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PLATFORMA za spravodlivé financovanie sociálnych služieb 
 
 

 

 
 
 
Vážený pán minister, Ján Richter, 
 
nadväzujúc na rokovanie s časťou zástupcov Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb 
dňa 2.10. 2017 a na Vašu ponuku v súvislosti s tromi požiadavkami platformy, ktoré sme Vám zaslali 
25.9. 2017 nám dovoľte reagovať.  
 
V prvom rade ďakujeme, že ste sa rozhodli zrušiť princíp poskytovania finančných príspevkov len do 
vyčerpania zdrojov MPSVR a zrušiť tiež pravidlá poradia žiadateľov, čo by bolo zaviedlo novú 
diskrimináciu občanov. 
 
Vyššie uvedené organizácie, ktoré združuje Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sa 
po spoločnej porade dňa 3. 10. 2017 rozhodli prijať Vašu ponuku na vytvorenie poradného orgánu, 
v ktorom budeme spolu s Vami vyjednávať valorizáciu príspevkov na Ministerstve financií SR. 
Prijímame zvýšenie príspevkov v pobytových službách dlhodobej starostlivosti v pevných sumách, 
narhnutých vládou. Navyše sme ochotní vzdať sa nateraz pre nás tak dôležitého valorizačného 
mechanizmu z pôvodného návrhu novely, naviazaného na zvyšovanie minimálnej mzdy - výmenou 
za to, že Váš rezort a poslanci vládnej koalície budú ochotní prijať pozmeňujúce návrhy, ktoré splnia 
naše nasledovné požiadavky: 
 
A/Požiadavky bez finančného dopadu: 
- zrušiť lehoty na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, čo znamená 

ponechať doterajšie riešenie - lehoty správneho konania 

- pri službe, ktorú obec, alebo VÚC nemá, vychádzať naďalej z reálnych nákladov poskytovateľa, 

alebo predpokladaných a nie z nákladov iného poskytovateľa, napríklad z vedľajšej obce, či 

kraja/t.j. ponechať doterajší stav 

- absencia komunitného plánu v obci nemôže byť dôvodom na neposkytnutie finančného príspevku 

na sociálnu službu, bude platiť predpoklad, že sociálna služba je v súlade s komunitným plánom 

obce 

- služby krízovej intervencie neviazať na objednávanie obce, alebo VÚC. Charakter týchto služieb 

neumožňuje klientom hlásiť sa na úrade samosprávy (ľudia bez domova, týrané ženy,...) 

- odložiť hodnotenie kvality sociálnych služieb najmenej o rok - od januára 2019 – respektíve do 

vyriešenia pravidelnej systémovej valorizácie príspevkov na sociálne služby 
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B/ Požiadavky s celkovým finančným dopadom: cca 8,68 mil. eur 

- výška finančného príspevku v ambulantných zariadeniach s odkázanosťou je pre deti od 0-18 rokov 

100% sumy príspevku na celoročnú pobytovú službu, pre dospelých 80 % a pre seniorov 60%. 

/ dopad 6,7 mil eur 

- zvýšiť príspevky zariadeniam krízovej intervencie s viazanosťou na minimálnu mzdu  

/ dopad 1,3 mil eur (neverejní aj verejní) 

- spolufinancovanie nízkoprahových služieb zo štátneho rozpočtu (nízkoprahové denné centrum, 

nízkoprahová služba pre deti a rodinu) / dopad 706 800, - eur  

- stanoviť pevnú výšku príspevku na prevádzku na službu včasnej intervencie od VÚC na jednotnú 

sumu v celej SR a to na 16,7 eur/ na hodinu  

Zároveň očakávame, že v chystanom poradnom orgáne sa nám spoločne podarí do roku 2019 

vyriešiť valorizačný mechanizmus, zohľadňujúci rast reálnychch nákladov na zabezpečenie 

sociálnych služieb. 

 

Vážený pán minister, sme presvedčení, že splnenie týchto, na jednej strane administratívnych 

podmienok a na strane druhej zvýšenie financií do ambulantných služieb a služieb krízovej 

intervencie v objeme necelých 9 miliónov eur, je v rámci možností nielen MF SR, ale aj samotného 

rezortu MPSVR SR. Vychádzame totiž z Vášho osobného prísľubu, ktorý ste dali pred rokom, keď ste 

pri schvaľovaní poslednej novely sľúbili, že v tej súčasnej bude navýšenie financií do systému 

sociálnych služieb v objeme 100 miliónov eur - ale novela po rokovaní vlády ráta iba so 45-timi 

miliónmi. 

V prípade, že presadíte vyššie uvedené požiadavky, celá Platforma za spravodlivé financovanie 

sociálnych služieb bude verejne deklarovať, že táto novela je ako prvá po 9-tich rokoch, urobená po 

dohode a v zmieri so všetkými členskými organizáciami platformy, ktorá zahŕňa veľkú časť 

odbornej praxe. 

Vážený pán minister, na presadenie týchto zmien máte stále nielen čas, ale aj našu plnú podporu. 

Vopred ďakujeme, že zvážite tento férový kompromis, ktorým reagujeme na Vašu ponuku. 

 

Milada Dobrotková, Anna Ghannamová, Erich Hulman, Ján Gasper, Ľubica Kočanová, Helena Woleková 

 

Zapísala: Anna Ghannamová, ZSPSS, Fedákova 5, 841 02 Bratislava, 0917 505 555 

 

 

Bratislava      3.10. 2017 

 


