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K bodu č. 1: Informácia o stave prípravy návrhu novely 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 znení neskorších 

predpisov 

V súlade s vládou Slovenskej republiky schváleným Plánom legislatívnych úloh vlády 

SR na rok 2014 (uznesenie vlády SR č. 696 zo 4. decembra 2013)  má MPSVR SR v mesiaci 

august predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 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 v znení neskorších predpisov. 

Deklarovaným zámerom novely zákona o sociálnych službách je zvýšiť participáciu štátu na 

financovaní sociálnych služieb a zaviesť financovanie sociálnych služieb zo strany štátu 

podľa stupňa odkázanosti klienta na pomoc inej osoby a v nadväznosti na to upraviť aj 

pôsobnosť obcí a vyšších územných celkov v posudkovej činnosti. Konkrétne návrhy vecných 

riešení budú vychádzať zo záverov realizovaného auditu verejnej správy. Audit verejnej 

správy je komplexným auditom kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy 

a zabezpečenia ich financovania. Zámerom spracovania auditu verejnej správy je  vzhľadom 

na súčasnú destabilizáciu financovania obcí, miest a samosprávnych krajov dôsledne 

analyzovať verejné služby a náklady súvisiace s ich poskytovaním na miestnej a regionálnej 

úrovni. Výsledky auditu verejnej správy budú využité na optimalizáciu financovania 

kompetencií samosprávnych krajov, miest a obcí. Závery realizovaného auditu verejnej 

správy teda  preukážu aj mieru pokrytia realizovaných samosprávnych pôsobností pri 

poskytovaní sociálnych služieb zo strany obcí a vyšších územných celkov, a tým aj mieru 

potrebnej intervencie štátu do procesu financovania sociálnych služieb, a to v záujme ich 

dlhodobej udržateľnosti a dostupnosti pre fyzické osoby odkázané na poskytovanie sociálnych 

služieb, ktorá sa premietne aj do návrhu vecných riešení v novele zákona o sociálnych 

službách. 

 

  MPSVR SR v tomto roku spolupracovalo s Inštitútom pre výskum práce a rodiny na 

realizácií výskumnej úlohy „Prevalencia odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe 

v slovenskej populácií- expertné odhady“, ktorá bude jedným z podkladov na návrh 

systémového riešenia problematiky financovania nákladov odkázanosti na pomoc inej 

osoby v rámci predmetnej novely zákona o sociálnych službách. V súvislosti s pripravovanou 

novelizáciou zákona o sociálnych službách využívame podnety a skúsenosti z aplikačnej 

praxe, a to tak zo strany odbornej i laickej verejnosti a dôsledne sa nimi zaoberáme 

a intenzívne spolupracujeme so zástupcami prijímateľov sociálnych služieb, zástupcami 

poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcami obcí i vyšších územných celkov. Súčinnosť 

zástupcov zainteresovaných strán predpokladáme aj v rámci celej etapy prípravy 

a prerokúvania tejto novely. 

  Intenzívne legislatívnotechnické práce na novele zákona o sociálnych službách 

s konkrétnym výstupom však môžu začať až po spracovaní a vyhodnotení záverov 

realizovaného auditu verejnej správy ( predpokladaný termín záverov realizovaného auditu 

verejnej správy júl 2014). 

Vytvorenie legislatívnych podmienok na systémové viaczdrojové financovanie 

sociálnych služieb, v záujme zabezpečenia ich dostupnosti a dlhodobej udržateľnosti, a to 

v nadväznosti na výsledky a závery auditu verejnej správy, je prioritou MPSVR SR na 

nasledujúce obdobie, a to aj v rámci plnenia záväzkov Programového vyhlásenia vlády SR. 

 

 

 


