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Novela zákona o 
sociálnych službách  

 
Mgr. Lýdia Brichtová, PhD 

MPSVR SR 

Beladice, 30.5. 2013 

 



Zámery  novely zákona o sociálnych 
službách (SS) 

�  Rozšíriť viaczdrojové financovanie SS (štát, samospráva, klient, 
verejné zdravotné poistenie) 

�  Nové vymedzenie ekonomicky oprávnených nákladov(EON) 
�  Nové rozdelenie pôsobností samosprávy pri posudzovaní 

odkázanosti a nový systém posudzovania 
�  Nová samostatná skupina SS krízovej intervencie 
�  Sprísnenie podmienok registrácie poskytovateľov 
�  Úprava podmienok akreditácie 

�  Podrobná úprava podmienok kvality so stanovenými kritériami a 
novým systémom hodnotenia  - štandardy kvality 

�  Zlepšenie podmienok ochrany príjmu(zvýšenie hraníc) a 
zjednodušenie posudzovania príjmu 

�  Vytvorenie podmienok pre  proces deinštitucionalizácie 



Služby krízovej intervencie 
�  nová skupina SS krízovej intervencie 
Ø   terénna sociálna služba 
Ø   nízkoprahové denné centrum 
Ø  integračné centrum 
Ø  komunitné centrum 
Ø  nocľaháreň 
Ø  útulok 
Ø  domov na pol ceste 
Ø  nízkoprahová sociálna služba pre deti, mládež a rodinu 
Ø  zariadenie núdzového bývania 

�  nové odborné činnosti 
Ø   preventívna aktivita 
Ø   pomoc pri pracovnom  uplatnení 
Ø   pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa 
Ø  stimulácia  komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím do siedmich rokov jeho 

veku 
 
�  Nové podmienky pre niektoré SS (napr. ošetrovateľská starostlivosť v nocľahárni, v 

nízkoprahových centrách preventívne aktivity, zariadenie núdzového bývania len pre obete 
násilia) 



Terénna sociálna služba (§ 24a) 
�  Cieľová skupina a dôvody nepriaznivej sociálnej situácie 
Ø  nezabezpečené nevyhnutné podmienky  na uspokojovanie základných 
životných potrieb 

Ø  pre životné návyky 
Ø  pre spôsob života  
Ø  pre závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností 
Ø  pre zotrvávanie v priestorovo separovanej alebo segregovanej lokalite 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby  
Ø  pre ohrozenie správaním inej FO a pre obete    
�  Obsah služby: 
Ø  vyhľadávanie fyzických osôb, ktoré potrebujú pomoc 
Ø  preventívne aktivity  
Ø  sociálne poradenstvo 
Ø  sociálnu rehabilitáciu 
Ø  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  
Ø  výdaj stravy alebo výdaj potravín  



Preventívna aktivita (§ 23a) 
 
�  Definícia: 
Ø  odborná činnosť zameraná na predchádzanie 

rizikovému správaniu fyzickej osoby a rizikovým  
situáciám a na ich  prekonanie alebo riešenie 

�  Obsah aktivít:  
Ø  zber a odstraňovanie injekcií 
Ø  distribúcia materiálov 
Ø  rady pre bezpečný sex, hygienu a zdravie 
Ø  finančné a protidlhové poradenstvo 



Financovanie SS  
�  Zavádza sa finančný príspevok zo ŠR  pre neverejných 

poskytovateľov SS DLS na regionálnej úrovni -  nie na služby 
krízovej intervencie 

�  Finančný príspevok zo ŠR obciam na SS v ich pôsobnosti a 
neverejným poskytovateľom SS na lokálnej úrovni  

Ø  nocľaháreň     90 € (aj pre neverejných) 
Ø  útulok  1   20 € (obec) 
Ø  domov na pol ceste   150 € (obec) 
Ø  zariadenie núdzového bývania  130 € (obec) 
�  Finančný príspevok zo ŠR sa bude poskytovať priamo 

poskytovateľovi a vyplácať štvrťročne(nie prostredníctvom obce 
a VÚC (vzhľadom na problémy v roku 2011 a 2012) 

�  Obec a VÚC bude poskytovať pri vybraných SS len  finančný 
príspevok na prevádzku (FPP) 

