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Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb  

podporuje RÚZ SR  
a vyzýva ministra požiadať predkladateľky o doplnenie novely 

 

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb podporuje Republikovú úniu 
zamestnávateľov (RÚZ) v predložení zásadných pripomienok k  poslaneckej novele Zákona 
448/2008 o sociálnych službách. Všetky organizácie združené v platforme žiadajú ministra 
práce sociálnych vecí a rodiny SR, Jána Richtera, aby oslovil predkladateľky novely a požiadal 
ich zakomponovať do novely prvé tri zásadné pripomienky RÚZ: 

 

1. Jednoznačnejšie stanoviť samospráve povinnosť objednať si službu u neverejného 
poskytovateľa sociálnych služieb a prispievať na zabezpečenie služby cez finančný 
príspevok na prevádzku (FPP) neverejnému poskytovateľovi, ktorého si občan 
s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti vybral a to od dňa začatia 
zabezpečovania služby poskytovateľom. 
 

2. Zvýšiť finančný príspevok na sociálnu službu zo štátu (vyplácaný cez MPSVR SR) od 
1.1. 2019 v porovnaní s Nariadením vlády  SR č. 185/2018 Z. z., na sumy, ktoré budú 
dostatočné na zabezpečenie sociálnej služby odkázanému občanovi aj bez príspevku 
miest a obcí a ktoré budú zohľadňovať zvyšovanie mzdových nárokov na základe 
Zákonníka práce (od 1. 5. 2018), pričom tento príspevok bude možné použiť nielen 
na mzdy, ale aj na prevádzku. 
 

3. Vypustiť zo zákona 448/2008 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 sociálnych služieb kraja. Táto podmienka je podľa nás v príkrom 
rozpore s právom občana na výber poskytovateľa. Môže sa nanajvýš vzťahovať iba na 
súvislosť ochoty samosprávy prispievať svojmu občanovi na službu cez FPP, ale v 
žiadnom prípade nesmie vôľa, či svojvôľa  poslancov samosprávy podmieňovať 



plnenie ústavného práva občana na výber poskytovateľa a ohrozovať jeho základný 
príspevok od štátu v čase jeho potvrdenej odkázanosti na odbornú pomoc.  

 

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb ďakuje Republikovej únii 

zamestnávateľov (RÚZ) za jej za snahu zabezpečiť trvalú udržateľnosť  neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa bez nároku na zisk starajú o  tretinu 

odkázaných občanov SR, čím dobrovoľne suplujú obligatórne povinnosti samosprávy 

a zamestnávajú veľké množstvo živiteliek a živiteľov rodín.  

Oceňujeme, že RÚZ prejavila veľkú mieru spoločenskej zodpovednosti a začala sa cielene 

zaujímať o starosti neverejných poskytovateľov. Tých, ktorí sa dnes starajú o takmer 14 000 

(presne 13 971) odkázaných občanov , čo je väčšia kapacita, než ktorú dnes majú 

v starostlivosti mestá a obce (9 547) a porovnateľná, než ktorú majú na starosti vyššie 

územné celky (15 269).  

Preto žiadame, aby vláda SR vnímala neverejných poskytovateľov sociálnych služieb ako 

rovnocenného partnera v porovnaní so Združením miest a obcí (ZMOS) a s SK8 a rovnako 

brala do úvahy aj ich stanoviská a požiadavky. Žiadame premiéra SR a ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny, aby sa rovnako pravidelne, ako sa stretávajú so zástupcami ZMOS 

a SK8, stretávali aj so zástupcami neverejných poskytovateľov, lebo zabezpečujú sociálne 

služby porovnateľnému počtu odkázaných občanov SR, ale za oveľa menší balík verejných 

financií než ZMOS a SK8.  

V tomto kontexte tiež vyzývame predkladateľky novely Zákona 448/2008 o sociálnych 

službách, aby prijali pripomienky RÚZ , lebo nie je možné pri akejkoľvek novele zákona 

ignorovať nutnosť riešenia existenčných problémov druhého najväčšieho z troch 

podstatných hráčov, ktorí  občanom zabezpečujú pomoc v čase ich odkázanosti.  

Vyzývame tiež širokú verejnosť a najmä všetkých, ktorí majú v rodine odkázaného 

príbuzného, alebo starého rodiča, ktorý možno ešte len bude potrebovať pomoc 

neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, aby podporili tieto zmeny novely. Podporia 

tým rovnoprávnosť prijímateľov sociálnych služieb aj zo strany samosprávy. 

 

V mene platformy  

zaznamenala Lýdia Brichtová 

 

Príloha: Tabuľka APSS v SR, ktorá ukazuje presné číselné kapacity odkázaných občanov SR, 

ktorí sú v starostlivosti 1. krajov, 2. miest a obcí, 3. neverejných poskytovateľov 

 

 

Bratislava 20. 8. 2018 



Zriaďovateľ a  
prevádzkovateľ 
SS 

 
 

Celkové 
kapacity  
všetkých 
druhov  
sociálnych 
služieb (SS) 

Vybrané druhy SS 
v kompetencii  

Krajov (VÚC) 
 

Vybrané druhy SS 
v kompetencii  

miest a obcí 

POROVNANIE POROVNANIE 

Špecializované 
zariadenie (ŠZ) 

Útulok Zariadenie 
pre seniorov 
(ZPS) 

Zariadenie 
opatrovateľskej 
služby (ZOS) 

KRAJE  (VÚC) 
 

15 269 2 757   212 3 840    1 Kapacita  
krajov 
v dvoch 
najťažších SS:  

 
2 969 

Kapacita 
miest a obcí 

v dvoch 
najpočet. SS : 

 
10 160 

OBCE  
a  
MESTÁ 
 
 

 9 547  218   520 8 636 1 524  

NEVEREJNÍ  
neziskoví 
poskytovatelia 
(NP) 
 
 

13 971 2 134 1 342 8 749 1 155 Kapacita NP  
v dvoch  
najťažších SS: 

 
3 476 

Kapacita NP 
v dvoch 
najpočet. SS:  

 
   9 904 

Neverejní poskytovatelia sa dnes starajú o tretinu odkázaných občanov SR, ak berieme do úvahy všetky druhy sociálnych služieb. 

Ako ukazuje tabuľka: 

- v dvoch najťažších službách, ktoré sú kompetenciou krajov: ŠZ a Útulok sa NP starajú o viac odkázaných občanov než kraje – dostávajú z financií kraja aj viac 

financií na zabezpečenie sociálnych služieb než krajské sociálne zariadenia? 

- v dvoch najpočetnejších službách, ktoré sú kompetenciou miest a obcí: ZOS a ZPS sa NP starajú o porovnateľný počet odkázaných občanov, ako mestá a obce 

– dostávajú z rozpočtov miest a obcí rovnaký diel financií ako dávajú mestá a obce na mestské a obecné sociálne zariadenia? 

Preto žiadame, aby ich vláda SR vnímala ako rovnocenného partnera v porovnaní so Združením miest a obcí SR (ZMOS) a s SK8. Žiadame premiéra SR 

a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa rovnako pravidelne, ako sa stretávajú so zástupcami ZMOS a SK8, stretávali aj so zástupcami neverejných 

poskytovateľov, lebo zabezpečujú sociálne služby porovnateľnému počtu odkázaných občanov SR, ale za oveľa menej verejných financií než ZMOS a SK8.  


