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Dôležité termíny a lehoty, ktoré priniesla novela zákona č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách 

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., Mgr. Maria Machajdíková 
 

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon 484/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa mení zákon  č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí 

a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021, okrem čl. I - bodov 1 až 88 a 90 až 92 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022. 

Kompromisné a prechodné riešenie spolufinancovania SS pre odkázaných občanov zo strany obcí v roku 2022, ktoré upravuje § 110aq odsek 13 

a 14 sme rozpracovali viac v samostatnom materiály: Niekoľko informácií a rád pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby z verejných 

zdrojov. 

V priloženej tabuľke uvádzame prehľad najdôležitejších termínov a  lehôt, v ktorých majú  subjekty sociálnych služieb splniť niektorú povinnosť 

uloženú zákonom o sociálnych službách a to nielen v nadväznosti na zmeny prijaté vyššie uvedenou novelou.  

 

Tento materiál vznikol pre vnútornú potrebu členov Nezávislej platformy SocioFórum, o.z. a účastníkov vybraných vzdelávacích aktivít, ktoré SocioFórum 

organizuje. Ponuka vzdelávacích podujatí SocioFóra je určená najmä pre subjekty, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti a deje sa vo dvoch formátoch: 

 Webináre – vzdelávacie online podujatia k odborným témam, k novým legislatívnym zámerom, ktoré sú určené pre prihlásených účastníkov 

vzdelávania (v ponuke webinárov nájdete témy, určený čas a spôsob prihlásenia) 

 Konzultácie – okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultačné semináre v online konzultačných miestnostiach 

Viac informácií na www.socioforum.sk  

http://www.socioforum.sk/
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Oblasť, ktorej sa týka Paragraf  Obsah / o čo ide Termín  Kto je zodpovedný 

Použitie prostriedkov 
netelesného a 
telesného 
obmedzenia 
(zaznamenávanie) 

§ 10 ods. 4 Nevyhnutné telesné obmedzenie písomne nariaďuje, 
schvaľuje alebo ho dodatočne bezodkladne schvaľuje a 
potvrdzuje ho svojím podpisom lekár so špecializáciou v 
špecializačnom odbore psychiatria a písomne sa k nemu 
vyjadruje a potvrdzuje ho svojím podpisom sociálny 
pracovník zariadenia. 

Telesné a netelesné obmedzenie prijímateľa sociálnej 
služby musí byť  zaznamenané v registri telesných a 
netelesných obmedzení zriadenom na tento účel, ktorý 
je povinný viesť poskytovateľ sociálnej služby 
informačnom systéme sociálnych služieb.  

bezodkladne Poskytovateľ SS 

Použitie prostriedkov 
netelesného a 
telesného 
obmedzenia 
(ohlasovanie) 

§ 10 ods. 5 a 6 Povinnosť každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej 
služby vrátane údajov uvedených v registri obmedzení po 
použití prostriedkov obmedzenia oznámiť zákonnému 
zástupcovi, dôverníkovi a opatrovníkovi prijímateľa 
sociálnej služby 

Do 8 dní Poskytovateľ SS 

Služba včasnej 
intervencie 

§ 33 ods. 4  

§ 110aq ods. 1 

Služba včasnej intervencie nemôže byť poskytovaná v 
budove zariadenia, v ktorej sa poskytuje celoročná 
pobytová sociálna služba. V prechodnom ustanovení  je 
dostatočný časový priestor na realizáciu zmeny miesta 
poskytovania SS, ak sa služba včasnej intervencie 
ambulantnou formou poskytuje  k 31. decembru 2021. 

do 31. decembra 
2030, pre 
existujúcich 
poskytovateľov 

Poskytovateľ SS 

Zmeny týkajúce sa 
regulácie počtu miest 
vo vybraných ZSS  
(DSS, ZPS, ŠZ) 

§ 35 odsek 4,  

§ 38 odsek 7 

V zariadení uvedenom v § 35,  38 a 39 možno poskytovať 
sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej 
služby v budove zariadenia. Do počtu prijímateľov sa v 
budove zariadenia započítavajú aj prijímatelia tejto 

Od 1.1.2022  Vyšší územný celok pri 
registrácii novej služby 
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§ 39 odsek 6  

§ 61 odsek 7  

§ 110aq odsek 2 
a 3) 

sociálnej služby v inej budove tohto zariadenia, ak sú  
stavebnotechnicky a dispozično-prevádzkovo prepojené 
s budovou zariadenia,  ak ide  celoročnú pobytovú 
sociálnu službu a týždennú pobytovú sociálnu službu v 
inom zariadení v tejto budove.  

Prechodné ustanovenie upravuje výnimku, ak sa SS  
poskytuje v objektoch tohto zariadenia k 31. decembru 
2021  a na stavby budúcich poskytovateľov SS v zariadení 
(§ 35,  38 a 39), na ktoré bolo vydané právoplatné 
stavebné povolenie do 31. decembra 2021. 

