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PREDHOVOR

Na konci roka 2011 prijala vláda Slovenskej republiky Stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych 
služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike a následne prijalo Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú sta-
rostlivosť v sociálnych službách. Oboma dokumentmi sa tak deklarovala ochota a snaha transformovať 
a deinštitucionalizovať systém sociálnych služieb a zásadným spôsobom prispieť k dodržiavaniu základ-
ných ľudských práv občanov so zdravotným postihnutím. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú sta-
rostlivosť (transformácia a deinštitucionalizácia) sa stal súčasťou Národných priorít rozvoja sociálnych 
služieb na roky 2015 – 2020 a tiež je zahrnutý v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na 
roky 2016 – 2020. V neposlednom rade je podpora transformácie a deinštitucionalizácie aj súčasťou 
Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 
2020. Aj napriek tomu záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 
k Východiskovej správe Slovenskej republiky o napĺňaní Dohovoru uvádzajú: 
„Výbor je hlboko znepokojený vysokým počtom inštitucionalizovaných osôb so zdravotným postihnutím, 
najmä žien so zdravotným postihnutím; tým, že vývin procesu deinštitucionalizácie je príliš pomalý a čias
tkový, ako aj pokračujúcimi investíciami z verejných rozpočtov do zariadení a nedostatočným poskytovaním 
plnej podpory osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli viesť vo svojich komunitách nezávislý život. 
Výbor odporúča, aby zmluvný štát stanovil a realizoval časový harmonogram na zabezpečenie urýchlenia 
procesu deinštitucionalizácie vrátane doplnenia ďalších konkrétnych opatrení na zabezpečenie posilnenia 
komunitných služieb pre všetky osoby so zdravotným postihnutím, a to najmä pre ženy a staršie osoby so 
zdravotným postihnutím. Zmluvný štát by mal tiež zabezpečiť, aby bolo v súlade s článkom 19 aj čerpanie 
európskych štrukturálnych a investičných fondov  a aby sa iniciovali nové nadväzujúce národné akčné plány 
o prechode od inštitucionálneho prostredia k podpore života v komunite s plnou účasťou organizácií osôb so 
zdravotným postihnutím a organizácií občianskej spoločnosti, a to aj v oblasti monitorovania.“ 
Okrem Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím na túto situáciu upozornili aj komisár 
Európskej komisie pre ľudské práva a Výbor PETI Európskeho parlamentu. 
Dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, zabezpečuje podľa 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnos-
tenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec a vyšší územný celok v 
rozsahu svojej pôsobnosti. Fyzická osoba má právo výberu  sociálnej  služby a formy jej poskytovania a 
právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Pre občana, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné pod-
mienky na uspokojovanie základných životných potrieb a jeho život a zdravie sú z tohto dôvodu vážne 
ohrozené, je vyšší územný celok alebo obec povinná sociálnu službu zabezpečiť bezodkladne. Samo-
správy spolu so štátom musia byť schopné zabezpečiť sociálne služby pre každého odkázaného občana 
s ohľadom na čo najdlhšie možné zotrvanie v jeho prirodzenom sociálnom prostredí. 
Podľa zástupcu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Szaba, ktorý sa zúčastnil na seminári 
„Dostupnosť sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku“ (Bratislava, február, 
2017), dopyt po sociálnych službách rastie, vrátane sociálnych služieb pre deti so zdravotným postih-
nutím. Tiež upozorňuje, že by nemali nahrádzať ich vzdelávanie. Z prieskumu Anny Šmehilovej (Analýza 
výsledkov z celoslovenského prieskumu o dostupnosti sociálnych služieb určených pre osoby so 
zdravotným postihnutím, 2017) však vyplynulo, že v jednotlivých krajoch Slovenska je evidovaný 
celkový počet prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným postihnutím a poberateľov so zdravotným 
postihnutím, ktorí využívajú peňažný príspevok na osobnú asistenciu a na opatrovanie, vo výške do 100 
tisíc osôb, ale držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP a ŤZP-S) je na Sloven-
sku celkovo 300 tisíc (zdroj: Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb, samosprávne kraje, 
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ÚVOD

