Informácia z 27. zasadnutia Výboru pre deti a mládež Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
3. mája 2022 (utorok), 10.00 h., MPSVR SR, zasadačka č. 117

Výbor pre deti a mládež zasadal vzhľadom na priaznivejšiu súčasnú epidemiologickú situáciu na
pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (nie dištančne).
 Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti výboru
27. zasadnutie Výboru pre deti a mládež viedla v zmysle čl. 6 ods. 2 Štatútu Výboru pre deti
a mládež pani štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR
SR) Soňa Gaborčáková.
Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru hneď v úvode zasadnutia bolo prítomných 17/30 členov
výboru s hlasovacích právom, nakoľko podľa čl. 8 ods. 4 Štatútu výboru je výbor spôsobilý zasadať
a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, výbor bol počas celého
zasadnutia uznášaniaschopný.
 schválenie návrhu programu zasadnutia
Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program
27. zasadnutia výboru. Členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok k programu.
Riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária
Vargová a generálna riaditeľka Sekcie sociálnej politiky Katarína Fedorová požiadali v úvode
zasadnutia o presunutie bodov programu, vzhľadom na ich časové obmedzenie účasti na zasadnutí
výboru.
Nikto z ostatných účastníkov nemal pripomienky k navrhovanému programu a nikto nenavrhol
doplnenie do bodu Rôzne. Program bol jednomyseľne schválený.
Členovia výboru boli oboznámení so skutočnosťou, že všetky body programu, okrem bodu 4 (ku
ktorému sa bude prijímať uznesenie) majú informatívny charakter a budú podané ústne priamo
na zasadnutí výboru. K bodu 4 programu zasadnutia výboru boli vopred zaslané členom výboru
podkladové materiály (návrh aktualizácie štatútu výboru, návrh uznesenia výboru č. 67,
vyhodnotenie pripomienok k návrhu aktualizácie štatútu výboru).
2. Informácia Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch
k Akčnému plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky
2022-2023
Bod uviedla riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na
deťoch Mária Vargová.
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Prítomných informovala o horizontálnych prioritách (resp. oblastiach):
-

Horizontálnej priorite 1/Koordinácia a inštitucionálna podpora (Špecifický cieľ HP 1.1.:
Aplikovať koordinovaný multidisciplinárny národný prístup a zabezpečovať konzistentnosť
v oblasti ochrany detí v digitálnom priestore)

-

Horizontálnej priorite 2/Odborná príprava a výskum (Špecifický cieľ HP 2.1.: Podporovať
odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov prichádzajúcich do kontaktu s deťmi
a realizovať výskumy zamerané na ochranu detí v digitálnom priestore).

-

Horizontálnej priorite 3/Ochrana súkromia a údajov deti (Špecifický cieľ HP 3.1. Zvýšiť
informovanosť detí a iných dotknutých osôb o práve na súkromie a o ochrane osobných
údajov).

Taktiež informovala prítomných o prioritách:
-

prevencii (Špecifický cieľ: Podporovať účinnú prevenciu vo formálnom a neformálnom
vzdelávaní detí, ich rodičov a osôb vykonávajúcich starostlivosť o deti)
intervencii (Špecifický cieľ: Zvýšiť efektívnosť a úspešnosť riešenia prípadov ohrozenia detí
v digitálnom priestore predovšetkým v rámci legislatívy, exekutívy a jurisdikcie)
následnej starostlivosti (Špecifický cieľ I.: Zabezpečiť účinnú a efektívnu následnú
starostlivosť pre obete a postihnuté subjekty v rámci systému ochrany detí v digitálnom
priestore, Špecifický cieľ II.: Zabezpečiť adekvátnu liečbu pre sexuálnych páchateľov
trestných činov, ktoré zahŕňajú zneužívanie detí v digitálnom priestore), ako aj
o jednotlivých oblastiach koncepcie, a to, o koordinácii a inštitucionálnej podpore, o
odbornej príprave a o výskume a o ochrane súkromia a údajov detí.