Zmeny prijaté 
v registrácii sociálnych 
služieb 

§ 62  

§63  

§ 64  

§ 66  

§ 110aq, ods. 5, 
6 a 7 

Pre zmeny v miestnej príslušnosti VÚC pri registrácii, sa v 
prechodných ustanoveniach upravuje lehota.  

V tejto lehote je VÚC povinný postúpiť spisovú 
dokumentáciu inému/príslušnému VÚC alebo vyhotoviť 
a postúpiť výpis, odpis alebo kópiu spisovej 
dokumentácie a VÚC o postúpení spisovej dokumentácie 
je povinný informovať poskytovateľa SS  

VÚC zapíše tieto údaje do registra. 

 

31.12.2022 

 

 

 

najneskôr do 
30.júna 2022 

 

VÚC 

 

 

 

 Príslušný VÚC 

Doručenie výpisu 
z registra 
poskytovateľovi SS 

§110aq odsek 6 VÚC, ktorému bola doručená spisová dokumentácia je 
povinný doručiť výpis z registra poskytovateľovi tejto SS,  
do vlastných rúk  

najneskôr do 30 
dní odo dňa 
doručenia 

Príslušný VÚC 
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Nové údaje  do 
registra sociálnych 
služieb pre verejných 
poskytovateľov 

 

§ 64 odsek 2, 
písm. j 

§ 110aq odsek 8 
a 9 

Novými údajmi sú informácie o zriaďovateľovi, resp. 
zakladateľovi verejného poskytovateľa, a to názov obce 
alebo VÚC a identifikačné číslo organizácie (IČO).  

Tí verejní poskytovatelia SS, ktorí už poskytujú SS 
k 31.12.2021, majú povinnosť písomne oznámiť VÚC 
tieto nové údaje. 

VÚC zapíše tieto údaje do registra.  

 

najneskôr do 31. 
marca 2022 

 

najneskôr do 30. 
júna 2022 

Verejní poskytovatelia 

 

VÚC 

Výročná správa o 
činnosti a 
hospodárení 
poskytovateľa 
sociálnej služby  

§ 67a 
 

Povinnosť vypracovať a uložiť do verejnej časti registra 
účtovných závierok výročnú správu o činnosti a 
hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za  
predchádzajúci kalendárny rok. 

do 15. júla 
príslušného 
kalendárneho roka 
 

Neverejný poskytovateľ 

Právnická osoba 
zriadená/založená 
obcou a VÚC 

Zvýšenie a valorizácia 
výšky finančného 
príspevku z MPSVR  
pre sociálne služby 
krízovej intervencie 

§ 71 
§ 78b 

Výška finančného príspevku sa bude určovať vždy na 
obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného roka 
a to nariadením vlády. 

Do 30.6. Vláda SR 

Písomná žiadosť 
o finančný príspevok 
na poskytovanie 
sociálnej služby 

§ 78b  
 

Písomná žiadosť na príslušný rozpočtový  sa doručuje  
MPSVR.  

od 1. júla do 31. 
augusta 
predchádzajúceho 
rozpočtového roka 

obec alebo neverejný 
poskytovateľ sociálnej 
služby 
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Podnet voči 
rozhodnutiu MPSVR 
o nesplnení 
podmienok na 
poskytnutie FP 

§ 78c Voči rozhodnutiu ministerstva o nesplnení podmienok na 
poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, 
§ 78a a 78aa môže žiadateľ podať podnet na 
preskúmanie rozhodnutia ministerstva.  

 

v lehote do 15 dní 
odo dňa doručenia 
písomného 
oznámenia 

Poskytovateľ SS 

Lehota na začatie 
poskytovania SS pri 
uplatnení nároku na 
FP z MPSVR 

§ 78d 
 

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a 
a 78aa nevzniká, ak poskytovateľ sociálnej služby v 
zariadení nezačne poskytovať sociálnu službu v zákonnej 
lehote.  

do šiestich 
mesiacov odo dňa 
zápisu do registra 

Poskytovateľ SS/MPSVR 

Lehoty na vydanie 
vyjadrenia o súlade 
poskytovanej SS s 
komunitným plánom 
a s koncepciou rozvoja 
sociálnych služieb  

§ 83 odsek 8 a 9 
 
 

Obec a VÚC (podľa ich pôsobnosti) vydá na účely 
preukázania plnenia podmienky podľa § 78b ods. 3 na 
príslušný rozpočtový rok poskytovateľovi sociálnej služby 
uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40, § 26, § 27, § 29, § 34, § 
37 až 39 na jeho písomnú žiadosť doručenú v lehote od 
1. mája do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového 
roka, bezplatne písomné vyjadrenie o súlade ním 
poskytovanej sociálnej služby s KP alebo Koncepciou 
rozvoja SS. 
 Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku 
obec, písomné vyjadrenie o súlade s KP vydá obec z 
vlastného podnetu.  

do 15 
kalendárnych dní 
odo dňa doručenia 
žiadosti  

VÚC a obec 
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V akých lehotách a na 
aké účely  oznamuje 
prijímateľ  
rozhodujúce zmeny 
skutočností 

§ 93 odsek 1 a 2 
 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť 
obci alebo vyššiemu územnému celku zmeny v 
skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na 
sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny 
v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch 
rozhodujúcich na platenie úhrady za sociálnu služby. 
 
 Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce/VÚC  
osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti 
na sociálnu službu, a to v lehote do ôsmich dní odo dňa 
doručenia výzvy, ak obec alebo VÚC neurčili dlhšiu 
lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej 
lehote, rozhodne sa o zániku odkázanosti fyzickej osoby 
na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok 
upozornená. 
 

do ôsmich dní od 
zmeny alebo 
doručenia výzvy 

Prijímateľ SS 

Lehoty na ukladanie 
pokút 

§ 99 odsek 2 
§102 odsek 2 

Pokutu možno uložiť pri zistení nesplnenia opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov, ale pri spáchaní 
správneho deliktu. 
 

do jedného roka 
od zistenia/ 
spáchania, 
najneskôr do troch 
rokov odo dňa, keď 
malo byť opatrenie  
splnené alebo od 
spáchania 
správneho deliktu 

 

MPSVR 
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Nové zmeny 
v evidenciách 

Evidencia prijímateľov 

§ 95 odsek  8 a 
11 

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, okrem 
neverejného poskytovateľa sociálnej služby uvedenej v 
§ 34 až 41, je povinný predkladať evidenciu prijímateľov 
sociálnej služby v rozsahu podľa § 94c ods. 3 písm. a) až 
c) obci alebo vyššiemu územnému celku podľa ich 
pôsobnosti. 

 

 

Štvrťročne 

 

 

 

 

Poskytovateľ SS 

 

 

 

Nové zmeny 
v evidenciách 

Evidencia žiadateľov 
o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní SS 

§ 74 ods. 3.  

 

§110aq , ods. 12 

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 je 
povinný viesť v informačnom systéme sociálnych služieb 
evidenciu žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby.  

Prechodným ustanovením sa vytvára časový priestor pre 
poskytovanie údajov o žiadateľovi cez elektronický 
formulár do IS SocS.  

Túto povinnosť nemajú poskytovatelia, ktorí zmluvu 
o poskytovaní sociálnej služby uzavreli do 31.12.2021, 
alebo ak žiadateľ vzal svoju žiadosť späť, alebo žiadateľ 
zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho. 

najneskôr do 15 
kalendárnych dní 
odo dňa podania 
žiadosti 

 do 30. 6. 2022 

 

Poskytovateľ sociálnej 
služby uvedenej v § 34 
až 41 

Lehoty na 
poskytovanie údajov 
do informačného 
systému SS 

§ 105a ods. 2 , 
písm. h), druhý 
bod 

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje ministerstvu v 
elektronickej podobe prostredníctvom elektronického 
formulára zaslaného do informačného systému 
sociálnych služieb - finančné údaje za obdobie 
predchádzajúceho roka  

Do 30.4. Poskytovateľ SS 
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 § 105b ods. 2, 
písm. h) prvý 
bod 

 

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje ministerstvu v 
elektronickej podobe prostredníctvom elektronického 
formulára zaslaného do informačného systému 
sociálnych služieb - prevádzkové údaje za obdobie 
predchádzajúceho roka  

Do 28.2. Poskytovateľ SS 

     

 § 105b ods. 2, 
písm. e) až g) 

Povinnosť hlásiť údaje : 

 o uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby 

 o vzniku pracovnoprávneho vzťahu 

 o doručení žiadosti o uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní SS  

 alebo o zmene týchto zapísaných údajov 
vedených v IS SocS  

Najneskôr do 15 
dní od vzniku 
určeného 
právneho úkonu 

Poskytovateľ SS 

 § 105b ods. 3, 
písm. a) a b) 

Skončenie poskytovania sociálnej služby počas 
kalendárneho roka,  poskytovateľ poskytne ministerstvu 
prevádzkové a finančné údaje 

najneskôr do 30 
dní alebo dňa 
výmazu z registra 

Poskytovateľ 

 § 105a ods. 2 
písm. c) body 
1b. a 1c. 