Život so zdravotným postihnutím nie je vôbec jednoduchý. To, že potrebujeme pomoc a služby tu a 
teraz, si uvedomíme oveľa viac, keď to zažijeme na vlastnej koži, vo vlastnej rodine. Je neúnosné, aby 
rodičia a tretí sektor dlhodobo z tohto pohľadu suplovali štát, ktorý nedokáže pre ľudí so zdravotným 
postihnutím zabezpečiť regionálne a finančne dostupnú sieť sociálnych služieb na komunitnej úrovni, 
vďaka ktorej by mohli čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom sociálnom prostredí a žiť plnohodnotný život 
v blízkosti svojich najbližších.
V súčasnosti pretrváva kríza v poskytovaní sociálnych služieb ambulantnou a terénnou formou pre oso-
by so zdravotným postihnutím, a to aj napriek prijatým medzinárodným dokumentom a národným 
stratégiám. Verejní aj neverejní poskytovatelia týchto foriem sociálnych služieb hlásia značné problémy 
pri poskytovaní sociálnych služieb, ako sú služba včasnej intervencie, odľahčovacia služba, tlmočnícka 
služba, denný stacionár, rehabilitačné stredisko, poskytovaných ambulantnou a terénnou formou. 
Podľa prieskumu Anny Šmehilovej (Analýza výsledkov z celoslovenského prieskumu o dostupnosti so-
ciálnych služieb určených pre osoby so zdravotným postihnutím, 2017) mestá a obce hlásia absenciu 
práve denných stacionárov, ktoré by potrebovali pre svojich občanov – klientov so zdravotným postih-
nutím. Posledné legislatívne zmeny urobili z denných stacionárov sociálnu službu, ktorá sa skôr podobá 
pobytovej, nie ambulantnej forme, keďže sa zákonom stanovila povinná hodinová obsadenosť miesta, 
na ktorú sa naviazal aj príspevok od štátu. Rehabilitačných stredísk ambulantnou formou je na Sloven-
sku tak málo, že nedokážu pokryť potencionálnu potrebu ľudí so zdravotným postihnutím. Samo-
správne kraje, ktoré majú sociálnu službu rehabilitačné stredisko vo svojej kompetencii, nedokážu tento 
dopyt pokryť. Súčasne aj pre rehabilitačné strediská začala platiť podmienka minimálnej hodinovej ob-
sadenosti, čo do značnej miery ovplyvnilo dopyt po tejto forme sociálnej služby.
Odľahčovacia služba v kompetencii miest a obcí je už teraz nefunkčná. Nielen preto, že platforma so-
ciálnych služieb, ktorou disponujú mestá a obce, je pre potreby ľudí so zdravotným postihnutím nedos-
tačujúca a absentujú v systéme sociálne služby, ktoré sú v kompetencii samosprávnych krajov, ale 
súčasne je aj v legislatíve definovaná vágne, pretože nie je jasné, či je vôbec potrebné túto službu regis-
trovať. Keďže sa poskytuje prostredníctvom iných druhov sociálnych služieb, mnohé samosprávne kraje 
registráciu od miest a obcí vyžadujú, ale iné nie. Okrem toho je pre rodiny s dieťaťom so zdravotným 
postihnutím finančne nedostupná, pretože sa financuje vo výške zodpovedajúcej poskytovaniu inej 
formy a iného druhu sociálnej služby. Dokonca mnohí rodičia o jej poskytovaní ani nevedia. Odľahčova-
cia služba nie je pre nich v čase a priestore dostupná. 
Tlmočnícka služba pre osoby so sluchovým postihnutím je neustále regionálne aj personálne nedos-
tupnou sociálnou službou. Už roky je alarmujúci extrémne nízky počet registrovaných poskytovateľov, 
o kvalifikovaných tlmočníkoch pre osoby so sluchovým postihnutím a s hluchoslepotou už ani nehovo-
riac. Aj keď legislatíva dáva právo nepočujúcim na komunikáciu v posunkovom jazyku, toto právo nie je 
vzhľadom na nedostupnosť tejto sociálnej služby garantované a v praxi uplatniteľné. Nastavovanie fi-
nancovania tlmočníckej služby individuálne prostredníctvom samosprávnych krajov, z ktorých ani jeden 
túto službu nezabezpečuje priamo, je nemysliteľné. V niektorých samosprávnych krajoch sa tlmočnícka 
služba dokonca neposkytuje vôbec, a to z dôvodu extrémne nízkeho finančného príspevku na prevádz-
ku, pretože kvalifikovaní tlmočníci odmietajú poskytovať takú vysokokvalifikovanú službu za takú nízku 
odmenu. Nie je možné, aby existovali regionálne rozdiely vo výške finančného príspevku na prevádzku 
tlmočníckej služby, keďže túto službu poskytuje rovnako kvalifikovaný tlmočník. 
V neposlednom rade bolo financovanie služby včasnej intervencie v minulosti fakultatívne (tzn. že sa 
mohol poskytnúť finančný príspevok), čo malo za následok existenčne ohrozujúcu situáciu centier včas-
nej intervencie, ktoré vzhľadom na populáciu mali pokryť približne 14 tisíc rodín s dieťaťom so zdravot-

