by iná obec/VÚC neverejným poskytovateľom FPP na 

svojich občanov neposkytli (čo nie je vôbec zriedkavé)

 tým, že sú povinní zverejniť vyššie uvedené údaje,

 bude môcť na základe nich obec/VÚC, kde má občan trvalý pobyt, určiť 

výšku FPP na tohto občana 



KAPACITA ZARIADENIA A SPÔSOB ZISŤOVANIA PRIEMERNÝCH 

BEŽNÝCH VÝDAVKOV A PRIEMERNÝCH SKUTOČNE DOSIAHNUTÝCH 

PRÍJMOV

Cieľ: 

Objektivizácia zisťovania priemerných bežných výdavkov a priemerných 
skutočne dosiahnutých príjmov,

 ako podklad na výpočet FPP pre neverejných poskytovateľov. 

 nebude dôležitá len kapacita zariadenia uvedená v registri SS (pre daný druh 
a formu SS)

 bude potrebné skúmať celkovú kapacitu budovy/budov  pri 
poskytovaní viacerých druhov pobytových sociálnych služieb, ak sú 
tieto budovy prepojené, stavebnotechnicky, prevádzkovo alebo dispozične 
(§71 ods. 1)



KAPACITA ZARIADENIA A SPÔSOB ZISŤOVANIA PRIEMERNÝCH 

BEŽNÝCH VÝDAVKOV A PRIEMERNÝCH SKUTOČNE DOSIAHNUTÝCH 

PRÍJMOV

Zmena je významná:  

 rozhodujúce je aj to, či kapacita zariadenia je do 40 miest, od 41 do 100 

miest alebo od 101 miest. 

 Počet miest totiž ovplyvňuje priemernú nákladovosť danej SS

 Ide aj o reakciu na požiadavky NP 

 obce/VÚC na účely výpočtu FPP skresľovali priemerné výdavky a príjmy



KAPACITA ZARIADENIA A SPÔSOB ZISŤOVANIA PRIEMERNÝCH 

BEŽNÝCH VÝDAVKOV A PRIEMERNÝCH SKUTOČNE DOSIAHNUTÝCH 

PRÍJMOV

Na účely výpočtu FPP sa precizuje čo sa považuje za bežné výdavky (§ 77 ods.

3, tretia veta)

 Sú nimi skutočne čerpané bežné výdavky za predchádzajúci rozpočtový

rok s ich vecným vymedzením v ekonomickej klasifikácii výdavkov

 vychádzame z § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej

správy a o zmene doplnení niektorých zákonov

 Ekonomická klasifikácia výdavkov je súčasťou opatrenia MF SR z 8. decembra

2004 č. MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná

klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení

MF SR



KAPACITA ZARIADENIA A SPÔSOB ZISŤOVANIA PRIEMERNÝCH 

BEŽNÝCH VÝDAVKOV A PRIEMERNÝCH SKUTOČNE DOSIAHNUTÝCH 

PRÍJMOV

Cieľ: Zabrániť nesprávnej interpretácii pri vykazovaní bežných výdavkov.

 Správne vykazovanie bežných výdavkov je dôležité, lebo sú východiskom pri určení

výšky FPP pre neverejných poskytovateľov

Napríklad:

VÚC si do svojich bežných výdavkov nezapočítal reálne bežné výdavky na svojich všetkých

zamestnancov, ale si svojvoľne do nich započítal len bežné výdavky na počet zamestnancov,

ktorý je stanovený v personálnych štandardoch (príloha č.1), čím poškodil neverejných

poskytovateľov.



KAPACITA ZARIADENIA A SPÔSOB ZISŤOVANIA PRIEMERNÝCH 

BEŽNÝCH VÝDAVKOV A PRIEMERNÝCH SKUTOČNE DOSIAHNUTÝCH 

PRÍJMOV

V § 77 ods. 5 sa určuje, čo nie je možné započítať ako neuhradené 

bežné výdavky v nasledujúcom rozpočtovom roku:

 Sú nimi bežné výdavky na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa a 

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 

zamestnávateľom z tohto príjmu

 Uvedené bežné výdavky nie je možné započítať do ďalšieho 

rozpočtového roka ani vtedy, ak neboli uhradené za január až 

december a musia sa započítať v danom rozpočtovom roku.



