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OTVORENÝ LIST APSS v SR poslancom NR SR 
 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, 
 
 Obraciame sa na Vás ako predsedníctvo Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb 
v Slovenskej republike (APSS v SR), ktorá združuje zväčša neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, 
starajúcich sa o viac ako tretinu odkázaných občanov SR. 
 
Z poslednej správy MPSVR SR o sociálnej situácii obyvateľstva vyplýva, že neverejní poskytovatelia 
tvoria 45% z celkového počtu poskytovateľov sociálnych služieb v SR.  Poskytovatelia, ktorých zriadili 
mestá a obce 42 % a poskytovatelia, ktorých zriaďovateľmi sú kraje - 13%. Ak sa na rozloženie pozrieme 
z pohľadu občanov, o ktorých sa poskytovatelia starajú a vezmeme do úvahy len 12 druhov najčastejších 
a najnáročnejších sociálnych služieb, tak sú čísla trochu iné, ale v každom prípade, neverejní 
poskytovatelia sa starajú o najviac odkázaných:  

- Neverejní poskytovatelia  o 22 984 občanov  
- Kraje o 18 904 
- Obce a mestá o 12 853 

 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci 
 
      Žiadame Vás, aby ste podporili vládnu novelu zákona 448/ 2008 o sociálnych službách, 
ktorá zmenou vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku (FPP ) vyplácaného neverejným 
poskytovateľom zo samosprávy, definitívne odstráni diskrimináciu odkázaných občanov, 
umiestnených v neverejných zariadeniach sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnych služieb sú 
rovnocennými občanmi tejto krajiny bez ohľadu na to, v akom zariadení sociálnych služieb sa 
nachádzajú. Neverejní poskytovatelia v SR existujú preto, lebo samospráva nemala, nemá a dlho 
nebude mať dostatok investičných zdrojov, aby zabezpečila kapacity pre tak veľký počet odkázaných 
občanov. V poradovníkoch je dnes takmer 10 000 občanov, ktorí už mali byť v odbornej starostlivosti 
a nie sú.  Počet odkázaných bude v dôsledku demografického vývoja naopak rásť a to každým rokom. 
V roku 2030 sa zvýši počet občanov SR nad 85 rokov o 64%! 
 
 Je všeobecne známe, že s malou výnimkou veľkých miest, občan v samosprávnych zariadeniach 
sociálnych služieb hradí asi tretinu reálnych nákladov na zabezpečenie služby a dve tretiny sú hradené 
z verejných zdrojov zriaďovateľa, teda z daní všetkých občanov obce, mesta, alebo kraja – teda, aj z daní 
príbuzného, ktorý pre nedostatok miest v samosprávnych zariadeniach, musel dať svojho rodiča 
k neverejnému poskytovateľovi.  
 V neverejných zariadeniach je to naopak:  z verejných zdrojov dostáva občan len tretinu a preto 
z vlastných zdrojov musí doplácať dve tretiny. Prečo? Lebo zákon 448/2008 o sociálnych službách 
rozdelil poskytovateľov a teda aj ich klientov (dnes prijímateľov) na verejných a neverejných. Od roku 
2010 (platnosť zákona bola od 1.1. 2009 ale nové financovanie nabehlo až od 1.1. 2010) dostali 
neverejní poskytovatelia na  jedného odkázaného občana z verejných zdrojov o tretinu menej, než 
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roky predtým. Preto inú možnosť než žiadať doplatenie zvyšných financií od klientov a ich príbuzných, 
nemali. Práve novela, o podporu ktorej Vás žiadame, má to, čo zákon z roku 2008 pokazil,  napraviť.  
 
 Odmietame tvrdenie ZMOS, že táto novela umožní hradiť  neverejným poskytovateľom to, čo 
im už raz zaplatil prijímateľ. Neverejní poskytovatelia podliehajú takému kontrolingu štátnych 
a samosprávnych orgánov, že žiaden normálny a poctivý poskytovateľ by si to nedovolil. Naopak, táto 
novela vytvorí predpoklady na to, aby sa úhrady klientov v neverejných a verejných zariadeniach začali 
postupne vyrovnávať.  
 
 Sme prekvapení, že proti tejto novele brojí práve ZMOS, ktorej až 81 percent členov ignoruje 
svoju zákonnú povinnosť uhrádzať vlastným občanom u neverejných poskytovateľov   finančný 
príspevok. Ak 81 % obcí a miest neplatí odkázaným občanom u neverejných poskytovateľov ani cent,  
akým právom kritizujú možné zvýšenie? Kritizujú zvýšenie nulovej úrady z ich strany? Naopak, kraje 
hradia tento príspevok už 10 rokov a to na 67%.  A boli to práve kraje a SK8, vďaka súhlasu ktorých 
ministerstvo zmenu vzorca pripravilo. Ďakujem krajom za ich zodpovednosť. 
 
 APSS v SR si uvedomuje, že povinnosť uhrádzať príspevok občanom u neverejných 
poskytovateľov môže byť problematická pre veľmi malé obce. Práve preto, vedenie asociácie preložilo 
pred pol rokom ZMOS-u návrh, aby uhrádzali aspoň symbolický paušál, na výške ktorého by sa dohodli 
s poskytovateľmi a s MPSVR SR. ZMOS však aj tento ústretový a veľmi kompromisný  návrh asociácie 
zmietlo zo stola. Zástupca ZMOS , Jozef Turčány sa naopak, nechal v médiách počuť, že ak novela prejde, 
tak obce a mestá zvýšia úhrady klientom vo svojich zariadeniach. Takže, aby občanom u neverejných 
poskytovateľov sociálnych služieb nemuseli dať viac financií (opakujeme, že dnes vôbec niečo hradí iba 
19 percent obcí a miest), tak radšej zvýšia úhrady klientom vo svojich zariadeniach. Toto je dôkaz, že 
vedeniu ZMOS nejde o odkázaného občana. 
 
Sme radi, že postoj ZMOS neznamená postoj všetkých miest a obcí.  
Hlavné mesto SR práve v týchto dňoch posiela neverejným poskytovateľom zmluvy na FPP pre 
odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov. Veríme, že mestá a postupne aj obce budú skôr 
nasledovať dobré príklady zodpovednosti voči svojim odkázaným občanom a veríme, že v blízkej 
budúcnosti hlasovaním zmenia aj pre nás nepochopiteľný postoj funkcionárov ZMOS. 
 
 

Bratislava 9.9. 2019   
Mimoriadne predsedníctvo APSS v SR: 
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