vybrané okresné mestá, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2015 – 2016). Z uvedeného vyplýva, že 
vyše 200 tisíc osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku nevyužíva žiadnu z vybraných sociálnych 
služieb a ani nepoberá spomínané peňažné príspevky na kompenzáciu ich ťažkého zdravotného postih-
nutia v zmysle starostlivosti pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Navyše počet odkázaných na 
pomoc druhej osoby z roka na rok rastie. Z toho vyplýva, že na Slovensku nie je dostatočná sieť so-
ciálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, a keby sa o mnohých členov so zdravotným 
postihnutím nepostarala rodina, tak máme na Slovensku nezvládnuteľnú situáciu. Z uvádzaného pries-
kumu vyplynulo, že v niektorých krajoch nie sú pre osoby so zdravotným postihnutím regionálne dos-
tupné ani mnohé tradičné sociálne služby. Existujú celé oblasti, v ktorých tieto služby úplne absentujú. 
Ale aj tam, kde tieto služby majú, ich kapacita ani zďaleka nie je schopná pokryť potencionálnu potrebu 
tejto cieľovej skupiny. Navyše sú aj finančne nedostupné. Keby všetci ľudia s ťažkým zdravotným postih-
nutím požiadali o poskytovanie niektorej z vybraných ambulantných či terénnych sociálnych služieb, 
nebolo by to na Slovensku možné (Prieskum: Analýza výsledkov z celoslovenského prieskumu o dostup-
nosti sociálnych služieb určených pre osoby so zdravotným postihnutím, 2017). Podľa odborníčky na 
sociálne služby Lýdie Brichtovej (Poskytovanie opatrovateľskej služby pre osoby so zdravotným postih-
nutím na Slovensku, 2017) máme na Slovensku až 70 % obcí, ktoré neposkytujú svojim občanom ani len 
opatrovateľskú službu. Z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb z februára 2017 vyply-
nulo, že len 861 obcí a miest, v porovnaní s celkovým počtom obcí 2.890 bez Bratislavy a Košíc, poskytu-
je opatrovateľskú službu, ktorá je jednou formou z možností riešenia procesu deinštitucionalizácie. Z 
celkového počtu všetkých miest a obcí to predstavuje len približne 30 %. 
Ministerstvo práce predložilo viac ako dvadsať noviel zákona o sociálnych službách, ktoré mali ambíciu 
okrem iného vyriešiť dlhodobo poddimenzované financovanie sociálnych služieb. To však prinieslo aj 
zníženie príspevku na odkázanosť klientov pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby. Mnohé legis-
latívne zmeny nemali v konečnom dôsledku taký pozitívny dopad na zvýšenie miery dostupnosti a kva-
lity sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ako sa očakávalo.
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ným postihnutím na Slovensku. V súčasnosti je na Slovensku v sieti sociálnych služieb len približne 500 
týchto rodín (A. Šmehilová – M. Machajdíková, Správa pre EASPD za oblasť sociálnych služieb pre osoby 
so zdravotným postihnutím, 2017). Existujú markantné regionálne rozdiely v hodinových sadzbách za 
poskytovanie tejto sociálnej služby v dôsledku ktorých je ohrozená dostupnosť a kvalita sociálnej služby 
centra včasnej intervencie v kompetencii samosprávnych krajov. 
Len vybrané aspekty v poskytovaní nami zvolených sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postih-
nutím priamo determinujú regionálnu a finančnú dostupnosť a kvalitu ich poskytovania pre osoby so 
zdravotným postihnutím.
Často sa stretávame s rodinami s deťmi so zdravotným postihnutím (malými či dospelými) a takmer na 
každom takomto stretnutí padne veta: „Čo bude s našimi deťmi, keď my tu už nebudeme?“ Ich deti sa 
veľakrát nielenže nedostanú do bežných materských škôl, ale ani do tých špeciálnych. Do denných sta-
cionárov alebo domovov sociálnych služieb sú dlhé poradovníky. A tak rodičia zostávajú s deťmi zväčša 
doma, resp. snažia sa za pomoci grantov a sponzorov zriaďovať nejaké pre ne alternatívne zariadenia, 
alebo sa prostredníctvom finančného príspevku na opatrovanie snažia o svoje dieťa starať doma. Prípa-
dov, keď sa osamelo žijúci rodičia starajú o svoje ťažko postihnuté dieťa, pribúda. Okrem toho, že sa tie-
to matky či otcovia ocitnú často osamotení, dostávajú sa aj do situácie, keď čelia skutočnej chudobe. A 
to všetko len preto, že rodičia nechcú dať dieťa do starostlivosti zariade nia poskytujúceho pobytovú 
sociálnu službu vzdialenú od ich domova. Túžia a volajú po tom, aby mohli ich deti zostať čo najviac s 
nimi doma a oni ako rodičia si mohli plniť aj ďalšie úlohy vrátane chodenia do práce. 
Rodičom detí so zdravotným postihnutím chýbajú práve ambulantné a terénne sociálne služby v re-
gionálne aj finančne dostupných centrách. Takéto centrá, v ktorých by deti so zdravotným postihnutím 
od najútlejšieho veku podchytil multidisciplinárny tím odborníkov, a tak zvýšil do budúcna ich kvalitu 
života, by potrebovalo každé väčšie mesto (J. Lowinski – M. Tomaško, Platforma rodičov detí so zdravot-
ným znevýhodnením). Z prieskumu Anny Šmehilovej (Analýza výsledkov z celoslovenského prieskumu 
o dostupnosti sociálnych služieb určených pre osoby so zdravotným postihnutím, 2017) taktiež vyply-
nulo, že v jednotlivých krajoch Slovenska prevláda poskytovanie pobytových sociálnych služieb nad 
ambulantnými a terénnymi sociálnymi službami, a to v pomere približne 80 % poskytovaných sociálnych 
služieb pobytovou formou ku 20 % poskytovaných sociálnych služieb ambulantnou a terénnou formou. 
Zahraničné skúsenosti poukazujú na opačný trend v prospech najmä terénnych sociálnych služieb. Táto 
slovenská realita je v rozpore so schváleným a deklarovaným procesom deinštitucionalizácie a trans-
formácie sociálnych služieb na Slovensku, ktorého hlavným zámerom je podpora rozvoja sociálnych 
služieb komunitného charakteru.
Podľa mnohých odborníkov je situácia alarmujúca, a preto sme považovali za potrebné nielen zmapovať 
a zanalyzovať reálnu situáciu vybraných ambulantných a terénnych sociálnych služieb na Slovensku, 
ktoré podporujú zotrvanie osoby so zdravotným postihnutím v prirodzenom sociálnom prostredí čo 
najdlhšie (a to vybrané sociálne služby – denný stacionár, rehabilitačné stredisko, odľahčovaciu službu, 
centrum včasnej intervencie a tlmočnícku službu), ale pozvať do odbornej diskusie za okrúhlym stolom 
aj odborníkov, zástupcov samospráv a štátnej správy, ako aj poskytovateľov ambulantných a terénnych 
sociálnych služieb, samotných prijímateľov týchto sociálnych služieb, tzn. ľudí so zdravotným postih-
nutím a rodičov detí so zdravotným postihnutím a zahraničných expertov, aby výmenou informácií, 
skúseností a poznatkov spoločne definovali úskalia a možnosti návrhov potrebných zmien v oblasti 
optimalizácie súčasného stavu vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na 
Slovensku. Podarilo sa nám spojiť a odborne na túto tému diskutovať s odborníkmi zo Slovenska i za-
hraničia, ale aj s tými, ktorých sa poskytovanie vybraných sociálnych služieb priamo dotýka. V rokoch 
2018 a 2019 sme zrealizovali štyri odborné okrúhle stoly pod gesciou o. z. EFFETA – Stredisko sv. Františ-
ka Saleského, dlhoročného poskytovateľa niekoľkých sociálnych služieb na Slovensku. V júni 2018 sa 

