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Príspevok zo 7. ročníka medzinárodnej konferencie 

„Práca – cesta z bezdomovectva?“

26. - 27. 5. 2015 
Hotel Junior Jasná, Demänová

Konferenciu realizovalo OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia podporený 
Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na 

podporu sociálnych zmien 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Asociácia nízkoprahových  
programov pre deti a mládež 

Ambroseho 15, 85101 Bratislava 

Kaspian, občianske združenie 
Ambroseho 15, 85101 Bratislava 

Občianske združenie Pomocná ruka 
Skladná 2, 04001 Košice 

Občianske združenie Prima 
Hviezdoslavovo nám. 17,811 01 Bratislava 

 

Občianske združenie Odyseus 
Ukrajinská 10, 831 02  Bratislava 

OZ Vagus 
Čelakovského 2, 811 03 Bratislava 

Slovenská katolícka charita 
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava 

Združenie STORM 
Nedbalova 17, 949 01 Nitra 

Asociacia poskytovatelov socialnych 
sluzieb v SR 

Čachtická 17, 831 06 Bratislava 

 



  2 

 
 
 

V Bratislave dňa 11.5.2015 
  

 
 
 
 
Vážený pán minister, v zmysle zápisu z rokovania pracovnej skupiny na 
prípravu legislatívnych zmien v zákone č. 448/2008 Z.z. a ako zástupcovia 
členov pracovnej skupiny, Vám zasielame: 
 
 
 
 
 

NAVRHOVANÉ/AKÚTNE OPATRENIA V OBLASTI FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB: 
 
 

1.1. Zaviesť  od 1.1.2016 poskytovanie finančného príspevku financovaného zo štátu 
aj pre   klientov,   ktorým   sa   poskytuje   sociálna   služba   dlhodobej   
starostlivosti v pobytovom  zariadení  typu  domov  sociálnych  služieb,  
podporované  bývanie, špecializované  zariadenie  a rehabilitačné  stredisko  
neverejnými  poskytovateľmi. 
Tento príspevok by sa poskytoval podľa druhu zariadenia vo výške aktuálneho 
priemerného príspevku na odkázanosť (viď. tabuľka č. 1).  Uvedený príspevok by 
pokrýval náklady na zabezpečenie pomoci pri odkázanosti prijímateľa sociálnej 
služby na pomoc inej osoby. Finančný príspevok na prevádzku by naďalej 
poskytovali príslušné VUC. 
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Tabuľka č. 1: 

 
 
Odôvodnenie:  

V súčasnosti   patrí   financovanie   uvedených   sociálnych    služieb poskytovaných 
neverejnými poskytovateľmi do pôsobnosti vyšších územných celkov. Tieto  
samosprávne  orgány  si  však  neplnia    vždy  svoje  povinnosti  v súlade  so zákonom 
o sociálnych službách a štát nevie zabezpečiť (garantovať),  aby si riadne plnili  
zákonom  stanovené  povinnosti.  O použití  týchto   prostriedkov   rozhodujú poslanci 
zastupiteľstva a prostriedky používajú na iné  účely  ako   na financovanie 
sociálnych služieb. Poskytovaním príspevku zo  štátneho  rozpočtu by bolo  štátom 
garantované právo klienta na finančnú  participáciu z verejných zdrojov aj na 
regionálnej   úrovni   a títo   klienti  by   neboli  ďalej    znevýhodnení   v porovnaní s 
klientmi,   ktorým   sa   rovnaká   sociálna   služba   poskytuje   obcou   zriadenými 
poskytovateľmi a tým štát prispieva(garantuje) finančný príspevok. Vyššie územné 
celky by pri uvedených sociálnych službách naďalej mali povinnosť poskytovať 
finančný  príspevok  na  prevádzku  danej  sociálnej  služby  a usporené   finančné 
prostriedky by mohli investovať do rozvoja komunitných sociálnych služieb, ktoré v 
niektorých prípadoch vôbec nefinancujú, napriek tomu, že je to  ich obligatórna 
povinnosť (napr. tlmočnícka služba, financovanie sociálnych služieb krízovej 
intervencie). 
 