KEDY SA BUDE PREUKAZOVAŤ POSKYTOVANE SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Zavádza sa iný režim preukazovania verejného záujmu pri 

poskytovaní SS služieb zo strany obce a neverejného poskytovateľa na 

účely FP z MPSVR

 Verejný záujem, t. j súlad danej SS s komunitným plánom sociálnych 

služieb alebo koncepciou rozvoja sociálnych služieb,

 bude preukazovať len ten poskytovateľ, ktorý nezačal v čase 

podania žiadosti o finančné prostriedky z MPSVR  SR 

poskytovať sociálnu službu (§ 78b ods. 3)



KEDY SA BUDE PREUKAZOVAŤ POSKYTOVANE SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Ako bude postupovať poskytovateľ

 Predloží  ministerstvu spolu so žiadosťou o finančný príspevok písomné 

vyjadrenie príslušného VÚC o súlade poskytovania SS s koncepciou

rozvoja SS príslušného VÚC, ak pôjde o finančný príspevok na

poskytovanie SS uvedenej v § 26, § 27, § 29,  § 34, § 37 až 39 alebo 

 písomné vyjadrenie príslušnej obce o súlade poskytovania

sociálnej služby s komunitným plánom SS príslušnej obce, ak ide o 

finančný príspevok na poskytovanie SS uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40 



KEDY SA BUDE PREUKAZOVAŤ POSKYTOVANE SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

 Touto zmenou sa značne zníži administratívna záťaž pre všetky zúčastnené 

strany 

Dôležité:

 Poskytovatelia, ktorí už poskytujú sociálnu službu klientom, pričom ich 

počet nie je dôležitý, nemusia preukazovať verejný záujem

 Je to spravodlivé a logické, lebo ak poskytovateľ už poskytuje SS prijímateľom, ktorí 

sú na SS odkázaní, je nepochybné, že ju poskytuje vo verejnom záujme a aj v súlade 

s plánovacími dokumentami samosprávy.



ZVÝŠENIE A VALORIZÁCIA VÝŠKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Z MPSVR AJ PRE SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

 V § 78b odseky 4 až 6 je komplexne upravený spôsob ustanovenia výšky

finančného aj v zariadeniach krízovej intervencie zriadených/založených

obcou na mesiac a na miesto v zariadení na rozpočtový rok a podľa druhu

zariadenia a tiež v nocľahárni, ktorú prevádzkuje neverejný poskytovateľ a to na

miesto v nocľahárni.

 Výška finančného príspevku sa bude určovať vždy na obdobie od 1. januára

do 31. decembra príslušného roka a to nariadením vlády.



ZVÝŠENIE A VALORIZÁCIA VÝŠKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Z MPSVR AJ PRE SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

 Nariadenie vlády SR sa vyhlási v Zbierke zákonov S R najneskôr do 30. júna

kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.

 V dôsledku tejto zmeny sa výšky finančných príspevkov uvedené v prílohách č. 6 a 4a

sa neuplatňujú.

 Výška finančného príspevku aj na tieto sociálne služby sa bude odvíjať od

medziročného vývoja minimálnej mzdy.



ZVÝŠENIE A VALORIZÁCIA VÝŠKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Z MPSVR AJ PRE SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

 Ide o veľmi pozitívnu zmenu, ktorú poskytovatelia služieb

krízovej intervencie žiadali roky a nebolo im vyhovené.

 Aj ich náklady z roka na rok vzrastali, hlavne na mzdy a s tým spojené

náklady.

 Súčasne sa v zvyšuje (príloha č.4a) finančný príspevok poskytovaný

z rozpočtovej kapitoly MPSVR na poskytovanie sociálnej služby 

v zariadeniach krízovej intervencie (nocľaháreň, útulok, domov na

pol cesty, zariadenie núdzového bývaní, zriadené/založené obcou) a pre

nocľahárne neverejných poskytovateľov.