realizoval odborný okrúhly stôl na tému služby včasnej intervencie, v decembri 2018 na tému odľahčo-
vacej služby, v máji 2019 na tému tlmočníckej služby a v novembri 2019 na tému denných stacionárov a 
rehabilitačných stredísk. Do spolupráce sme prizvali aj ďalších odborníkov a partnerov na národnej a 
medzinárodnej úrovni. V tejto publikácii sa nám vďaka tomu podarilo spojiť domácich a zahraničných 
expertov na vybrané sociálne služby a pohľady poskytovateľov a prijímateľov vybraných sociálnych 
služieb. 
Hlavným zámerom tejto odbornej štúdie je optimalizácia procesov, zavedenie kvalitnejších systémov a 
tvorba lepšej verejnej politiky v oblasti vybraných druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulan-
tnou alebo terénnou formou pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku, a to prostredníctvom 
monitoringu, hodnotenia a návrhu riešení pre vybrané sociálne služby. Ide o sociálne služby, u ktorých je 
v súčasnosti predpoklad potreby zmien z dôvodu, že sa poskytujú buď sporadicky, alebo ich súčasné 
legislatívne nastavenie cieľovej skupine, ktorej sú určené, nevyhovuje z hľadiska ich meniacich sa potrieb. 
Ide o sociálne služby, ktoré si už dlhodobo vyžadujú nové legislatívne nastavenia, aby boli z pohľadu 
potrieb ľudí so zdravotným postihnutím regionálne a finančne dostupné a najmä flexibilné. 
Celý autorský tím pevne verí, že touto odbornou štúdiou dopomôže k optimalizácii procesov poskyto-
vania vybraných sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre ľudí so zdravotným postihnutím na Slo-
vensku. Aj ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny majú právo žiť dôstojný, plnohodnotný, kvalit-
ný a nezávislý život. Urobme spoločne všetko pre to, aby sa to aj na Slovensku stalo realitou.

