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Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Bc. Milan Krajniak 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Špitálska 4-6-8 
816 43 Bratislava 

 
Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Ing. Marián Valentovič, MBA 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

Špitálska ulica č.8 
812 68 Bratislava 

 
 
 

Bratislava, 9. novembra 2020 
 
 
 
Vážený pán minister,  
Vážený pán riaditeľ, 
 
 
obraciame sa na Vás so žiadosťou o riešenie viacerých závažných otázok týkajúcich sa existencie 
neštátnych Centier pre deti a rodinu (ďalej CDR), ktoré sú zapojené do implementácie Plánov 
zabezpečenia vykonávania ambulantných a terénnych opatrení SPODaSK v CDR na roky 2019 - 2021.  
 
Pri postupnej implementácii zákona, presnejšie vzniku CDR ambulantnou a terénnou formou bolo 
jasné,  že je potrebné, čo najskôr zastabilizovať existujúce CDR a vytvoriť komplexný funkčný systém, 
pozostávajúci zo štátnych a neštátnych CDR, ktoré budú mať rovnaké podmienky na fungovanie.  
 
Súčasný trend, ktorým sa postupne znižujú o viac ako polovicu zazmluvnené hodiny zo strany Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny pre akreditované CDR na rok 2021, poukazuje na viaceré negatívne 
skutočnosti nového nastavenia legislatívnych podmienok financovania neštátnych CDR od roku 2019. 
Jednou z nich je znevýhodnené postavenie neštátnych CDR oproti štátnym. Neštátnym CDR je 
plánované krátiť zazmluvnené hodiny na rok 2021 o cca 50% a tým pádom im bude krátený aj finančný 
príspevok na ich prevádzku. To  považujeme spolu s povinnosťou vracať príspevok vo výške 25 % za 
likvidačné a diskriminačné, nakoľko štátne CDR takéto podmienky a povinnosť nemajú. Pre rok 2021 
to oproti roku 2020 predstavuje pokles počtu hodín z 81 413 hodín na 41 185 hodín, t.j. zníženie  o 
51% hodín. 
 
Nemožno súhlasiť ani s argumentmi, že dôvodom je nízka úroveň  čerpania zazmluvnených hodín v r. 
2019-2020. To je totiž spôsobené nízkym počtom odporúčaní vydaných orgánmi SPODaSK, ktoré 
neštátne CDR nevedia ovplyvniť. Pritom z praxe vieme, že potreba pomoci u klientov je vysoká a 
včasnou intervenciou by sa mohlo predísť mnohým problémom. Orgány SPODaSK teda dostatočne 
nevyužívajú možnosti výkonu opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou tak štátnymi i 
neštátnymi CDR.  
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V závere by sme Vás radi požiadali, aby ste analogicky ako v sociálnych službách zvážili možnosť zrušiť 
povinnosť vrátiť 10% z nevyčerpaných hodín aj pre neštátne CDR za rok 2020, nakoľko aj oni, napriek 
obmedzeniam súvisiacich s pandémiou COVID 19 nemohli plnohodnotne vykonávať svoje činnosti a 
pritom museli svojim zamestnancom poskytovať mzdy, platiť odvody a pokrývať svoje prevádzkové 
náklady.  
 
Vážený pán minister,  
 
vzhľadom na závažnosť vyššie uvedených skutočností, ktoré by mohli ohroziť prevádzkovanie 
neštátnych CDR, Vás prosíme o prijatie opatrení, ktoré by eliminovali nemožnosť realizovať 
ambulantné a terénne opatrenia SPODaSK v CDR pre deti a ich rodiny a zásadne nesúhlasíme, aby sa 
v Slovenskej republike znižoval celkový počet zazmluvnených hodín na realizáciu opatrení SPODaSK na 
rok 2021. 
 
S úctou 
 
 
 
 
Mgr. Lýdia Brichtová, PhD 
štatutárna zástupkyňa 
Nezávislá platforma SocioFórum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nezávislá platforma SocioFórum je strešnou organizáciou mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej 
oblasti. Jej poslaním je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne MNO, ktoré 
pomáhajú ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčeným ľuďom. Chceme, aby všetci, ktorí 
chcú nezištne a kvalifikovane pomáhať druhým, mohli tak robiť za dôstojných podmienok a verejného ocenenia. 
Svoje poslanie SocioFórum napĺňa: obhajovaním oprávnených záujmov a potrieb MNO, ktoré pracujú najmä v 
oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, občianskej advokácie, aktívnej 
politiky zamestnanosti a služieb zamestnanosti; otváraním nových sociálnych tém pre verejnú a odbornú 
diskusiu; podporou reformy sociálneho systému a verejnej správy na Slovensku; poskytovaním expertíznych, 
vzdelávacích, publikačných a organizačných služieb. V posledných rokoch sme predstavili dva zásadné reformné 
dokumenty – 3 zákony (návrh rozdelenie zákona o sociálnych službách na 3 legislatívne normy a zmena 
financovania) a I DEA SS (ideový zámer reformy sociálnej ochrany). Viac info: www.socioforum.sk   
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