ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV A DOPRAVY
...silný hlas priemyslu...
bod č. 3
Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
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

1. Postoj APZD k návrhu zákona
APZD súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.
2. Zdôvodnenie postoja APZD
APZD neuplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní žiadne pripomienky.
3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu
Cieľom návrhu zákona je zvýšiť dostupnosť služieb krízovej intervencie, potreba zlepšiť legislatívny
rámec a financovanie poskytovania sociálnych služieb a zrovnoprávniť ich poskytovateľov.
Najdôležitejšie zmeny:
-

ustanovuje sa povinnosť poskytovateľa sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou
formou spolupracovať s centrom pre deti a rodiny pri prechode mladého dospelého so
zdravotným postihnutím z jedného zariadenia do druhého,

-

zvyšuje sa finančná podpora MPSVR SR obcí a VÚC, a súčasne aj ich následná valorizácia
nariadením, pre vybrané zariadenia sociálnych služieb a zariadenia krízovej intervencie alebo
nocľahárne,

-

ďalej sa upravuje obsah a rozsah evidencií v Informačnom systéme sociálnych služieb a
zavádza sa nový druh evidencie vedený poskytovateľom sociálnej služby - evidencia žiadostí o
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podmienenej odkázanosťou,
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-

súčasný register poskytovateľov sociálnych služieb sa mení na efektívnejší a užívateľsky
prehľadnejší register sociálnych služieb, v ktorom bude príslušným VÚC vedená každá sociálna
služba (podľa druhu, formy a miestom poskytovania) a zabezpečená dostatočná informovanosť
odkázaných,

-

precizuje sa právna úprava vzniku povinnosti obce/VÚC poskytovať neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb finančné príspevky na spolufinancovanie sociálnej služby
– týmto sa zrovnoprávnia podmienky pre všetky typy poskytovateľov sociálnych služieb,

-

v tejto súvislosti bude môcť každá FO/odkázaný (a to i počas poskytovania sociálnej služby)
požiadať

o poskytnutie alebo zabezpečenie tejto sociálnej služby (zmenu) tak, aby šlo

o sociálnu službu spolufinancovanú z verejných prostriedkov,
-

dopĺňajú sa a spresňujú sa ustanovenia o dobrovoľníkoch: ich služby musia byť realizované nad
rámec personálneho normatívu (zamestnanci v pracovnoprávnom), nesmú personálne
nahrádzať kvalifikovaný personál a odborné práce môžu vykonávať samostatne iba ak spĺňajú
kvalifikačné predpoklady alebo len pod dohľadom kvalifikovanej osoby,

-

precizuje sa vecný rozsah a povinný obsah poskytovaných alebo zabezpečovaných odborných
činností v rámci sociálnej služby: podmienky počtu miest, registrácia služieb a podmienky
iných poskytovaných činností, spôsob výpočtu finančného príspevku vo vzťahu ku kapacite
zariadení a vo vzťahu k mieste poskytovania a kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti,

-

zvyšuje sa maximálna výšku pokuty za správne delikty spáchané pri poskytovaní sociálnej
služby z doterajšej výšky do 2.000 eur na výšku do 5.000 eur,

-

za účelom zabránenia odlivu pracovníkov sa predlžuje prechodné obdobie až do 31.12.2023,
do kedy musia sociálni pracovníci vykonávajúci sociálnu opateru a sociálnu kuratelu povinne
absolvovať akreditované špecializačné vzdelávanie (novo vzniknutá kvalifikačná povinnosť).

Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava| www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414