Čo sa týka výberu úloh, tu spomenula zámer/pilotné zorganizovanie digitálneho mládežníckeho
fóra v spolupráci so zahraničnými partnermi (Empowering Children Foundation) - jednodňový
program pre mládež s inšpiratívnymi, atraktívnymi prednáškami o príležitostiach aj ohrozeniach
súvisiacich s digitálnym priestorom, s ambíciou vytvoriť pravidelné podujatie; taktiež je úlohou
začlenenie
Slovenskej
republiky
do
sietí
INHOPE
a INSAFE, ako aj podporiť vznik Centra bezpečného internetu v rámci siete INSAFE.
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
3. Informácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k odpočtu Národnej stratégie
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti
Informáciu uviedla riaditeľka Ivana Mrázková, z odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny
MPSVR SR a Kamila Adamkovičová z odboru sociálnych služieb MPSVR SR.
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Informovali, že Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 222 z 28. apríla 2021 Národnú
stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti (ďalej
„Národná stratégia DI“).
Rešpektujúc princípy ľudských práv a rovnosť príležitostí v kontexte individuálnych potrieb
prijímateľov je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť (deinštitucionalizácie) proces
dlhodobej a zásadnej zmeny systému, ktorého víziou a cieľom je vytvorenie
a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov v prirodzenom
sociálnom prostredí komunity, s dostupnou a koordinovanou sieťou verejných služieb.
Národná stratégia DI určila 10 strednodobých cieľov, ktorých splnenie sa predpokladá v horizonte
do roku 2025.
Podľa úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 222/2021 z 28. apríla 2021 predkladá minister práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky informáciu
o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie DI systému sociálnych služieb
a náhradnej starostlivosti každoročne k 30. aprílu za predchádzajúci kalendárny rok, prvýkrát v
roku 2022.
Predkladaný materiál informuje o plnení opatrení Národnej stratégie DI v roku 2021 obsahuje
konkrétnu informáciu o stave plnenia a popis spôsobu plnenia každého z určených cieľov.
Riaditeľka Ivana Mrázková, z odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny MPSVR SR bližšie
informovala o:
Strednodobom cieli 3 – Zlepšiť profesionalitu výkonu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
Ide o prípravné práce na tvorbe vzdelávacej stratégie pre zamestnancov v odvetvovej pôsobnosti
rezortu; (o.i. s ambíciou aktualizovať sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce
a špecializačných vzdelávacích programov, vytvoriť sústavu nadstavbových odborných činností
a nadstavbových vzdelávacích programov). Realizácia dvoch akreditovaných špecializačných
vzdelávacích programov – sociálna kuratela a sociálna posudková činnosť.
Strednodobom cieli 7 – Znížiť počet detí umiestnených v zariadeniach SPOD a SK na základe
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti na 50,5% z celkového počtu umiestnených detí
na súdne rozhodnutia
Ďalej informovala o zameraní strategických opatrení:
•

Zlepšenie právneho prostredia (napr. od 1. júla 2022 nadobudne účinnosť zákon
č. 107/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na
podporu náhradnej starostlivosti o dieťa),

•

Zlepšenie kvality výkonu (odovzdané úradom PSVR do užívania VEGA testy sociálnej
rizikovosti vytvorené Trnavskou univerzitou, rôzne vzdelávacie aktivity napr. „zisťovanie
názoru dieťaťa, vedenie rozhovoru s dieťaťom“, „prípadová sociálna práca s
rodinou“, implementácia konferenčného modelu práce s rodinou do systému SPODaSK
formou prípadových a rodinných konferencii – stretnutí rodinného kruhu...),

•

Vytvorenie dostupnej a funkčnej siete odbornej pomoci deťom a rodinám/náhradným
rodinám na dobrovoľnej báze.

Taktiež informovala o Strednodobom cieli 8 – Deinštitucionalizovaných 80% aktuálnych kapacít na
výkon rozhodnutia súdu v centrách na komunitný spôsob usporiadania organizačných súčastí
centier do 31. 12. 2023:
•

Skvalitňovanie podmienok výkonu profesionálnej náhradnej starostlivosti,
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•

Určiť a realizovať plán krokov (vrátane časového harmonogramu) na úplnú
deinštitucionalizáciu centier na úrovni jednotlivých zariadení.