Dopad na štátny rozpočet:   19 600 tis. € (19 572 285€) z MPSVR  SR( Sumu 17 000 tis. € 
v roku 2014 hradili VUC zo svojho rozpočtu. Presunom z VUC na MPSVR budú navýšené 
platby pre NPSS o sumu 2 600 tis. € )  
 

typ zariadenia
počet 

klientov

počet 

mesiacov
celková suma/rok

Domov soc. Služieb (celoročný pobyt) 3 917 12 14 325 550,09 €

Špecializované zariadenie (celoročný pobyt) 614 12 2 049 377,99 €

Zariadenie podporovaného bývania 250 12 639 705,00 €

Rehabilitačné stredisko 0,5 12 1 119,69 €

spolu počet klientov 4 782 17 015 752,78 €

priemerný 

FPO  

/mesiac

počet 

mesiacov
celková suma/rok

predpokladaný počet klientov po prijatí 

navrhovanej zmeny
          296,55 € 12              19 572 284,59 € 

186,62 €

SPOLU

PREDPOKLADANÉ ROČNÉ NÁKLADY NA PRÍSPEVKY NA KLIENTA, KTORÉ BY HRADILO MPSVaR SR 

NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOC. SLUŽIEB

počet klientov

                              5 500   

AKTUÁLNE ROČNÉ NÁKLADY NA PRÍSPEVKY (FPO) NA KLIENTA, KTORÉ HRADÍ VÚC NEVEREJNÝM 

POSKYTOVATEĽOM SOC. SLUŽIEB (2014)

aktuálny priemerný 

príspevok na 

odkázanosť 

(FPO)/mesiac

304,77 €

278,11 €

213,24 €
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1.2. Novelou s účinnosťou od 1.1.2016 navrhujeme  upraviť/zvýšiť maximálnu výšku 
finančného príspevku na  vybrané služby dlhodobej starostlivosti – ZPS a ZOS 
poskytovaného prostredníctvom MPSVR zo štátu, tak aby bola zohľadnená 
kapacita zariadenia a to nasledovne: 

 
s kapacitou do 40 miest  na  400 €/ mesačne 
s kapacitou od 40 – 100 miest  na  360 €/ mesačne 
s kapacitou nad 100 miest  na 320 €/ mesačne (ponechať doterajšiu výšku) 

 

Tabuľka č. 2 

typ zariadenia
počet 

klientov

počet 

mesiacov
celková suma/rok

Zariadenie opatrovateľskej služby 932 12 3 578 880 €

Zariadenie pre seniorov 7662 12 29 422 080 €

spolu počet klientov 8594 33 000 960 €

aktuálny 

príspevok/mesiac

počet 

mesiacov
celková suma/rok

ZPS >100 320,00 € 12 1 693 440,00 €

ZPS 40-100 360,00 € 12 12 955 680,00 €

ZPS < 40 400,00 € 12 20 265 600,00 €

ZOS >100 320,00 € 12 0 €

ZOS 40-100 360,00 € 12 207 360,00 €

ZOS < 40 400,00 € 12 4 243 200,00 €

spolu počet klientov SPOLU 39 365 280,00 €

884

8594 SPOLU

počet klientov

441

2999

4222

0

48

PREDPOKLADANÉ ROČNÉ NÁKLADY NA PRÍSPEVKY NA KLIENTA, KTORÉ BY HRADILO MPSVaR SR 

NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOC. SLUŽIEB

AKTUÁLNE ROČNÉ NÁKLADY NA PRÍSPEVKY NA KLIENTA, KTORÉ HRADÍ MPSVaR NEVEREJNÝM 

POSKYTOVATEĽOM SOC. SLUŽIEB ZPS a ZOS rok 2014

aktuálny príspevok/mesiac

320,00 €

320,00 €

SPOLU

 
 
 

 
Odôvodnenie: 
Súčasná výška príspevku poskytovaná MPSVR SR  je veľmi nízka a na rozdiel od samosprávy je 
jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. 
Neverejní poskytovatelia musia skutočne vynaložené náklady dofinancovávať len z úhrad 
prijímateľov sociálnych služieb a z vlastných zdrojov.  Táto skutočnosť vytvára v spoločnosti 
dojem, že služby neverejných poskytovateľov sú drahšie ako služby verejných poskytovateľov.  
Navyše predposlednou novelou boli v záujme naštartovania procesu deinštitucionalizácie 
a vytvárania zariadení rodinného typu prijaté viaceré zmeny(obmedzenie maximálnej kapacity). 
Navrhovanou zmenou by sa vytvorili aj legislatívne podmienky na  výraznejšiu podporu 
malokapacitných zariadení a motivovali by  poskytovateľov, aby dlhodobe neprevádzkovali 
veľkokapacitné zariadenia. Rovnaký princíp už v súčasnosti je uplatňovaný aj pri poskytovaní 
finančného príspevku zo strany vyšších územných celkov. 
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že neverejní poskytovatelia prevažne prevádzkujú nízko 
kapacitné zariadenia, u ktorých je z objektívnych dôvodov vyšší jednotkový náklad na jedného 
prijímateľa sociálnej služby. 