�  Nový spôsob výpočtu FPP 
�  Financovanie ošetrovateľských výkonov v ZSS z verejného 

zdravotného poistenia - zmeny v spolupráci s MZ SR (v nocľahárni)  



Nová povinnosť pri vyplácaní 
finančného príspevku zo ŠR 

� Povinnosť poskytovateľa predkladať 
každý štvrťrok doklady, že nemá  
evidované daňové nedoplatky a  
nedoplatky poistného ( zdravotné a  
sociálne poistenie) 

� Cieľ:  
zabezpečiť účelnosť a eliminovať riziko 
zneužitia poskytnutých  verejných zdrojov 



Nový spôsob výpočtu FPP 

�   FPP sa vypočíta ako rozdiel medzi  
priemernými bežnými výdavkami 
samosprávy, sumou finančného príspevku 
na odkázanosť z MPSVR/obec  a  
skutočnými príjmami samosprávy z úhrad  

� Uvedený spôsob výpočtu FPP umožní 
zohľadňovať regionálne rozdiely obcí a 
VÚC a podporuje ich samosprávny výkon 



Sprísnenie podmienok registrácie 
poskytovateľov 

�  Už pri registrácii sa bude predkladať opis rozsahu a 
podmienok o odbornej, obslužnej a ďalšej činnosti 

�  Ak sa SS poskytuje vo viacerých VÚC, registračný VÚC 
oznámi nového poskytovateľa ostatným VÚC 

�  V centrálnom registri sa bude uvádzať dôvod výmazu z 
registra 

�  Prekročenie zákonom stanovenej kapacity a formy  znamená 
nezapísanie do registra (napr. DSS celoročný pobyt) 

�  Poskytovateľ bude povinný vypracovať a predložiť VÚC 
výročnú správu o činnosti a hospodárení s cieľom 
zabezpečiť finančnú udržateľnosť SS 

�  Zavedenie sankcií – výmaz z registra, ak poskytovateľ  napr. 
neoznámi zmeny skutočností, nedoručí výročnú správu, 
prekročí stanovený  počet miest, má  daňové a  odvodové 
nedoplatky  



Nový dôvod pre výmaz z registra 
�  Poskytovateľ sociálnej služby prestal spĺňať finančné 

podmienky na poskytovanie sociálnej služby, ak 

�  a) je v likvidácií, v konkurze, je voči nemu vedené 
konkurzné konanie alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

 
�   b) má evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú 

výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu, alebo 
 
�  c) má evidované nedoplatky poistného na zdravotné 

poistenie, nedoplatky na sociálne poistenie a nedoplatky na 
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.  



Úprava podmienok akreditácie 

� Zákonom sa ustanovuje vymedzenie 
obsahu vzdelávacieho programu, 
zodpovedný zástupca, jeho odborná 
spôsobilosť a prax lektorov 

� Precizujú sa náležitosti žiadosti o 
akreditáciu na odborné činnosti 

� Zvyšuje sa počet rokov z 2 na 5, o ktoré 
je možné akreditáciu predĺžiť 



Štandardy kvality 
�  Podrobne sa upravujú podmienky kvality poskytovania SS a zavádza sa nová oblasť - 

Základné ľudské práva a slobody (v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so ZP) 

�  Pri každej podmienke sa ustanovuje štandard a indikátory s cieľom zvýšiť objektivitu 
posudzovania 

�  Nový systém bodového hodnotenia podľa plnenia/neplnenia jednotlivých indikátorov 

�  Hodnotiaca škála bude nasledovná: 

�  Váha kritéria: 

�  4 – Kritérium s maximálnou dôležitosťou pre prijímateľa SS 

�  2 – Kritérium veľmi dôležité pre prijímateľa  SS 

�  1 -  Kritérium dôležité pre prijímateľa SS a poskytovateľa SS  

�  Bodové hodnotenie indikátora bude nasledovné: 

�  3 - spĺňa úplne 

�  2 – spĺňa čiastočne 

�  0 – nespĺňa 

�  Celková  kvalita bude hodnotená  percentami, bodmi a slovným vyjadrením 

�  Nesplnenie podmienok kvality ani  v stanovenej lehote  je dôvodom na 
výmaz z registra  



Ďakujem Vám za pozornosť 
 