Anna Laurinec Šmehilová



Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku   /   19

OPTIMALIZÁCIA PROCESU 
POSKYTOVANIA SLUŽBY VČASNEJ 
INTERVENCIE NA SLOVENSKU

Anna Laurinec Šmehilová 

Naďa Šimová

Erika Tichá

Monika Fričová

Vladislav Matej

Laura Salomonsová

Ana Serrano

SÚČASNÝ STAV POSKYTOVANIA A DOSTUPNOSTI SLUŽBY 
VČASNEJ INTERVENCIE NA SLOVENSKU 

Narodenie dieťaťa je mimoriadna rodinná a spoločenská udalosť, ktorá spravidla mobilizuje prostredie 
rodiny a primeranú odbornú zdravotnú a sociálnu starostlivosť, predovšetkým počas novorodeneckého 
a dojčenského obdobia. Narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím má nepriaznivé, objektívne 
merateľné dôsledky na celkový vývin a kvalitu jeho života a života celej rodiny z dôvodu obmedzení pri 
aktivitách a reštrikcií v participácii.1 Zdravotné postihnutie má nepriaznivý vplyv na sociálnu, zdravotnú 
a psychickú pozíciu osoby vo vzťahu k sebe samému a k prostrediu. Na základe uvedených výcho dísk 
charakterizuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím osoby so zdravotným postih-
nutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčin-
nosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovna-
kom základe s ostatnými.2 Za účinný spôsob eliminácie a znižovania nepriaznivých dôsledkov 
zdravotného postihnutia považujeme prístup, ktorý je v odbornej literatúre uvádzaný ako „včasná inter-
vencia“ (v angličtine „early intervetion“, v češtine „ranní péče“), ktorý je definovaný ako „súbor prepo-
jených, (sieťovaných) sociálnych, zdravotníckych a psychologických služieb.”3 Z pohľadu aplikačnej 
praxe by sme doplnili sieťovanie uvedených služieb so službami špeciálnopedagogickými. Na Sloven-
sku zastrešujú rôzne prvky včasnej intervencie tri rezorty – ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Rezort zdravotníctva je 
zodpovedný za čo najvčasnejšie identifikovanie postihnutia. Centrá včasnej intervencie (ďalej len „CVI“), 
ktoré spadajú do legislatívnej pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, poskytujú terénnou či 
ambulantnou formou rôzne odborné činnosti celej rodine (napr. špecializované poradenstvo, sociálnu 
rehabilitáciu, preventívne aktivity a senzorickú či motorickú stimuláciu). Ide o typ sociálnej služby, na 
ktorú majú deti so zdravotným postihnutím a ich rodiny nárok zo zákona. Centrá špeciálno-pedago-
gického poradenstva (ďalej len „CŠPP“) v rezorte školstva sa zase zameriavajú najmä na ambulantnú 
stimuláciu vývinu samotného dieťaťa a poskytujú poradenské služby ich zákonným zástupcom a peda-
gogickým zamestnancom.4  
Základným sociálnym dôvodom pre včasnú intervenciu poskytovanú dieťaťu, ktorého vývin je ohrozený 
z dôvodu zdravotného postihnutia, a rodine tohto dieťaťa je preklenutie a zníženie rizika možného so-
ciálneho vylúčenia vyvolaného absenciou alebo nedôsledným poskytovaním adekvátnej špecifickej 
odbornej starostlivosti. Cieľom včasnej intervencie je maximálne znižovať mieru odkázanosti osôb so 
zdravotným postihnutím a ich rodín na prostredie. Uvedený prístup je základným predpokladom pre 
dlhodobú sociálnu integráciu a inklúziu osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín.
V cudzojazyčnej literatúre aj v praxi sa pojem „včasná intervencia“ prekladá ako „early intervention“ ale-
bo „early childhood intervention“. V oblasti špeciálneho školstva a  poradenstva je zaužívaný ekvivalent 
„raná starostlivosť“ a v oblasti sociálnych služieb sa od 1. januára 2014 uzákonil pojem „služba včasnej 
intervencie“. Podľa nášho názoru by sme mohli na Slovensku vymedziť širšiu oblasť (zahŕňajúcu zdravot-
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ný, sociálny, ako aj školský rezort) tzv. „včasnej intervencie v ranom detstve“ a pre užšie vymedzenie v 
oblasti sociálnych služieb „službu včasnej intervencie“, alebo len „včasnú intervenciu“. Dôležitejšie je 
však kontextuálne vymedzenie tohto pojmu, resp. týchto pojmov. V európskom priestore existuje všeo-
becne uznané širšie vymedzenie včasnej intervencie v ranom detstve. Podľa Európskej agentúry pre 
rozvoj špeciálneho vzdelávania je včasná intervencia/raná starostlivosť „súhrnom starostlivosti a služieb 
určených veľmi malým deťom a ich rodinám na základe ich žiadosti v určitom období života dieťaťa, 
ktorý zahŕňa všetky kroky v prípade, že dieťa potrebuje zvláštnu podporu za účelom: 
•   zaistiť a podporiť osobný rozvoj dieťaťa; 
•   posilniť vlastné schopnosti rodiny; 
•   podporiť sociálnu inklúziu rodiny a dieťaťa.“
Pre potreby tejto štúdie uvádzame aj definíciu, ktorá vzišla z prostredia siete centier včasnej intervencie 
na Slovensku5: „Včasná intervencia predstavuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne 
znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (0 – 7). Včasná intervencia stavia na 
silách a schopnostiach členov rodiny. Snaží sa umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo 
čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady. Včasná intervencia je špeciálna starostlivosť 
určená všetkým rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom od narodenia až do spravidla siedmich rokov 
života dieťaťa. Ako deti s rizikovým vývinom sú v tomto zmysle ponímané deti, u ktorých bolo diagnostiko
vané vývinové oneskorenie, alebo sa ohrozenie ich vývinu predpokladá pod vplyvom negatívne pôsobiacich 
exogénnych alebo endogénnych faktorov. 
Včasná intervencia je realizovaná primárne v prirodzenom prostredí rodiny, má charakter tímovej spolu
práce, ktorej súčasťou je rodina, a je zameraná na rodinu ako systém a celok. Včasnú intervenciu vnímame 
ako súbor možností pomoci a podpory orientovanej na rodinu a dieťa, vychádzajúci v ústrety ich potrebám, 
pričom v sebe integruje: 
•   podporu vývinu dieťaťa, 
•   posilnenie kompetencií samotnej rodiny, 
•   podporu začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti.“

