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Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. apríla 2018   

 

Doba platnosti: na dobu neurčitú 

 

Súvisiace predpisy: 
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o zmenách:   
 

Týmto dodatkom dochádza k zmene ustanovení týkajúcich sa náplne činností sekcie kontroly, 

v ktorej sa vytvára nový odbor v súvislosti so zmenou legislatívy SR v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb s názvom odbor hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej 

služby (článok 39e). 
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Článok 1 

 

 

1. V článku 39a odsek 1 písmeno a) znie 

 

„a) vo všetkých oblastiach činnosti; kontroly, sťažností, petícií, štátneho dozoru,   

dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb (ďalej len „dohľad“) a hodnotenia 

podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby vykonáva koncepčnú a 

koordinačnú činnosť zameranú na tvorbu a realizáciu rozvoja kontroly, štátneho 

dozoru, dohľadu a hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,“  

 

 

 

2. V článku 39a odsek 1 písmeno b) znie 

 

„b)  v rozsahu pôsobnosti ministerstva koordinuje kontrolnú činnosť v rámci plnenia úloh 

štátnej správy v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe, finančnú kontrolu na 

mieste v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, štátny dozor nad vykonávaním 

sociálneho poistenia v zmysle zákona o sociálnom poistení, finančnú kontrolu 

verejného obstarávania a pripomienkovanie projektových zámerov financovaných zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie a z Operačného programu potravinovej 

a základnej materiálnej pomoci (ďalej len „OP FEAD“), dohľad a hodnotenia 

podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,“ 

 

 

3. V článku 39a odsek 3 znie 

 

„(3) Sekcia kontroly sa člení na 

a) odbor kontroly, sťažností a petícií, 

b) odbor kontroly projektov, 

c) odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, 

d) odbor hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.“  

 

 

4. Článok 39d vrátane svojho nadpisu znie 

 

 

„Článok 39d 

Odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb  

 

 

(1) Odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb v súlade s § 98 zákona 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 platnom 

znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a smernice ministerstva č. 50/2012 na 

výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb v jej aktuálnom znení plní úlohy 

súvisiace 
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a) s vykonávaním dohľadu podľa § 98 v nadväznosti na § 79 ods. 1 písm. d) zákona 

o sociálnych službách,  

b) so správnym konaním podľa § 79 ods. 1 písm. g) bod 3 a bod 4 a § 99 ods. 1, ods. 5, 

ods. 6 zákona o sociálnych službách, 

(2) Odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb v oblasti dohľadu:   

 

a) vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o sociálnych službách a všeobecne 

záväzných právnych predpisov  

1. pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska 

dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, 

2. pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, 

3. pri dodržiavaní záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 

4. vykonávaní odborných činností, na ktoré bola udelená akreditácia, 

 

b) podľa potreby vykonáva kontrolu plnenia opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov u poskytovateľa sociálnej služby, u ktorého vykonal dohľad, 

c) pripravuje podklady pre rozhodnutia o uložení pokuty alebo poriadkovej pokuty podľa 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o 

1. uložení pokuty podľa § 99 ods. 1 zákona o sociálnych službách, 

2. uložení pokuty a zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5 zákona 

o sociálnych službách, 

3. pokuty za správne delikty podľa § 101 zákona o sociálnych službách, 

4. poriadkovej pokuty podľa § 99 ods. 6 zákona o sociálnych službách 

poskytovateľovi sociálnej služby, u ktorého sa vykonal dohľad. 

  

 

(3) Odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb   

 

a) prijíma oznámenia poskytovateľov sociálnej služby o použití obmedzenia prijímateľov 

sociálnej služby, vedie ich evidenciu a sleduje dodržiavanie zákona o sociálnych 

službách pri používaní netelesných a telesných obmedzení pri poskytovaní sociálnych 

služieb podľa § 10 zákona o sociálnych službách, 

b) v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb, ak je na 

konanie vo veci príslušný,   

c) pri výkone dohľadu spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, spracováva 

a predkladá podnety na základe zistení pri výkone dohľadu a v odôvodnených 

prípadoch pripravuje odborné stanoviská ku skutočnostiam zisteným pri výkone 

dohľadu, 
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d) pri výkone dohľadu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú ošetrovateľskú 

