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Za bod 1 sa vkladá nový bod 2(§ 78a odsek 2) 

V 78a odsek 2 znie: 

„Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach 
podmienených odkázanosťou je spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky 
oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5.“ 

 
Ostatné body sa prečíslujú 

 
Odôvodnenie: 

Zmena účelu použitia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach 
podmienených odkázanosťou nadobudla účinnosť 1. 1. 2018.  V zmysle tejto zmeny jedinou možnosťou 
použitia tohto príspevku je  spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy 
zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby vo výške, ktorá zodpovedá výške platu podľa osobitného 
predpisu, a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky 
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu.  Zákonodarca totiž 
predpokladal, že ostatná novela zákona o sociálnych službách, ktorá ukladá obciam  novú povinnosť   
financovať sociálne služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou príspevkom na prevádzku,  
zabezpečí dostatok zdrojov na financovanie týchto sociálnych služieb. 

Prax  však ukázala, že mnohé  miestne samosprávy nemajú záujem ani ochotu, a mnohokrát ani zdroje, 
plniť si povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. Na žiadosti neverejných poskytovateľov o vyplácanie 
príspevku na prevádzku sociálnych služieb v ich kompetencii, reagoval  aj samotný ZMOS právnou 
analýzou a tým aj usmernením, v zmysle ktorého obce  nie sú povinné sociálnu službu spolufinancovať, 
ak bola zmluva o poskytovaní  sociálnej služby uzavretá pred 1.1.2018 a obec si sociálnu službu pre 
svojho odkázaného obyvateľa neobjednala, t.j. nepožiadala neverejného poskytovateľa o jej 
zabezpečenie.  V dôsledku toho sa mnohí  poskytovatelia ocitajú v krízovej situácii a mnohokrát nemajú 
z čoho financovať ostatné bežné náklady poskytovanej sociálnej služby a na ich pokrytie nepostačuje 
ani úhrada od klientov. Súčasná právna úprava finančného príspevku poskytovaného z  MPSVR im však 
neumožňuje tento príspevok  použiť na všetky bežné náklady, ale len výlučne na mzdy  a odvody.   

Cieľom navrhovanej zmeny je zaviesť rovnaké pravidlá pri účele využitia  finančného príspevku pre 
poskytovateľov v zariadeniach podmienených odkázanosťou aký majú  v súčasnosti poskytovatelia 
sociálnej služby krízovej intervencie a to tak obecní ako aj neverejní.  

Zároveň navrhovaná zmena pomôže a podporí  rozvoj  aj  poskytovateľov ambulantných služieb 
v zariadeniach podmienených odkázanosťou na komunitnej úrovni,čo je v súlade so zámermi vlády SR. 
Návrh  prinesie  aj zjednodušenie   v súčasnosti mimoriadne zložitej administratívy  nielen pre 
samotných poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj pre MPSVR, ktoré pri existujúcej personálnej 
kapacite nemá šancu zvládnuť proces kontroly využitia tohto príspevku len na mzdy a odvody.  

Návrhom nebude ohrozená ani výška miezd a platov zamestnancov sociálnych služieb, nakoľko platná 
právna úprava úrovne  odmeňovania zamestnancov vo verejnom záujme, ktorá je v súčasnosti  pre 
použitie finančného príspevku smerodajná, upravuje mzdy mnohých zamestnancov, hlavne 



opatrovateľov, hlboko pod hranicou minimálnej mzdy a poskytovatelia sú povinní zamestnancom 
doplácať zvyšnú časť do minimálnej mzdy a v prípade neverejných poskytovateľov vyplácať mzdy podľa 
Zákonníka práce. Navyše mzdy a platy zamestnancov v konečnom dôsledku nie sú ovplyvňované 
požiadavkou právnej úpravy o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme, ale podmienkami na 
trhu práce, kde prevažuje dopyt  nad ponukou. 

 