PREVALENCIA DETÍ/RODÍN, KTORÝCH SA SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE DOTÝKAJÚ

Podľa súčasných odhadov takmer 15 % svetovej populácie, čo predstavuje jednu miliardu obyvateľov 
našej planéty, má osobnú skúsenosť s funkčnou limitáciou.6 Pričom dva milióny ľudí z tejto skupiny žijú 
permanentne s výraznou dizabilitou.7 Musíme však povedať, že neexistujú jednoznačné údaje o tom, 
koľko detí so zdravotným postihnutím sa narodí na Slovensku za jeden rok. Uvedený stav je spôsobený 
viacerými skutočnosťami. U malých detí je v mnohých prípadoch prakticky nemožné jednoznačne 
označiť, že pôjde o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Napríklad diagnózu „autizmus a dieťa s 
poruchou autistického spektra (PAS)“ určujú psychiatri až v období tretieho roku dieťaťa. Napriek tomu, 
že štatistické vykazovanie v rezorte zdravotníctva je presné, kategóriu dieťaťa s označením ťažké 
zdravotné postihnutie nepoznajú. 
Vývin za posledných desať rokov dokazuje, že detí s vrodenými chybami sa rodí čoraz viac. Zatiaľ čo v 
roku 2005 sa na Slovensku narodilo 1.377 detí s vrodenou chybou, v roku 2015 sa ich počet približoval k 
číslu 2.000. Najčastejšou chybou bola vrodená choroba obehovej sústavy, ktorú diagnostikovali až 38 %, 
t. j. 750 novorodeniatkam. Z toho vyplýva, že na 1 000 narodených detí pripadá 13,5 dieťaťa práve s 
touto vrodenou chybou.
Národné centrum zdravotných informácií (NCZI) v zdravotníckej ročenke za rok 2016 uvádza údaj, že na 
Slovensku sa narodilo 1.596 živonarodených detí s vrodenou chybou. Podľa údajov Neonatologickej 

sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS) sa 10 % z celkového počtu detí narodí predčasne, 
pričom za posledné roky sa na Slovensku narodilo približne 50.000 – 55.000 detí. Ako uvádza profesor 
Zibolen (bývalý hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre neonatológiu), asi 
10 % z predčasne narodených detí má trvalé následky poškodenia. Túto skupinu by sme preto mohli 
nazvať deťmi, ktoré sociálny systém zaradí v neskoršom veku medzi deti s ťažkým zdravotným postih-
nutím.
Na základe týchto údajov si dovolíme tvrdiť, že celkový počet detí/rodín, ktoré potrebujú službu včasnej 
intervencie, sa na ročnej báze pohybuje na úrovni 2.000 detí/rodín. Ako uvádza Tichá,8 v našich pod-
mienkach je včasná intervencia pre deti v ranom veku spravidla zameraná na tri skupiny rizikových detí: 
•   deti s vývinovým oneskorením v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich oblastí: vývin motoriky, 

adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno-emocionálny vývin,
•   deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú vysokú 

pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napríklad prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgo-
vej obrny, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia,

•   deti, u ktorých ohrozenie vyplýva z biologických podmienok alebo podmienok prostredia (predovšet-
kým z nepriaznivej sociálnej situácie). Toto prostredie môže výrazným spôsobom ovplyvniť vývin 
dieťaťa.

PRÁVNE UKOTVENIE SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE 

Národná rada schválila novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) týkajúcu sa zaradenia služby 
včasnej intervencie medzi nové sociálne služby s účinnosťou od 1. januára 2014. V rámci tejto novely 
bola prvýkrát v rezorte sociálnych vecí právne ukotvená služba včasnej intervencie. Podľa druhu (§ 12) 
bola zaradená medzi sociálne služby na podporu rodiny s deťmi. Novela zaviedla nový druh sociálnej 
služby, ktorou je včasná intervencia pre dieťa so zdravotným postihnutím do siedmich rokov a pre jeho 
rodinu, keďže bez potrebnej pomoci takémuto dieťaťu a jeho rodine môže dochádzať k ohrozeniu kom-
plexného vývinu dieťaťa a súčasne k možnosti  sociálneho vylúčenia dieťaťa a jeho rodiny. V rámci tejto 
sociálnej služby sa poskytujú viaceré odborné činnosti, ako špecializované poradenstvo, sociálna reha-
bilitácia, rôzne preventívne aktivity a výkon stimulácie komplexného vývinu dieťaťa rôznymi metódami 
a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie, ktorých cieľom je v súlade s holistickým 
prístupom zabezpečiť optimálny vývin dieťaťa so zdravotným postihnutím. „Včasná intervencia pred-
stavuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám s deťmi s poruchami vývinu od narodenia po nás-
tup na povinnú školskú dochádzku. Snaží sa umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokáza-
lo čo najviac využiť svoj potenciál, a znížiť tak riziko sociálneho vylúčenia.”9