starostlivosť, spolupracuje s vecne príslušnými odbormi Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky a s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 

e) pri výkone dohľadu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú ubytovanie 

a stravovanie, spolupracuje  s  Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

f) pri výkone dohľadu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré utvárajú podmienky na 

vzdelávanie spolupracuje s vecne príslušnými odbormi Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky, Štátnou školskou inšpekciou,  

g) pri plnení svojich úloh spolupracuje najmä s ústrednými orgánmi štátnej správy 

a s orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Najvyšším 

kontrolným úradom Slovenskej republiky, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými 

poisťovňami, s miestnou a územnou samosprávou, organizačnými útvarmi 

ministerstva a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami, 

h) vypracováva podklady v rámci pripomienkového konania k návrhom všeobecne 

záväzných právnych predpisov a odborným materiálom ministerstva a iných 

ústredných orgánov štátnej správy v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti, 

i) na základe záverov z výkonu dohľadu predkladá podnety k úprave súvisiacej 

legislatívy vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva, 

j) pripravuje podklady do správy o činnosti sekcie kontroly za uplynulý rok, 

k) spolupracuje s osobným úradom pri odbornej príprave a vzdelávaní zamestnancov 

odboru dohľadu, 

l) zabezpečuje archiváciu dokumentácie súvisiacu s činnosťou odboru dohľadu nad 

poskytovaním sociálnych služieb.“ 

 

 

 

5. Za článok 39d sa vkladá nový článok 39e, ktorý vrátane svojho nadpisu znie 

 
 

„Článok 39e 

Odbor hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby  

 

(1) Odbor hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby plní najmä úlohy 

súvisiace s hodnotením podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 

1 písm. e) v nadväznosti na § 104 zákona o sociálnych službách.  

 

(2) Odbor hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v oblasti hodnotenia 

podmienok kvality  
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a) vykonáva hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, 

 

b) podľa potreby vykonáva kontrolu plnenia opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov u poskytovateľa sociálnej služby, u ktorého vykonal hodnotenie 

podmienok kvality, 

 

c) pripravuje a podáva podnet vyššiemu územnému celku na výmaz poskytovateľa 

sociálnej služby, u ktorého hodnotil podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby 

a ktorý ani po určenej lehote na splnenie podmienok kvality nespĺňa podmienky 

kvality podľa § 104 ods. 5 zákona o sociálnych službách. 

 

(3) Odbor hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby 

 

a) pripravuje hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby 

u poskytovateľov sociálnych služieb v spolupráci s odborom dohľadu a odborom 

sociálnych služieb, 

 

b) pripravuje materiálne podmienky pre hodnotenie podmienok kvality poskytovanej 

sociálnej služby, 

 

c) podieľa sa na príprave a vzdelávaní hodnotiteľov podmienok kvality poskytovanej 

sociálnej služby, 

 

d) v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb, ak 

je na konanie vo veci príslušný, 

 

e) pripravuje odborné stanoviská ku skutočnostiam zisteným pri hodnotení kvality 

poskytovanej sociálnej služby v rozsahu svojej pôsobnosti, 

 

f) vypracováva podklady v rámci pripomienkového konania k návrhom všeobecne 

záväzných právnych predpisov a k odborným materiálom ministerstva a iných 

ústredných orgánov štátnej správy v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti, 

 

g) na základe záverov z hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby predkladá 

podnety k úprave súvisiacej legislatívy vecne príslušným organizačným útvarom 

ministerstva,  

 

h) pripravuje podklady do správy o činnosti sekcie kontroly za uplynulý rok, 

 

i) spolupracuje s osobným úradom pri odbornej príprave a vzdelávaní zamestnancov 

odboru hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby, 

 

j) zabezpečuje archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou odboru hodnotenia 

podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.“  
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6. Ruší sa príloha č. 1 k organizačnému poriadku a vydáva sa nová príloha č. 1  

k organizačnému poriadku 

 

 

 

 

Článok 2 
 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ján Richter 

                           minister 