ZVÝŠENIE A VALORIZÁCIA VÝŠKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Z MPSVR AJ PRE SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

 zo 150 eur (zo 120 eur/nocľaháreň) na 250 eur na jedno miesto v

zariadení na mesiac

 Tento finančný príspevok bol už reálne zvýšený na 250 eur mesačne

účinnosťou od apríla 2021, ale len dočasne na obdobie mimoriadnej situácie

a núdzového stavu, a to do decembra 2021 a bez valorizácie (nariadenie

vlády SR č. 70/2020 Z. z.)



ROZŠÍRENIE MOŽNOSTÍ NA VYKONÁVANIE  ČINNOSTI 

ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Ide o reakciu na požiadavky praxe. Doteraz:

 mohli vykonávať činnosti na rozvoj pracovných zručností len

 zamestnanci, ktorí mali stredné odborné vzdelanie najmä v študijných 

odboroch, napr. záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, 

košikárstvo a fotografia.

 Novela upúšťa od vymenovania týchto odborov, ale u nich sa vyžaduje

akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu 

najmenej 150 hodín.



ROZŠÍRENIE MOŽNOSTÍ NA VYKONÁVANIE  ČINNOSTI 

ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

 umožňuje vykonávať činnosti rozvoja pracovných zručností

 aj zamestnancom s vyšším odborným vzdelaním 

a s vysokoškolským vzdelaním, ak sú zamerané na taxatívne vymedzené  

vzdelávacie programy (napr. sociálna práca, sociálna pedagogika, andragogika) 

 ALE vyžaduje sa, aby takýto zamestnanec absolvoval akreditovaný

vzdelávací program podľa osobitného predpisu zameraný na 

vykonávanú pracovnú aktivitu. 



ROZŠÍRENIE MOŽNOSTÍ NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI 

ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

V praxi bude možné:

 využiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti aj zamestnancov s vyšším 

vzdelaním.

 aj uplatnenie zamestnancov pri kumulácii pracovných činností (hlavná odborná 

činnosť a RPZ), možnosť využiť vzdelanie a schopnosti zamerané na aktivizáciu a  

získanie potrebných zručností klientov. 

 Ani pri kombinácii/kumulácii činnosti, nebudú zamestnanci v odmeňovaní

podhodnotení, ich mzda/plat sa bude odvíjať od hlavnej odbornej

činnosti.



NOVÉ ZMENY V EVIDENCIÁCH

Poskytovateľ SS podmienenej odkázanosťou bude povinný, okrem už

zavedených údajov,

 viesť vo svojej evidencii aj

 údaj o spôsobilosti prijímateľa sociálnej služby na právne úkony a

 o jeho opatrovníkovi, ak prijímateľ nemá spôsobilosť na právne alebo má

obmedzenú spôsobilosť na právne úkony (§ 95 ods. 7)



NOVÉ ZMENY V EVIDENCIÁCH

 Ide evidenciu prijímateľov v rozsahu podľa § 94c ods. 3 písm. a) až c), ktorú

štvrťročne predkladajú neverejní poskytovatelia obci alebo VÚC podľa ich

pôsobnosti - Zabúdate na túto povinnosť!

Pozor:

podľa § 95 ods. 11 (pôvodný ods. bol 7), len tí poskytovatelia, ktorí neposkytujú 

SS podľa § 34 až 41

 poskytovatelia SS s odkázanosťou posielajú údaje už do IS SocS (§95 ods. 9 a 10),

toto ale nie je novela zákona č. 484/2021 Z.z., ale novela zákona č. 280/2019 Z.z.



NOVÉ ZMENY V EVIDENCIÁCH

 O opatrovníkoch budú zbierané údaje len v rovine ich vzťahu k opatrovanej osobe,

nebudú sa zbierať ich osobné údaje

 Dôležité budú údaje kto je opatrovníkom, napr. blízke osoby, rodinní príslušníci,

obec alebo zariadenie sociálnych služieb

 Význam aj vo väzbe na prijatý zákaz ustanoviť za opatrovníka ZSS, kde sa

prijímateľovi poskytuje SS (zákon č. 218/2021 Z. z.)