Čo sa týka Strednodobého cieľa 9 – tu je snahou zvýšiť kvalitu poskytovania starostlivosti o deti so
zdravotným znevýhodnením vrátane zabezpečenia podmienok na ich integráciu a inklúziu
a zlepšiť podporu rodín s dieťaťom/rodičom so zdravotným znevýhodnením:
•

Nastaviť pravidlá integrácie a inklúzie detí zo zdravotným znevýhodnením umiestnených
v centrách pre deti a rodiny,

•

Určiť a dotvoriť potrebnú sieť odbornej pomoci rodinám so zdravotne znevýhodneným
dieťaťom alebo zdravotne znevýhodneným rodičom.

Strednodobý cieľ 10 – cieľom je zaviesť systém monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti
náhradnej starostlivosti; prehodnotiť súčasné systémy sledovania a hodnotenia údajov a nastaviť
a zaviesť systém sledovania a vyhodnocovania údajov v oblasti náhradnej starostlivosti a celkovo
procesov deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti.
Prítomným boli podané aj informácie o návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov; návrh na zavedenie inšpekcie v sociálnych veciach, voči určeným
dozorovaným subjektom formou:



správneho dozoru nad plnením povinností určených osobitnými právnymi predpismi,
vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie povinností
ustanovených ako samotným návrhom zákona, tak aj osobitnými predpismi návrhu
zákona.

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia. Neprijímalo sa uznesenie k uvedenému bodu,
ale v rámci hlasovania sa zdržal jeden člen výboru (ZA 15, ZDRŽAL 1 a PROTI 0).
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
4. Návrh aktualizácie štatútu Výboru pre deti a mládež
Návrh na zaradenie bodu do programu predložila tajomníčka Výboru pre deti a mládež Andrea
Hantabalová, ktorá k návrhu aktualizácie štatútu predniesla informáciu. Podklad k uvedenému
bodu bol súčasťou podkladov k zasadnutiu (aktualizácia štatútu + vyhodnotenie pripomienok, ako
aj návrh uznesenia VDM č. 67/2022).
Prítomných informovala, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto návrhu štatútu sa zruší štatút
výboru zo dňa 9. decembra 2016 v znení neskorších dodatkov.
Navrhovanou zmenou štatútu bolo logicky usporiadať štatút.
Návrh aktualizácie štatútu bol dňa 13. apríla 2022 zaslaný členom výboru so žiadosťou o zaujatie
stanoviska s termínom do 22. apríla 2022. Dňa 26. apríla 2022 bolo členom výboru zaslané
vyhodnotenie pripomienok k štatútu výboru, zapracované pripomienky do návrhu štatútu, ako aj
návrh uznesenia výboru k návrhu štatútu, ktoré sa bude schvaľovať na zasadnutí výboru.
Uviedla, že do čl. 5. ods. 6a) doplnená informácia, že členmi komory za verejnú správu
s hlasovacím právom, ktorých vymenúva a odvoláva predseda výboru sú nominovaný zástupca na
úrovni generálneho riaditeľa alebo riaditeľa organizačného útvaru v priamej riadiacej pôsobnosti
ministra, resp. splnomocnenca vlády SR, eventuálne po novom v odôvodnených prípadoch priamo
poverená osoba ministrom.
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V návrhu štatútu boli zlúčené dôvody zániku členstva oboch komôr do jedného odseku
(čl. 5, ods. 17). V čl. 5 ods. 9 bol doplnený ako prizývaný Komisár pre osoby so zdravotným
postihnutím. Navrhované zmeny štatútu zachovávajú paritu komôr. V čl. 6 boli aktualizované
povinnosti predsedu výboru. Taktiež bola doplnená informácia o možnosti realizácie zasadnutia
výboru aj formou online (čl. 10, ods. 8). Niektoré z pôvodných odsekov Prechodných a záverečných
ustanovení boli presunuté do čl. 8 – Proces výberu členov v komore za mimovládne neziskové
organizácie.
Čo sa týka zaslania samotných pripomienok k návrhu štatútu; tu informovavla, že Ministerstvo
kultúry SR zaslalo drobné návrhy zmien a úprav do štatútu, ktoré boli akceptované.
Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR oznámili, že
k návrhu štatútu nemajú pripomienky.
Úrad komisára pre deti uplatnilo zásadnú pripomienka k čl. 10, Zasadnutia výboru, odsek 5,
k textu“....Stanovisko komory za mimovládne organizácie je pre radu záväzné.“ Uvedenú textáciu
požadovali ponechať v pôvodnom znení:“....Stanovisko komory za mimovládne organizácie má pre
radu odporúčací charakter.“ Zásadná pripomienka bola akceptovaná.
Sociologický ústav SAV požiadal ponechať pôvodné znenie v čl. 4 Pôsobnosť výboru,
písm. f) výbor najmä: priebežne sleduje a podieľa sa na tvorbe a vyhodnocovaní strategických
dokumentov pre otázky týkajúce sa práv dieťaťa a pre problematiku mládeže. Pripomienka bola
taktiež akceptovaná.
Ostatní členovia výboru nereagovali.
Členovia výboru mali možnosť taktiež hlasovať k návrhu aktualizácie štatútu výboru a k návrhu
uznesenia č. 67 z 3. mája 2022 k k návrhu aktualizácie štatútu výboru aj priamo na zasadnutí
výboru.
Hlasovanie:
Počet členov Výboru pre deti a mládež s hlasovacím právom:

30

Počet prítomných členov Výboru pre deti a mládež s hlasovacím právom:

17

Za:

16

Proti:

0

Zdržali sa hlasovania:

1

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia.
Záver: Členovia Výboru pre deti a mládež schválili návrh aktualizácie štatútu Výboru pre deti a
mládež, ako aj návrh uznesenia č. 67 Výboru pre deti a mládež zo dňa 3. mája 2022 k návrhu
aktualizácie štatútu Výboru pre deti a mládež.
Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 67 zo dňa 3. mája 2022
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5.
Informácia Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na
deťoch k systémovému riešeniu dištančného poradenstva
Bod uviedla riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na
deťoch Mária Vargová.
Členom výboru podala informácie o systémovom riešení dištančného poradenstva, a to o:
1.
obsahovom vymedzení dištančného poradenstva a vymedzení začiatku a konca
dištančného poradenstva
2.
posudzovaní dištančného poradenstva – o kritériách, hodotiteľoch a v nadväznosti o
financovaní
3.

minimálnych štandardoch (materiálne, technické, personálne a i.)

4.
možnosti právnej úpravy dištančného poradenstva (tu spomenula, že nie je
pravdepodobná samostatná právna úprava pre tento typ poradenstva) – nie ako súčasť sociálnych
služieb ani sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
5.

financovaní, stabilizácii.