 
Odhadovaný dopad na štátny rozpočet:   6 400 tis.€ (6 383 520 €) 
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2. Zabezpečiť  priamo  v zákone  o sociálnych  službách  s  účinnosťou  od  
1.1.2016 participáciu  štátu  na  financovaní  vybraných  sociálnych  služieb  
krízovej intervencie   a to poskytovaním finančného príspevku aj na iné 
druhy sociálnych služieb krízovej intervencie(nielen nocľaháreň), tak pre 
verejných ako  pre neverejných poskytovateľov s tým, že paušálny príspevok 
poskytovaný zo štátu by dofinancoval  v rámci finančného príspevku na 
prevádzku samosprávny orgán (maximálne vo výške rozdielu medzi príspevkom 
štátu a priemernými prevádzkovými nákladmi) v závislosti od jeho kompetencie, 
ktorú má už v súčasnosti upravenú ako obligatórnu  povinnosť  (napr.  obec:  
nízkoprahové  denné  centrum  a nízkoprahovú sociálnu služba pre deti a rodinu, 
VÚC: útulok) a to nasledovne: 

 

Tabuľka č. 3: 

 

CELKOVÉ ODHADOVANÉ  ROČNÉ NÁKLADY NA PRÍSPEVKY ZO ŠTÁTNEHO 
ROZPOČTU PRE ROK 2016 PRE TENTO NAVRHOVANÝ BOD 

 
(viď.  "ODBORNÁ ANALÝZA REÁLNEHO STAVU A VÝDAVKOV SPOJENÝCH S NÁVRHOM") 

typ soc. služby celková suma za rok 
TERÉNNA SOC. SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENCIE 501 120,00 € 
NÍZKOPRAHOVÁ SOC. SLUŽBA PRE DETI A RODINU 1 141 440,00 € 
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM a INTEGRAČNÉ 
CENTRUM 

890 880,00 € 

SPOLU 2 533 440,00 €  
 
 

Odôvodnenie:  

V súčasnosti  väčšina sociálnych služieb krízovej intervencie  nepatrí medzi priority 
subjektov lokálnej samosprávy. Napriek tomu, že platná právna úprava im ukladá 
jednoznačné  povinnosti aj pri financovaní týchto sociálnych služieb, nefinancujú ich 
vôbec alebo len  symbolicky.  

V rámci systému podielových daní neexistuje priamy finančný tok, ktorý by garantoval 
komunálnym subjektom dostatočný objem zdrojov pre financovanie tejto časti soc. služieb. 
V dôsledku toho sa ocitajú  neverejní poskytovatelia týchto sociálnych služieb na 
prahu prežitia a mnohým hrozí zánik.  

Je potrebné si uvedomiť, že aj klienti týchto sociálnych služieb sú v mimoriadnej 
sociálnej situácii, trpia viacnásobnými vylúčeniami (napr. chudoba, segregácia, 

NAVRHOVANÉ PRÍSPEVKY PRE VYBRANÉ  
SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE 

typ soc. služby 
suma 

príspevku 
jednotka 

TERÉNNA SOC. SLUŽBA KRÍZOVEJ 
INTERVENCIE 

1160,00 € 
soc. pracovník/mesiac 

NÍZKOPRAHOVÁ SOC. SLUŽBA PRE DETI 
A RODINU 

1160,00 € 
soc. pracovník/mesiac 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM a 
INTEGRAČNÉ CENTRUM 

1160,00 € 
soc. pracovník/mesiac 
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choroba, závislosť, bez strechy  nad  hlavou)  a poskytovanie  služieb  krízovej  
intervencie  s nízkoprahovým charakterom je ich poslednou  možnosťou.   

