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Zámery MPSVR SR v novele zákona 

o SS 
 Rozšíriť viaczdrojové financovanie sociálnych služieb (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 

 



Rozšíriť viaczdrojové financovanie 

SS 
 Zavádza sa finančný príspevok zo ŠR aj pre neverejných 

poskytovateľov vybraných SS na regionálnej úrovni 

 Naďalej sa bude poskytovať finančný príspevok zo ŠR obciam na SS 
patriace  do ich pôsobnosti a neverejným poskytovateľom 
vybraných SS na lokálnej úrovni 

 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) 

 Finančný príspevok sa poskytuje v rozdielnych výškach podľa 
stupňa odkázanosti (nie rovnakou sumou) 

 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   

 



 Východiská  a  súčasný  proces 

deinštitucionalizácie 

 čl. 19 Dohovoru OSN o právach ľudí so 
zdravotným postihnutím (právo na nezávislý 
život v spoločnosti) 

 Koncepcia DI SS a Národný akčný plán DI 
(2011) 

 Národný projekt Podpora procesu 
deinštitucionalizácie a transformácie systému 
sociálnych služieb 

 Národný projekt podpory opatrovateľskej 
služby (28 mil.€) 

 Previazanosť financií z ROP (20 mil.€) a ESF 

 



Legislatívne zmeny podporujúce DI 

 Zákonom stanovená kapacita 

vybraných pobytových zariadení SS 

 zariadenie pre seniorov max.12 klientov v 

jednom objekte –cieľ ZSS rodinného typu 

 zariadenie podporovaného bývania max. 6 

klientov v jednom objekte v jednej bytovej 

jednotke, 12 klientov v dvoch bytových 

jednotkách  

 v jednom bytovom dome je možné mať len 2 

bytové jednotky ako ZPB 



Legislatívne zmeny podporujúce DI 

 

 domov sociálnych služieb (DSS) max. 40 klientov v 
jednom objekte – cieľ ZSS s charakterom DLS 

 špecializované zariadenie (ŠZ) max. 40 klientov v 
jednom objekte – cieľ ZSS s charakterom DLS 

 Nemožnosť rozširovania kapacít 
v domovoch sociálnych služieb, zariadeniach 
pre seniorov (ZPS), zariadeniach 
podporovaného bývania (ZPB), ktoré vznikli 
pred I.1.2014 nad zákonom stanovenú 
kapacitu 

 



Legislatívne zmeny podporujúce DI 

 možnosť prijímať do DSS s celoročným 

pobytom len plnoleté osoby 

 Nemožnosť prijímať do DSS s celoročným 

pobytom deti a mládež do 18 rokov 

 Nemožnosť prijímať do DSS seniorov 

 Do špecializovaného zariadenia sa prijímajú len 

klienti s taxatívne určenými zdravotnými 

postihnutiami (napr.  Alzheimerova choroba, organický 

psychosyndróm) 

 

 



Legislatívne zmeny podporujúce DI 

 Nemožnosť registrácie nových celoročných pobytových zariadení 
typu DSS (len denný a týždenný pobyt) a  ZPS, ZPB, DSS a ŠZ 
presahujúce zákonnú kapacitu 

 Vytvorenie nových druhov služieb a odborných činností a 
nástrojov – cieľ: podpora rozvoja komunitnej starostlivosti a 
individuálnych potrieb 

 preventívna aktivita 

 stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so ZP 

 pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie   

 terénna sociálna služba 

 komunitné centrum 

 služba včasnej intervencie 

 precízna a komplexná definícia individuálneho plánu a postavenie 
kľúčového pracovníka v procese IP 

 zosúlaďovanie lekárskeho a sociálneho posudku 

 vyššia suma finančného príspevku pri opatrovateľskej službe v porovnaní s 
pobytovou službou 

 

 

 



Štandardy kvality 
 Podrobná úprava podmienok kvality poskytovania SS 

 Zavádza sa nová oblasť – Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd 

 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 sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby 

  

 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 

 