 Dnes máme málo dostatočných údajov



NOVÉ ZMENY V EVIDENCIÁCH

Nový údaj:  v evidencii  o zamestnancoch 

 údaj o ich štátnom občianstve a 

 precizuje sa údaj o dohodnutom rozsahu pracovného času (§ 95 ods. 10 písm. d)

Príklad: 

Zamestnanec pracuje u toho istého poskytovateľa, ale v rôznych druhoch zariadení a to 

aj v tej istej budove a má delený pracovný úväzok

 Bude sa uvádzať rozsah jeho pracovného úväzku v každom druhu sociálnej služby 



NOVÉ ZMENY V EVIDENCIÁCH

Nový údaj: evidencia fyzických osôb, ktoré majú záujem o uzatvorenie

zmluvy o poskytovaní SS podľa § 74 ods. 3.

 Ide o žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
(§ 95 ods. 12)

 Budú sa zisťovať: osobné údaje o žiadateľovi (podľa § 94c ods. 3 písm. a) až e)

 druh a forma SS

 stupeň odkázanosti žiadateľa

 dátum doručenia žiadosti

 dátum uzavretia zmluvy o poskytovaní SS

 iné rozhodujúce skutočnosti, ak súvisia s uzatvorením zmluvy o poskytovaní SS (105a ods. 8)



NOVÉ ZMENY V EVIDENCIÁCH

 Údaje bude poskytovateľ zasielať ministerstvu do informačného systému SS

 najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy

o poskytovaní SS

 Prechodným ustanovením (§110aq , ods. 12) sa vytvára časový priestor pre

poskytovanie údajov o žiadateľovi cez elektronický formulár do ISSS a to

do 30. júna 2022

 Túto povinnosť nemajú poskytovatelia, ktorí zmluvu o poskytovaní

sociálnej služby uzavreli do 31.12.2021, alebo ak žiadateľ vzal svoju žiadosť späť,

alebo žiadateľ zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho

Získame aj hodnotné podklady pre plánovanie systémových zmien v SS, ale aj potrebné

údaje pri argumentácii a presviedčaní politikov pri presadzovaní odborných názorov



NOVÉ ZMENY V EVIDENCIÁCH

 Nový údaj: údaje do IS SocS boli rozdelené do dvoch skupín: 

 prevádzkové a finančné údaje 

 Finančné údaje bude poskytovateľ zasielať v lehote k 30.4. 

príslušného roka 

 Dôvod: väčšina finančných zdrojov sa zúčtováva až do konca marca nasledujúceho 

roka(§ 105a ods. 2 , písm. h)

 Prevádzkové údaje do 28. 2. príslušného roka za obdobie 

predchádzajúceho roka 



NOVÉ ZMENY V EVIDENCIÁCH

Vedenie evidencie zo strany obcí a VÚC, ktoré sú povinné poskytnúť

zákonom ustanovené údaje ministerstvu do IS SocS

 Určujú sa rozdielne lehoty

 do 30.júna 2022, ak nie je sociálna služba k 1. januáru 2022

poskytovaná alebo zabezpečená;

 do 30. júna 2023, ak rozhodnutie, na základe ktorého sa tieto údaje

zapisujú, nadobudlo právoplatnosť po 31. decembri 2020 (§110ap ods. 1)

 Vytvára sa priestor na postupný prechod



ZVÝŠENIE POKÚT ZA SPRÁVNE DELIKTY

 Ak dochádza k porušovaniu zákona o sociálnych službách

 Ide o taxatívne vymedzené povinnosti a ak sa naplní skutková podstata správneho 

deliktu, ministerstvo uloží páchateľovi správneho deliktu pokutu

 Výška bola zvýšená zo sumy do 2000 eur na výšku do 5000 eur a 

 upravené dve úrovne pokút do 5000 eur a do 2000 eur v závislosti od spáchania 

konkrétneho správneho deliktu (§ 102 ods. 1)

 Pri určení  výšky pokuty sa prihliada najmä:  na závažnosť správneho deliktu, na 

rozsah jeho následkov, alebo na spáchanie viacerých správnych deliktov a na mieru 

zavinenia 

Dôvod: aktuálna výška pokuty nebola dostatočnou výstrahou



ZÁKONNÉ A ODCHYLNÉ LEHOTY NA POSKYTOVANIE 

ÚDAJOV DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, alebo na

obdobie bezprostredne nasledujúce po ich skončení

 MPSVR je oprávnené skracovať, predlžovať alebo meniť odchylne od zákona

lehoty na poskytovane údajov do informačného systému sociálnych služieb

(104a ods. 6).

