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STANOVISKO
k návrhu zákona, ktorým sa Návrh zákona, 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.

Popis návrhu
Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvoriť právne podmienky pre zvýšenie finančnej podpory na
spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie,
poskytovanej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR a zaviesť určovanie (valorizáciu) výšky tejto finančnej podpory na príslušný kalendárny rok nariadením
vlády SR, a to v záujme zabezpečenia dostupnosti a udržateľnosti sociálnych služieb krízovej intervencie.
Precizuje sa právna úprava vzniku povinnosti obce a vyššieho územného celku poskytovať neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb finančné príspevky na spolufinancovanie sociálnej služby podľa tohto
zákona. Navrhovaná právna úprava, vzhľadom na problémy interpretačnej a aplikačnej praxe, explicitne
ustanovuje právnu možnosť pre odkázanú fyzickú osobu, ktorej sa už poskytuje sociálna služba
neverejným poskytovateľom, avšak bez finančnej podpory z verejných prostriedkov podľa tohto zákona
(t. j. bez finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (FPP), resp. pri domácej
opatrovateľskej službe, aj bez finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy (FPO), kedykoľvek aj počas poskytovania tejto sociálnej služby neverejným
poskytovateľom, prejaviť svoj záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby novo už s finančnou
podporou jej poskytovania z verejných prostriedkov. Predkladaný návrh, na základe poznatkov získaných
z aplikačnej praxe, obsahuje aj úpravu podmienok pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb v
časti vymedzenia vecného obsahu a povinného rozsahu poskytovaných alebo zabezpečovaných
odborných činností v rámci sociálnej služby, posudzovania plnenia podmienky regulácie počtu miest v
zariadeniach sociálnych služieb, úpravu vybraných podmienok súvisiacich s registráciou 3 sociálnej služby,
úpravu obsahových náležitostí zmluvy o iných činnostiach poskytovaných v rámci sociálnej služby a
podmienok jej uzatvárania a úpravu kvalifikačných predpokladov potrebných na vykonávanie vybraných
pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. Navrhované zmeny zabezpečujú jednoznačnosť
interpretácie právnej úpravy a posilnenie plnenia účelu poskytovaných sociálnych služieb.
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2. Stanovisko SOS
SOS nemá k predloženému návrhu zákona pripomienku vzhľadom na absenciu priamej väzby na účel
zákona.
3. Závery a odporúčania
SOS berie na vedomie predložený návrh zákona.
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