§ 105b ods. 4 

 

Údaje  o fyzických  a právnických osobách, ktorým sa 
poskytuje finančná podpora  z obce a VÚC za obdobie 
predchádzajúceho kalendárneho roka. 

najneskôr do 
konca februára 

Obec a VÚC 
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 § 105b ods. 4, 
písm. b) 

Údaje o evidencii fyzických osôb 

 ktorých odkázanosti na sociálnu služby vydali 
rozhodnutie  

 ktorým vznikla povinnosti platiť úhradu za SS 

 za ktoré vznikla FO povinnosť platiť úhradu 

 ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby  

 zmeny týchto zapísaných údajov vedených v 
informačnom systéme sociálnych služieb. 

najneskôr do 15 
kalendárnych dní 

Obec a VÚC 

 §110ap ods. 1 

§ 105a ods. 2 
písm. d) 
štvrtého bodu 

Vedenie evidencie zo strany obcí a VÚC, ktoré sú povinné 
poskytnúť zákonom ustanovené údaje ministerstvu do IS 
SocS. Ide o údaje o fyzických osobách, ktoré si podali 
žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
obci alebo VÚC, ktoré spracúvajú k 31. decembru 2021, 

a) ak nie je sociálna služba k 1. januáru 2022 
poskytovaná alebo zabezpečená;  

b) ak rozhodnutie, na základe ktorého sa tieto údaje 
zapisujú, nadobudlo právoplatnosť po 31. decembri 
2020, ide o údaje  týkajúce sa FO, o ktorých 
odkázanosti na sociálnu službu bolo vydané 
rozhodnutie, ktorým vznikla povinnosť platiť úhradu 
za sociálnu službu alebo jej časť, za ktoré vznikla 
fyzickým osobám uvedeným v druhom bode 
povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej 
časť) 

do 30.júna 2022 

 

 

 

 

do 30.júna 2023 

Obec a VÚC 
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 §110ap ods. 2 Poskytovateľ sociálnej služby poskytne ministerstvu v 
elektronickej podobe prostredníctvom elektronického 
formulára zaslaného do informačného systému 
sociálnych služieb údaje podľa § 105a ods. 2 písm. e) a f), 
ktoré spracúva k 31. decembru 2021 a je povinný ich 
spracúvať aj po 31. decembri 2021. Ide o údaje o 
prijímateľoch a zamestnancoch poskytovateľa 

do 30. júna 2022 Poskytovateľ SS 

 §110ap ods. 3  IČO osoby, ktorá je k 31. decembru 2021 vedená v 
registri alebo v zozname podľa § 79 ods. 1 písm. i) a j) v 
znení účinnom do 31. decembra 2021, zapisuje vyšší 
územný celok do registra a ministerstvo do zoznamu 
podľa § 79 ods. 1 písm. h) bodov 2c. a 2d. vedených v 
informačnom systéme sociálnych služieb, ak tento údaj 
vyšší územný celok na účely registrácie a ministerstvo na 
účely akreditácie vzdelávacieho programu alebo 
akreditácie na odbornú činnosť spracúvajú k 31. 
decembru 2021. 

Priebežne   MPSVR a VÚC 

Zoznam subjektov 
hodnotených 
z hľadiska podmienok 
kvality zatiaľ len  na 
webovom sídle 
MPSVR 

§ 105a ods. 2 
písm. c), bod  3 

§ 110aq, ods. 10 

Neuplatňovanie § 105a ods. 2 písm. c) tretieho bodu  Do 
uvedeného termínu bude MPSVR SR viesť a na svojom 
webovom sídle zverejňovať zoznam právnických 
a fyzických osôb, u ktorých boli hodnotené podmienky 
kvality poskytovanej SS a zverejňovať dosiahnutú úroveň 
kvality SS poskytovanej subjektami  podľa prílohy č. 2 
písm. C.  

do 31. decembra 
2022  

MPSVR 
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Poskytovanie údajov z 
neverejnej časti  
IS SocS 

§ 105c odsek 6 Na základe písomnej žiadosti ministerstvo poskytne 
údaje z neverejnej časti informačného systému 
sociálnych služieb, ktoré sa o žiadateľovi vedú. 

do 30 
kalendárnych dní 
odo dňa doručenia 
žiadosti 

MPSVR 

Zachovanie lehôt pri 
prerušení prevádzky  
IS SocS 

§105b odsek 5 Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému 
sociálnych služieb, ktoré bráni poskytnúť údaje  
v zákonom stanovených lehotách, lehoty sa  budú 
považovať za  zachované, ak sú údaje doručené v 
elektronickej podobe prostredníctvom elektronického 
formulára zaslaného do informačného systému 
sociálnych služieb aj neskôr. 
 

najneskôr do troch 
pracovných dní 
odo dňa obnovenia 
prevádzky IS SocS 

 

čl. II  novela zákona č. 
219/2014 Z. z. 
o sociálnej práci a .... 

§ 46 Predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny 
pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť 
alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku 
osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon 
špecializovanej odbornej činnosti. 

31. decembra 2023  

 


