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TLAČOVÁ SPRÁVA APSS v SR 
k zmene vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku 

  
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ďakuje všetkým poslancom NR SR, ktorí minulý týždeň zahlasovali 
za novelizácia zákona 448/2008  o sociálnych službách. APSS v SR ďakuje aj SK8, a väčšine predsedov 
samosprávnych krajov, vďaka súhlasu ktorých ministerstvo zmenu vzorca pripravilo.  
 
Táto zmena zákona dáva šancu na odstránenie diskriminácie odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov 
aj z úrovne samosprávnych verejnoprávnych zdrojov. Je na obciach a mestách, či túto šancu využijú a začnú si 
plniť svoje povinnosti voči svojim odkázaným občanom. Novela totiž nijako nesprísnila postup voči samospráve, 
ktorá si neverejného poskytovateľa, ktorého si občan vybral, neobjednala. A tak hoci novela dáva možnosť 
zvýšiť sumu FPP pre občana u neverejného poskytovateľa, mnohé obce dnes neplatia nič. 
 
Táto zmena zákona zmenila vzorec na výpočet finančného príspevku na prevádzku (FPP), ktorý na občanov 
s odkázanosťou, umiestnených u neverejných poskytovateľov, má vyplácať samospráva. Teda nielen kraje, ale aj 
obce a mestá – podľa druhu sociálnej služby. Od priemerných bežných výdavkov na konkrétny druh sociálnej služby 
(napríklad Zariadenie pre seniorov – ZPS) v danom meste sa už nebude odrátavať súčet priemernej výšky príspevku 
MPSVR SR a priemernej úhrady prijímateľov v neverejnom zariadení, ale súčet priemernej výšky príspevku MPSVR 
SR a priemernej úhrady prijímateľov vo verejných zariadeniach. Keďže výsledkom vzorca je výška finančného 
príspevku na prevádzku, ktorú má samospráva uhradiť neverejnému poskytovateľovi, v praxi by to  mohlo 
znamenať vyšší finančný príspevok na prevádzku a do budúcnosti teoreticky aj vyrovnávanie úhrad prijímateľov vo 
verejných a neverejných zariadeniach sociálnych služieb. Prečo teoreticky? Podľa predsedníčky APSS v SR Anny 
Ghannamovej boli totiž neverejní poskytovatelia 10 rokov finančne poddimenzovaný zo strany verejných zdrojov 
a najmä samospráv, tvorili a roky tlačili pred sebou deficity minulých období, ktoré sa za posledné roky prudko 
zvýšili nárastom minimálnej mzdy a príplatkov za soboty, nedele a sviatky. „ Mnohí neverejní poskytovatelia si 
minulý a tento rok museli zobrať pôžičky, aby vedeli uhradiť navýšenie príplatkov a miezd a keďže netvoria žiaden 
zisk, zvýšenie príplatkov ledva dorovná ich deficity a pôžičky. U niekoho to bude trvať rok, u niekoho aj tri roky. 
Toto opatrenie bolo nevyhnutné, aby vôbec prežili a nemuseli zavrieť zariadenia.,“ dodala.  
Samozrejme, že prípadné zvýšenie finančného príspevku na prevádzku sa bude týkať iba tých neverejných 
poskytovateľov, ktorý už majú so samosprávou zmluvu. Ak niektoré mesta, či obce neverejného poskytovateľa 
nezazmluvnili a neobjednali si ho na zabezpečenie sociálnej služby pre ich odkázaného občana, či občanov, tak taký 
poskytovateľ nedostane viac financií, keďže ich od samosprávy nedostáva vôbec. Nevieme do akej miery obce 
a mestá uchopia túto zmenu zákona. APSS v SR je skôr pesimistická a obáva sa, že ak doteraz niektoré obce 
a mestá ignorovali svoju povinnosť a neplatili príspevok, nebudú platiť ani zvýšený príspevok. Bude záležať aj na 
občanovi a jeho príbuzných, do akej miery si budú  na tento príspevok nárokovať u predstaviteľov samospráv. APSS 
v SR nemá inú možnosť, len samospráve tieto povinnosti pripomínať.  
 
Vzorový príklad krajov, ktoré príspevok hradia už roky, postupne začínajú nasledovať aj niektoré veľké mestá. 
Prvou systémovou lastovičkou je hlavné mesto SR Bratislava, ktoré už neverejným poskytovateľov posiela 
zmluvy na financovanie svojich odkázaných občanov. Veríme, že Bratislavu budú nasledovať aj iné mestá a obce. 
 
Pozitívom novely je tiež nezarátavanie financií zo zdravotných poisťovní do výpočtu na finančný príspevok na 
prevádzku. To znamená, že poskytovateľ, ktorý uzavrie zmluvy zo zdravotnými poisťovňami na úhradu 
ošetrovateľských úkonov, bude mať financie z poisťovní nad rámec financií za sociálne služby a teda bude 
motivovaný uchádzať sa o zmluvy so zdravotnými poisťovňami. V takom prípade sa zaväzuje k dodržiavaniu aj 
ošetrovateľských štandardov v zariadeniach sociálnych služieb, čo radikálne zvýši kvalitu služieb pre občana. 
 
 
Bratislava 16.9. 2019 
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