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia, aj na tému liniek pomoci pre deti.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
6. Informácia Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch
k Stratégii Rady Európy pre práva dieťaťa na roky 2022-2027 (prijatej na medzinárodnej
konferencii v Ríme 7-8.4.2022) a informácia k reportu od detí: Budujeme Európu pre deti
a s deťmi: Informácia o participácii detí zo Slovenska na priorite: Detstvo bez násilia pre všetky
deti
Bod uviedla riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na
deťoch Mária Vargová. Prítomných informovala o Stratégii Rady Európy pre práva dieťaťa
na roky 2022-2027.
Členom Výboru pre deti a mládež bol v októbri 2020 zaslaný dotazník v rámci prípravy a tvorby
novej Stratégie Rady Európy pre práva dieťaťa, ktorého zameraním bolo zisťovanie priorít
v jednotlivých oblastiach práv detí. Riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie
problematiky násilia na deťoch Mária Vargová zároveň poďakovala členom výboru za ich
participáciu pri vyplnení dotazníka (uvedení ich návrhov a preferencií).
Informovala aj o účasti Slovenskej republiky prostredníctvom participácie detí na jednom zo
strategických cieľov “Freedom from violence for all children”.
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Taktiež uviedla informáciu o strategických cieľoch rozdelených na:
1. Rovnaké príležitosti pre všetky deti (MG, POR)
2. Účasť všetkých detí (BUL, FIN)
3. Život bez násilia pre všetky deti (SVK, FRA, ESP)
4. Spravodlivosť pre všetky deti (GRE)
5. Práva dieťaťa v digitálnom prostredí (BEL, ITA)
6. Deti v krízových situáciách (GRE).
Zároveň dala do pozornosti aj webové linky, kde môžu členovia výboru nájsť užitočné dokumenty:
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5a064
https://rm.coe.int/report-on-child-consultation-informing-the-elaboration-on-the-council/1680a617dd
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
7. Informácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o jednotlivých formách pomoci
a podpory pre utečencov z Ukrajiny
Bod uviedla Katarína Fedorová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej politiky MPSVR SR
a riaditeľka Ivana Mrázková odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny MPSVR SR.
Prítomných informovali o jednotlivých formách pomoci a podpory pre utečencov z Ukrajiny (so
zameraním hlavne na ukrajinské deti a matky).
Informovali, že cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom
o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku pre možnosť
uplatnenia si nároku na pomoc v hmotnej núdzi. K 19. aprílu 2022 sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi 19 404 domácnostiam odídencov, čo predstavuje 39 292 spoločne posudzovaných osôb.
V súvislosti s poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa upravilo zákonom č.92/2022 Z. z.
o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, v rámci tzv. balíka Lex
Ukrajina, aby príspevok za ubytovanie, ktorý je poskytovaný oprávnene osobe za bezodplatné
poskytovanie ubytovania odídencovi, nebol na účely pomoci v hmotnej núdzi považovaný za
príjem. Nariadením č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným
s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a na dobu bezprostredne nasledujúcu po skončení
krízovej situácie sa ustanovilo, aby na účely pomoci v hmotnej núdzi sa za rodiča maloletého
dieťaťa, ktoré požiadalo o dočasné útočisko alebo je osobou s osobitnou ochranou, považovala
fyzická osoba, ktorá bola na základe rozhodnutia súdu ustanovená za opatrovníka tomuto dieťaťu.
Na základe uvedeného je možné toto dieťa posudzovať na účely pomoci v hmotnej núdzi spoločne
s jeho súdom ustanoveným opatrovníkom.
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Na deti so štatútom dočasného útočiska alebo na deti rodičov, ktorým bol udelený štatút
dočasného útočiska sa v prípade účasti na výchovnovzdelávacom procese v materskej škole alebo
vyučovaní v základnej škole poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov
na stravu.
Z dôvodu neočakávané nárastu počtu oprávnených detí na poskytovanie dotácie na stravu pre deti
z Ukrajiny, ktoré neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku na financovanie dotácie na stravu na
obdobie do 31. augusta, čo je pre žiadateľov neplánovaný finančným výdavok, ktorý im môže
spôsobiť rozpočtové problém, sa žiadateľom Nariadením č. 131/2022 Z. z. o niektorých
opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR
spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny umožnilo poskytovanie mimoriadneho
doplatku dotácie na stravu.
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Fead +)
Odídencom, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi je možné poskytovať z FEADu
potravinovú a základnú materiálnu pomoc so sprievodnými opatreniami.
Teplé jedlá so sprievodnými opatreniami sú z FEADu poskytované partnerskými organizáciami
(napr. SČK, SKCH a iné) pre všetkých, ktorí o to požiadajú, t.j. aj pre odídencov.