Úlohu, poslanie a vplyv týchto  služieb v oblasti  prevencie, ktorá je mimoriadne   
významná,   si   spoločnosť   (vláda a samospráva) doteraz vôbec neuvedomuje.  

Z uvedených dôvodov žiadame, aby štát  prevzal  garanciu  finančného  
zabezpečenia  aj  týchto  vybraných sociálnych služieb,  nie  je  možné  sa  neustále  
spoliehať  v tejto  oblasti  len na charitu a skúromných donorov, ktorí preberajú 
zodpovednosť zákonom stanovených subjektov.  
Finančnou participáciou štátu na službách krízovej intervencie, ktoré patria do 
obligatórnej pôsobnosti komunálnych subjektov sa pre tieto subjekty vytvára 
priestor, pre plnenie svojich zákonných povinností v plnom rozsahu a pre väčší 
počet klientov a poskytovateľov.   
  

Tabuľka č. 4: 

ODBORNÁ ANALÝZA REÁLNEHO STAVU A VÝDAVKOV 
SPOJENÝCH S NÁVRHOM v bode č. 3 

 

Typ sociálnej služby:  
TERÉNNA SOC. SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENCIE 

počet  zaregistrovaných sociálnych služieb neverejnými 
poskytovateľmi v oficiálnom registri soc. služieb SR 

3 

odborný odhad služieb, ktoré sa zaregistrujú v roku 2016 po nami 
navrhovanej úprave zákona 

15 

SPOLU 18   
odb. odhad počtu soc. pracovníkov v danej službe * 36 
výška žiadaného príspevku na soc. službu za mesiac na 
jedného sociálneho pracovníka ** 

1 160,00 € 

priemerný náklad na klienta v soc. službe hradený príspevkom  
(služba dostupná 250 dní v roku) 

---  ***  

odhadovaný celkový ročný náklad na príspevky zo štátneho 
rozpočtu pre rok 2016 

501 120,00 € 

* príspevok na sociálnu službu vychádza z výpočtu: 2 sociálni pracovníci na jednu soc. službu (min. 
počet 2 sociálni pracovníci pre zachovanie bezpečnosti a kvality soc. služby) 
 
**  858,00€ BRUTTO priemerná mzda v nár. hospodárstve (1.-4. kvartál 2014)  
1160,00€ celková cena práce vypočítaná podľa  priemernej mzdy v nár. hospodárstve (1.-4. kvartál 
2014) 
 
*** v tejto chvíli to nie je možné vyčísliť, každá soc. služba pracuje s iným počtom klientov, na iných 
princípoch a s inou cieľovou skupinou  
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Tabuľka č. 5: 
Typ sociálnej služby:  
NÍZKOPRAHOVÁ SOC. SLUŽBA PRE DETI A RODINU 
 

počet  zaregistrovaných sociálnych služieb neverejnými 
poskytovateľmi v oficiálnom registri soc. služieb SR 

4 

odborný odhad služieb, ktoré sa zaregistrujú v roku 2016 po nami 
navrhovanej úprave zákona 

15 

SPOLU 19 
odb. odhad celkovej kapacity (podľa priemernej kapacity) * 1 235 
odb. odhad počtu soc. pracovníkov v danej službe ** 82 
výška žiadaného príspevku na soc. službu za mesiac na 
jedného sociálneho pracovníka *** 

1160,00 € 

priemerný náklad na obsadenosť kapacity klientom  
v soc. službe hradený príspevkom  
(služba dostupná 250 dní v roku) 

3,80 € 

odhadovaný celkový ročný náklad na príspevky zo štátneho 
rozpočtu pre rok 2016 

1 141 440,00 € 

* priemerná kapacita v rámci odborného odhadu predstavuje 65 klientov na jednu sociálnu službu 
 
** príspevok na sociálnu službu vychádza z výpočtu: 1 sociálny pracovník na min. 15 miest kapacity v 
danej sociálnej službe (príklad: pri kapacite 90 je možné žiadať príspevok na 4 soc. pracovníkov) 
 
***  858,00€ BRUTTO priemerná mzda v nár. hospodárstve (1.-4. kvartál 2014)  
1160,00€  celková cena práce vypočítaná podľa  priemernej mzdy v nár. hospodárstve (1.-4. kvartál 
2014)  
 

