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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, 28. augusta 2018 

 

POŽIADAVKY  

Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb  

 My, zástupcovia členských organizácii Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych 

služieb Vás, vážený pán premiér, žiadame o mimoriadnu dotáciu pre neverejných poskytovateľov na 

rok 2018 a o radikálnejšie zvýšenie príspevku MPSVR SR na rok 2019, ako ten, ktorý vláda SR 

nedávno schválila a o zabezpečenie zmien v zákone o sociálnych službách.  

 Od začiatku roka žiadali zástupcovia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb MPSVR SR 

o riešenie krízovej situácie z nedostatku financií po novele zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych 

službách, účinnej od januára 2018. Zníženie príspevku pre denné stacionáre už za pol roka zlikvidovalo 

tretinu denných stacionárov a neustále sa zvyšujúce mzdové nároky dostávajú aj ostatných  

poskytovateľov do problémov. Kroky rezortu nepriniesli doteraz želaný efekt.  

 Zvýšenie príspevku z MPSVR SR, ktoré sa začalo uplatňovať od 1. 1. 2018 totiž väčšine 

neverejným poskytovateľom nepomohlo, lebo o čo im zvýšilo príspevok ministerstvo, o to menej im 

dali kraje (čo spôsobuje zlý vzorec výpočtu finančného príspevku na prevádzku v samotnom zákone). 

Obce a mestá ignorujú svoju zákonnú povinnosť prispievať na prevádzku neverejným poskytovateľom, 

ktorých si odkázaný občan na poskytovanie služieb vybral a na písomné žiadosti posielajú od 1. 1. 2018 

zamietavé odpovede. Ani list štátneho tajomníka MPSVR SR pána Branislava Ondruša nepomohol, obce 

a mestá si naďalej odmietajú plniť svoje povinnosti voči odkázaným občanom u neverejných 

poskytovateľov, čo potvrdili aj svojimi vyjadreniami na poslednom rokovaní tripartity či na nedávnom 

sneme ZMOS, ktorého ste sa aj Vy osobne, pán premiér, zúčastnili.  

 Na zvýšenú minimálnu mzdu od januára tohto roka a najmä na povinné zvýšené príplatky za 

soboty, nedele a sviatky od mája tohto roka nemajú poskytovatelia sociálnych služieb zdroje. Keďže 
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dôchodky vzrástli oproti rastu minulého roka len o 0,2 €, nie je možné žiadať, aby tieto zvýšené 

náklady zaplatil občan (ktorý už dnes u neverejného poskytovateľa musí platiť 2/3 nákladov). Ak 

kraje nechcú prispievať viac, obce nechcú platiť príspevky vôbec a občan a poskytovateľ nemá 

z čoho, potom štát ako garant práv občanov to musí riešiť a nájsť zdroje. Ten je totiž jediným, kto 

mal zo zvýšenia nákladov na zamestnancov príjem a v porovnaní s rokom 2017 dostáva do štátneho 

rozpočtu viac o 118 € za zamestnanca (zamestnanec len 58 €). Nemôžeme preto prijať argument, že 

štát nemá z čoho hradiť mimoriadnu dotáciu pre neverejných poskytovateľov. Žiadame Vás preto 

pán premiér, z pozície Vašej funkcie, o okamžitý zásah.  

ŽIADAME Vás konkrétne: 

1. 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. Teda nielen zvýšené náklady na minimálnu mzdu platnú od 

1. 1. 2018 a príplatky platné od 1. 5. 2018, ale aj na zvýšenie prevádzkových nákladov, ktoré 

nereflektovali ani kraje a už vôbec obce a mestá, ktoré finančné príspevky na prevádzku 

(FPP) vo veľkej väčšine odmietajú hradiť. 

2. 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,...). 

V tabuľke v prvých dvoch stĺpcoch uvádzame vládou schválené zvýšenie a vo farebne 

zdôraznených nami žiadané zvýšenie.  

Výška príspevku je vypočítaná nasledovne: minimálna mzda na rok 2019 vo výške 519 € 

násobená koeficientom 1,55, ktorý predstavuje súčet 1,4 násobku minimálnej mzdy, ktorá je  

viazaná na 3. stupeň náročnosti práce a 0,15 predstavuje nárast nákladov vo forme príplatkov, 

ktoré zvýšila novela Zákonníka práce od 1. 5. 2018.               

519 € * (1,4 + 0,15) = 804,45 € 

    Pobytové       Ambulantné                         Pobytové         Ambulantné 

   

    Vládou schválené sumy                            Platformou navrhnuté sumy 

 

 

II. Stupeň 96 € 64 €        160,89 €          106,19 €  

III. Stupeň 216 € 144 €        321,78 €          212,37 €  

IV. Stupeň 288 € 192 €        482,67 €          318,56 €  

V. Stupeň 408 € 272 €        643,56 €          424,75 €  

VI. Stupeň 504 € 336 €        804,45 €          530,94 €  
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Súčasne žiadame, aby bolo možné použiť príspevok zo štátu nielen na mzdy a odvody, ale na 

všetky náklady poskytovanej sociálnej služby, rovnako ako je to aj v súčasnosti možné pri 

službách krízovej intervencie. 

3. O úpravu vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku a to konkrétne vypustiť z 

§77 ods. 12 zákona 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 na poskytovanie 

sociálnej služby, ktoré nie sú hradené z verejných zdrojov (opravy,...). Vo väzbe na úpravu 

vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku zároveň žiadame, aby paušálny 

príspevok, ktorý poskytujú zdravotné poisťovne vo výške 3,30 € odkázaná osoba/deň, nebol 

zohľadňovaný pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku za poskytovanú sociálnu 

službu. 

4. 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.  

Vážený pán premiér, zároveň Vás žiadame, aby boli neverejní poskytovatelia zo strany vlády a 

príslušných rezortov vnímaní rovnako podstatne ako ZMOS a SK8, keďže poskytujú sociálne služby 

najväčšiemu počtu odkázaných občanov. T eda väčšiemu počtu ako vyššie územné celky a väčšimeu 

tiež ako mestá a obce (počty  v prílohe). V závere Vás prosíme, 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.  

S  úctou  

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

Lýdia Brichtová – Nezávislá platforma SocioFórum 

Božena Bušová – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 

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

Cyril Korpesio – Slovenská katolícka charita 

Ján Kriška – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 

Maria Machajdíková - Nezávislá platforma SocioFórum 

Pavol Vilček – Slovenská katolícka charita 