V oblasti sociálnych služieb sa v súvislosti so zavedením pomoci upravuje nariadením č. 109/2022
Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na
územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov,
alebo aj po dobu bezprostredne nasledujúcu:
dočasne osobitne upravuje okruh prijímateľov sociálnych služieb, jeho rozšírením aj
o žiadateľov o udelenie azylu a poskytnutie doplnkovej ochrany alebo dočasného útočiska,
upravujú podmienky poskytovania vybraných druhov a foriem sociálnych služieb
(v zariadeniach krízovej intervencie, v zariadení s týždennou pobytovou formou, v tzv. „jasliach“),
umožňuje poskytovanie prechodného ubytovania aj osobám prichádzajúcim z Ukrajiny
v zariadeniach podmienených odkázanosťou,
zjednodušujú podmienky výkonu posudkovej činnosti na účely konania o odkázanosti
fyzických osôb prichádzajúcich z Ukrajiny na sociálnu službu a spôsob preukazovania výšky ich
príjmu na účely úhrady za sociálnu službu,
umožňuje predĺženie alebo odpustenie lehôt v správnych konaniach vedených príslušnými
orgánmi územnej samosprávy v oblasti sociálnych služieb a upraviť ich miestnu príslušnosť v
konaní,
upravujú kvalifikačné predpoklady na výkon práce opatrovateľa/opatrovateľky a spôsob
preukazovania bezúhonnosti.
Nariadením vlády č. 130/2022 Z. z. ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom
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cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
sa vytvorili právne podmienky na možnosť využitia prechodne počas krízovej situácie o max. 10 %
zvýšenej kapacity prevádzkovaných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
oproti regulácií nastavenej zákonom o sociálnych službách, a to nielen
z dôvodu poskytovania starostlivosti deťom prichádzajúcim z Ukrajiny, ale poskytovania
starostlivosti
aj
iným
deťom.
V tejto mimoriadnej situácii z dôvodu nedostatočných kapacít je potrebné posilniť podmienky
poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života pre všetkých
rodičov, ktorí predmetnú sociálnu službu potrebujú. Táto právna úprava taktiež dáva
poskytovateľom sociálnej služby priestor flexibilnejšie reagovať na potreby rodičov s najmenšími
deťmi.
MPSVR SR aktuálne pripravuje návrh novely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Cieľom je rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné poskytovať vrátené pomôcky
a zdvíhacie zariadenia aj o osoby, ktorým v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
poskytuje Slovenská republika dočasné útočisko. V ojedinelých prípadoch, keď pomôcka alebo
zdvíhacie
zariadenie
už
neplnia
svoj
účel
u konkrétnej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sú tieto vrátené úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny. V prípade, ak by takáto pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie boli vyhovujúce pre
potreby odídenca, bude mu ich možné poskytnúť do užívania. Informovali, že návrh uvedenej
novely zákona je iba v štádiu prípravy a má byť súčasťou tzv. balíka Lex Ukrajina 3.
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
 Rôzne
V rámci bodu rôzne tajomníčka výboru Andrea Hantabalová členom výboru opätovne
pripomenula, že na webovej stránke MPSVR SR, Výboru pre deti a mládež je od 11. apríla 2022
uverejnená výzva na predkladanie nominácií za účelom vymenovania členov komory za
mimovládne neziskové organizácie výboru. Termín predkladania nominácií je 11. máj 2022
(vrátane). Podotkla, že pevne verí, že do tohto termínu budú zo strany mimovládnych neziskových
organizácií zaslané nominácie, nakoľko čl. 5 ods. 15 ustanovuje, že funkčné obdobie člena komory
za
mimovládne
neziskové
organizácie
je
5
rokov
od
vymenovania
(pozn. apríl/r. 2017), ktoré nadväzuje na výzvu podľa čl. 8 ods. 2 tohto štatútu. Po uplynutí
funkčného obdobia členstvo členov komory za mimovládne neziskové organizácie zostáva
zachované do doby vymenovania nových členov komory za mimovládne neziskové organizácie
podľa čl. 5 ods. 7 písm. b) v spojení s čl. 8 ods. 2 tohto štatútu.
Štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaborčáková požiadala, na čom sa zhodli aj ostatní členovia
výboru, aby bola na najbližšie zasadnutie výboru zaradená informácia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na tému edukácie detí z Ukrajiny, ako aj informáciu o tom, aké kroky
a opatrenia v súvislosti s utečeneckou krízou na Ukrajine urobil rezort školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Zároveň z Úradu komisára pre deti požiadali aby sa venovala pozornosť aj téme
zvyšujúcej sa chudoby detí.
Na záver zasadnutia štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaboráčková poďakovala prítomným za
ich všetky prínosné príspevky a uzavrela zasadnutie výboru.
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Schválila, dňa 18. mája 2022

PhDr. Soňa Gaborčáková v. r.
štátna tajomníčka
predsedajúca
zasadnutiu Výboru pre deti a mládež
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