Tabuľka č. 6: 

Typ sociálnych služieb:  
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM a INTEGRAČNÉ CENTRUM 
 

počet  zaregistrovaných sociálnych služieb neverejnými 
poskytovateľmi v oficiálnom registri soc. služieb SR 

20  

odborný odhad služieb, ktoré sa zaregistrujú v roku 2016 po nami 
navrhovanej úprave zákona 

4 

SPOLU 24 
odb. odhad celkovej kapacity (podľa priemernej kapacity) * 960 
odb. odhad počtu soc. pracovníkov v danej službe ** 64 
výška žiadaného príspevku na soc. službu za mesiac na 
jedného sociálneho pracovníka *** 

1 160,00 € 

priemerný náklad na obsadenosť kapacity klientom  
v soc. službe hradený príspevkom  
(služba dostupná 250 dní v roku) 

3,71 € 

odhadovaný celkový ročný náklad na príspevky zo štátneho 
rozpočtu pre rok 2016 

890 880,00 € 

 * priemerná kapacita v rámci odborného odhadu predstavuje 40 klientov na jednu sociálnu službu 
 
** príspevok na sociálnu službu vychádza z výpočtu: 1 sociálny pracovník na min. 15 miest kapacity v 
danej sociálnej službe (príklad: pri kapacite 90 je možné žiadať príspevok na 4 soc. pracovníkov) 
 
***  858,00€ BRUTTO priemerná mzda v nár. hospodárstve (1.-4. kvartál 2014)  
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1160,00€  celková cena práce vypočítaná podľa  priemernej mzdy v nár. hospodárstve (1.-4. kvartál 
2014) 
 
 
 

3. Umožniť, aby v zariadení núdzového bývania  mohla byť opätovne 
poskytovaná sociálna služba aj pre matky s deťmi, ktoré síce nie sú ohrozené 
správaním iných osôb, napr. týrané, ale z iných dôvodov sú v nepriaznivej 
sociálnej situácii, resp. pre takéto osoby vytvoriť iný samostatný druh zariadenia 
sociálnych služieb.  Riešením je aj návrh Únie miest Slovenska, ktorý  podporujeme 
a je uvedený v prílohe ( návrh na doplnenie § 30 o Zariadenie dočasného bývania) 
 
Odôvodnenie: 
Nepovažujeme za správne  a dôstojné,  aby  matkám s deťmi,  ktoré sa  nachádzajú 
v nepriaznivej sociálnej situácii najmä z dôvodu, že nemajú zabezpečené bývanie, 
bola poskytovaná sociálna služba v útulku. Nehovoriac o negatívnom vplyve na vývoj 
dieťaťa. 

 
 

 

Záver: 
 
Navrhované   legislatívne   zmeny   je   možné   reálne      pripraviť      tak,   aby   
ich v septembri/októbri  2015  bolo  možné   predložiť  na  rokovanie  Národnej  
rady SR a zároveň  zabezpečiť  potrebné  finančné  prostriedky  na  ich  
implementáciu  pri schvaľovaní  štátneho  rozpočtu  na  rok  2016.  
Uvedomujeme  si,  že  opäť  nejde o komplexné systémové   legislatívne 
riešenie financovania  sociálnych  služieb,  ale odkázaní a ohrození občania 
Slovenska nemajú možnosť čakať ďalšie roky, pokiaľ sa odborníci a politici 
dohodnú na definitívnom riešení. 
  
 

 
 
 
 
  

S úctou a vďakou zástupcovia žiadajúcich organizácií: 
 

Asociácia nízkoprahových  
programov pre deti a mládež 

Ambroseho 15, 85101 Bratislava 

Kaspian, občianske združenie 
Ambroseho 15, 85101 Bratislava 

Občianske združenie Pomocná ruka 
Skladná 2, 04001 Košice 

Občianske združenie Prima 
Hviezdoslavovo nám. 17,811 01 Bratislava 

 

Občianske združenie Odyseus 
Ukrajinská 10, 831 02  Bratislava 

OZ Vagus 
Čelakovského 2, 811 03 Bratislava 

Slovenská katolícka charita 
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava 

Združenie STORM 
Nedbalova 17, 949 01 Nitra 

Asociacia poskytovatelov socialnych 
sluzieb v SR 

Čachtická 17, 831 06 Bratislava 

 

 


