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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- 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 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 27.09.2021 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Plánu 
legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Predkladaný návrh:  1. vytvára právne podmienky pre  zvýšenie  finančnej  podpory  zo  štátneho  rozpočtu  na 
spolufinancovanie  sociálnej  služby  vo  vybraných  zariadeniach  sociálnych  služieb  krízovej intervencie, 2. 
upravuje  vecný  obsah  a rozsah  vybraných  evidencií  vedených  v Informačnom  systéme sociálnych služieb  a 
zavádza nový druh evidencie vedený poskytovateľom sociálnej služby, 3. mení doterajší spôsob vedenia registra 
poskytovateľov sociálnych služieb  novo  na  register sociálnych služieb, 4. precizuje  právnu  úpravu  vzniku  
povinnosti  obce  a  vyššieho  územného  celku  poskytovať neverejným  poskytovateľom  sociálnych  služieb  
finančné  príspevky  na  spolufinancovanie sociálnej služby podľa tohto zákona, a to v záujme odstránenia nesprávnej 
interpretačnej praxe podmieňujúcej vznik tejto povinnosti predchádzajúcim požiadaním neverejného poskytovateľa 
sociálnej služby príslušnou obcou a vyšším územným celkom.5. upravuje,  na základe poznatkov  získaných z 
aplikačnej praxe,  podmienky  pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb 6. zvyšuje maximálnu výšku 
pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 101 zákona spáchaného poskytovateľom sociálnej 
služby pri poskytovaní sociálnej  služby z doterajšej výšky do 2000 eur na výšku do 5000 eur,  7. obsahuje  
predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť 
alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného  predpokladu  na  výkon  
špecializovanej  odbornej  činnosti,   
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 01.07.2022 

 
Postoj RÚZ k materiálu 
Hlavným  cieľom  novely  zákona  je  zvýšenie  finančnej  podpory  zo  štátneho  rozpočtu  na spolufinancovanie  
sociálnej  služby, upravuje vedenie evidencii a registrov, poskytovanie finančných príspevkov zo strany obcí a VÚC, 
upravuje sankcie za porušenie povinností  a podmienky vzdelávania sociálnych pracovníkov..  RÚZ materiál 
v medzirezortnom pripomienkovom konaní nepripomienkovala. 
 
RÚZ berie materiál na vedomie bez ďalších pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
Bez pripomienok  
 

Zdroj: RÚZ 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3089&langEID=1