Cieľ: vytvoriť možnosť flexibilne reagovať na mimoriadne závažné situácie v SS,

napr. aj v čase pandémie koronavírusu, aby bolo možné:

 získať údaje potrebné k prijatiu opatrení alebo 

 odbremeniť obce, VÚC a poskytovateľov SS od administratívnych úkonov v náročných 

situáciách.



ZÁKONNÉ A ODCHYLNÉ LEHOTY NA POSKYTOVANIE 

ÚDAJOV DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

V § 105b ods. 2 sú ustanovené viaceré lehoty na poskytovanie 

rôznych údajov, ktoré je povinný poskytovateľ poskytnúť ministerstvu 

do IS SocS

 Ide napr. o 8 dňovú lehotu na ohlásenie použitia prostriedkov 

obmedzenia prijímateľa, 

 15 dňovú lehotu odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej

služby, vzniku pracovnoprávneho vzťahu, doručenia žiadosti o 

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní SS alebo zmeny týchto zapísaných 

údajov vedených v ISSS 



ZOZNAM SUBJEKTOV HODNOTENÝCH Z HĽADISKA PODMIENOK 

KVALITY ZATIAĽ LEN  NA WEBOVOM SÍDLE MPSVR

 V prechodnom ustanovení (§ 110aq, ods. 10) sa upravuje 

neuplatňovanie § 105a ods. 2 písm. c) tretieho bodu do 31.

decembra 2022  

 Do uvedeného termínu bude MPSVR SR viesť a na svojom 

webovom sídle zverejňovať zoznam právnických a fyzických 

osôb, u ktorých boli hodnotené podmienky kvality 

poskytovanej SS a

 zverejňovať dosiahnutú úroveň kvality SS poskytovanej 

subjektami  podľa prílohy č. 2 písm. C



ZOZNAM SUBJEKTOV HODNOTENÝCH Z HĽADISKA PODMIENOK 

KVALITY ZATIAĽ LEN  NA WEBOVOM SÍDLE MPSVR

 V roku 2022 nebude v MPSVR viesť evidenciu osôb, u ktorých boli

hodnotené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby v Informačnom

systéme SS

 Evidenciu rozhodnutí, ktoré súvisia s rozhodovaním o odkázanosti FO na

SS a o povinnosti zaopatrených plnoletých detí/ rodičov platiť úhradu za SS/ jej časť

za prijímateľa SS, (t. j. podľa § 80 písm. q) bodov 1a. až 1c. a § 81 písm. v) bodov 1a. až

1c.), budú obce a vyššie územné celky viesť až do 31. decembra 2022 podľa

doterajšej právnej úpravy (§110aq ods. 11)



ČL. II  NOVELA ZÁKONA Č. 219/2014 Z. Z. O SOCIÁLNEJ 

PRÁCI A ....

Cieľ: udržať sociálnych pracovníkov v sociálnej oblasti pre nesplnenie  podmienky 

osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti,  

lebo neabsolvovali akreditované špecializačné vzdelávanie

 Predlžuje sa prechodné obdobie, počas ktorého 

sociálny pracovník, ktorý vykonáva 

 sociálnu posudkovú činnosť alebo 

 sociálnu kuratelu

 nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na 

výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2023 



ČL. II  NOVELA ZÁKONA Č. 219/2014 Z. Z. O SOCIÁLNEJ 

PRÁCI A ....

 Národný projekt: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj

ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu

správu a samosprávu - II.

 Špecializačné vzdelávanie nebolo realizované z dôvodu pandémie v

SR (vírus COVID 19) a z dôvodu nezabezpečenia podmienok vzdelávania

 pôvodná lehota bola do 2020 a bola predĺžená do 2022 zákonom č.322/2019



ĎAKUJEM


