
 
 

 

 

 

Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 21. februára 2022 

 

  k bodu č. 1 
 

Stanovisko ZMOS 

návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

Všeobecne k materiálu: 

Návrh zákona predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

Pri aplikácii ustanovení tohto zákona pôjde o dozor nad dodržiavaním osobitných predpisov v 

oblasti sociálnych vecí, pri poskytovaní sociálnych služieb, poskytovaní peňažných príspevkov 

na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia  a sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele. Má sa vytvoriť funkčný systém správneho dozoru, ktorý má 

prispieť k posilneniu  efektívnosti a kvality sociálnej pomoci poskytovanej v rámci práva 

sociálneho zabezpečenia.  Vzniknúť má nový útvar –  inšpekcie v sociálnych veciach, tento 

bude vykonávať jednak správny dozor nad plnením povinností pri uplatňovaní práva sociálneho 

zabezpečenia vo vymedzených oblastiach dozorovanými subjektami, aj vyvodzovať 

zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom  a osobitnými 

predpismi. Ide o nový inštitút správneho dozoru, využívané budú ale pravidlá kontrolnej 

činnosti tak, ako ich upravuje zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, špeciálna 

právna úprava je súčasťou návrhu zákona. Návrh zákona sleduje efektívnym vykonávaním 

inšpekcie v sociálnych veciach -  správneho dozoru posilnenie ochrany najzraniteľnejších 

fyzických osôb vzhľadom na ich dlhodobú závislosť na pomoci inej osoby pri sebaobsluhe, 

vzhľadom na vek alebo ťažké zdravotné postihnutie. Zákon zohľadňuje osobitosti a rôznorodú 

povahu dozorovaných subjektov, týka sa to tak oblasti sociálnych služieb ale  aj sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately . 

V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou budú novelizované viaceré zákona ( zákon č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších 

prepisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia znení neskorších prepisov a 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, ale aj zákona č. 575/2001 z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v pôsobnosti 

ministerstva. Účinnosť sa navrhuje 30. júna 2022.  

 

Pripomienky k návrhu : 

ZMOS v prípravnom konaní návrhu zákona neuplatnil pripomienky.  

 

 



Záver : ZMOS navrhuje, aby Hospodárska a sociálna rada SR odporučila predložený návrh 

zákona na ďalšie legislatívne konanie.                                                                                                  

                                                                                                  

 

                                                                                                 Branislav Tréger  

                                                                                                  predseda ZMOS 