Poslednou právnou úpravou účinnou od 1. januára 2018 je sociálna služba včasnej intervencie v § 33 
vymedzená nasledovnými odbornými činnosťami:
Špecializované sociálne poradenstvo, prostredníctvom ktorého pracovníci zisťujú príčiny vzniku, charak-
teru a rozsahu problémov rodiny so znevýhodneným dieťaťom. 
Sociálna rehabilitácia, prostredníctvom ktorej realizujú podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestač-
nosti dieťaťa a rodiny a podporu pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím 
prirodzených zdrojov v rodine a komunite. V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva aj komunitná 
rehabilitácia.
Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím, prostredníctvom ktorej sa pracovníci 
zameriavajú na podporu a rozvoj komplexného vývinu dieťaťa do siedmich rokov jeho veku, ktorého 
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vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potre-
bami členov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní ne-
priaznivej sociálnej situácie a na podporu ich sociálneho začlenenia.
Prostredníctvom preventívnej aktivity sa snažia pracovníci predchádzať rizikovému správaniu rodiny 
(napríklad umiestnenie dieťaťa v detskom domove) alebo komunity (odmietanie inakosti rodiny) a 
rizikovým situáciám, ktoré sa snažia prekonať alebo riešiť.
Službu včasnej intervencie je možné poskytovať ambulantnou alebo terénnou formou sociálnej služby 
prostredníctvom terénneho programu. Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo 
dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytuje sa ambulantná sociálna služba. Vekovo je 
indikovaná pre rodiny s deťmi vo veku 0 – 7 rokov. Zdravotné postihnutie, ktoré oprávňuje prijímanie 
tejto sociálnej služby, fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
podľa osobitného predpisu8.
Právne vymedzenie financovania služby včasnej intervencie je upravené § 81 zákona o sociálnych 
službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý v ods. f ) definuje zodpovednosť vyšších 
územných celkov za poskytovanie služby včasnej intervencie a v ods. l) určuje zodpovednosť vyšších 
územných celkov za poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. 

CHRONOLOGICKÝ VÝVIN SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE V PARAGRAFOVOM ZNENÍ

Zákon č. 485/2013 Z. z., 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 ne-
skorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
Predpis účinný od 1. januára 2014 upravil v súvislosti so službou včasnej intervencie  nasledovné: 
Do § 12 ods. 1 písmená b) sa okrem iného doplnila nová služba – ods. 3 služba včasnej intervencie.
„§ 33 Služba včasnej intervencie
(1) Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin 

ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. 
(2) V rámci služby včasnej intervencie sa
 a)   poskytuje
 1.   špecializované sociálne poradenstvo,
 2.   sociálna rehabilitácia,
 b)   vykonáva
 1.   stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
 2.   preventívna aktivita.
(3) Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou  formou 

sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. 
(4) Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravot-

nej starostlivosti podľa osobitného predpisu.“ 
V § 75 sa odsek 7 doplnil okrem iného aj o písm. l) „služba včasnej intervencie“. V § 81 písm. f ) sa na kon-
ci pripojili tieto slová: „a služby včasnej intervencie“.

Zákon č. 40/2017 Z. z., 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 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, pod-

pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpis účinný od 1. marca 2017 upravil v súvislosti so službou včasnej intervencie  nasledovné: 
V § 12 ods. 1 písm. b) znie:
„b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú v bode 5 aj služba včasnej intervencie“.

Zákon č. 331/2017 Z. z., 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 ne-
skorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
Predpis účinný od 1. januára 2018 upravil v súvislosti so službou včasnej intervencie  nasledovné:
V § 33 sa za ods. 2 vložil nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia“.
V § 33 ods. 4 sa na konci pripojili tieto vety: 
„Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby má prednosť pred ambulantnou sociálnou službou. Ak 
terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu 
situáciu, poskytuje sa ambulantná sociálna služba.“ 
V § 75 ods. 3 sa za písmeno a) vložilo nové písm. b), ktoré znie:
„b) službu včasnej intervencie“.
V § 77 ods. 1 sa za slová „opatrovateľskej služby,“ vložili slová „na počet hodín služby včasnej intervencie“. 

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE V KONTEXTE MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV 
A NÁRODNÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV

Organizácia Spojených národov (OSN) prijala dva medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktoré 
spoločne formulujú ľudské právo na intervenciu v ranom detstve pre deti a mladých ľudí so zdravotným 
postihnutím. Dohovorom o právach dieťaťa (kapitola 23) a Dohovorom o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (článok 7, 8 a 25) zároveň popisujú štandardy, na základe ktorých môžu všetky signatárske 
krajiny rozvíjať programy, služby a zákony potrebné na napĺňanie ustanovení jednotlivých dohovorov.
Slovensko reagovalo na uvedené ľudskoprávne dohovory prijatím niekoľkých strategických dokumen-
tov. Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej 
republike (október 2011) definovala kroky potrebné k transformácii pobytových zariadení – inštitúcií na 
komunitné služby. Následne rezortné ministerstvo vypracovalo a schválilo Národný akčný plán precho-
du z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2011 – 2015 (de-
cember 2011).
V ďalšom období rezortné ministerstvo prijalo Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 
– 2020, kde si v rámci jednotlivých špecifických cieľov kladie úlohu zabezpečiť dostupnosť sociálnych 
služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity a zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych 
služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena odkázaného na 
pomoc inej osoby. 
V rámci Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 
2014 – 2020 schváleného uznesením vlády č. 121/2014 sú definované konkrétne kroky a ciele pre jed-
notlivé rezorty, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím.
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VYMEDZENIE CIEĽOVEJ SKUPINY SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE

Na Slovensku neexistuje oficiálna evidencia počtu detí so zdravotným postihnutím, ktoré môžu byť po-
berateľmi sociálnej služby včasnej intervencie. Preto na určenie cieľovej skupiny využívame nasledovné 
dostupné zdroje:
•   Prieskum u pediatrov v spolupráci so samosprávnymi krajmi (Asociácia poskytovateľov a podporo-

vateľov včasnej intervencie, 2017);
•   NCZI – Zdravotnícke ročenky (1.596 detí s vrodenou chybou v roku 2016); 
•   Neonatologická sekcia SPS (10 % predčasne narodených detí má trvalé následky poškodenia);
•   Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 2014/15 – Sumárny protokol 

(počet detí v 6. roku života – 1.574 detí – len kategórie autizmus/PAS, MP, TP, ZP, SP a VP);
•   Percentuálny kvantifikovaný odhad, z ktorého vychádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), a 

podľa ktorého predstavujú deti so zdravotným postihnutím od 2,2 % do 3,8 % zo všetkých živonaro-
dených detí na celom svete. 
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SPOLU 3 157 683 2 474 3 150 664 2 486

Bratislavský kraj 408 81 327 431 76 355

Trnavský kraj 280 55 225 286 52 234

Trenčiansky kraj 376 68 308 371 67 304

Nitriansky kraj 335 67 268 327 63 264

Žilinský kraj 454 106 348 456 100 356

Banskobystrický kraj 362 84 278 355 76 279

Prešovský kraj 552 125 427 542 127 415

Košický kraj 390 97 293 382 103 279

Tabuľka č. 1 
Počet držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S – vek 0 až 7 rokov  (údaje k 31. 12. 2017 a k 30. 6. 2018)

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia ekonomiky, 
Odbor metodiky informačných systémov, Oddelenie štatistík a zberu údajov, 2018

Tabuľka č. 2 
Podiel detí so zdravotným postihnutím a rizikovým vývinom 
na populácii všetkých detí v rovnakom veku

Tabuľka č. 3
Kvantifikovaný odhad počtu detí so zdravotným postihnutím a rizikovým vývinom 
v jednotlivých krajoch pri predpoklade 3,5 % podielu na celkovom počte detí rovnakého veku 

 Kraj Deti do 7 rokov Predpoklad počtu detí so ZP 
a RV pri návratnosti 100 %

Podiel detí so ZP a RV 

BBSK 43 740 1 529 3,5 %

BSK 54 137 1 404 2,6 %

KSK 63 365 1 079 1,7 %

NSK 43 129 min. 300  

PSK 68 647 1 183 1,7 %

TNSK 38 049 908 2,4 %

TTSK 37 845 1 176 3,1 %

ZSK 50 861 1 124 2,2 %

SPOLU 399 773 8  702 2,5 %

 Kraj Deti do 7 rokov Predpokladaný podiel 
detí so ZP a RV

Kvantifikovaný odhad 
počtu detí so ZP a RV 

BBSK 43 740 3,5 % 1 532

BSK 54 137 3,5 % 1 896

KSK 63 365 3,5 % 2 219

NSK 43 129 3,5 % 1 510

PSK 68 647 3,5 % 2 404

TNSK 38 049 3,5 % 1 332

TTSK 37 845 3,5 % 1 325

ZSK 50 861 3,5 % 1 781

SPOLU 399 773 3,5 % 14 000

Zdroj: Dotazníkový zber, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, 2017
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE PRE SYSTÉM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Tabuľka č. 4 
Počet poskytovateľov a zamestnancov služby včasnej intervencie

Tabuľka č. 5
Počet prijímateľov služby včasnej intervencie 

Tabuľka č. 6
Výška požadovaných a poskytnutých príspevkov z VÚC 
pre poskytovateľov služby včasnej intervencie v rokoch 2017 – 2018 

POSKYTOVATELIA SVI 2014 2015 2016 2017 2018

Počet registrovaných poskytovateľov SVI 1 9 16 22 26

Počet zamestnancov – plné úväzky 0 N/A 17,25 58 N/A

ROK 2014 2015 2016 2017

PRIJÍMATELIA  SVI 0 250 316 561

Zdroj: Prieskum, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, 2018

Zdroj: Prieskum, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, 2018

Zdroj: Prieskum, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, 2018

2017 2018

Požadované (eur) 1 000 906 1 346 519

Príspevok VÚC (eur) 446 114 941 286

Podiel financovania 44,6 % 69,9%

Tabuľka č. 7
Výška poskytnutých príspevkov v eur za jednotlivé VÚC 
pre poskytovateľov služby včasnej intervencie v rokoch 2017 – 2018

Tabuľka č. 8
Počet hodín služby včasnej intervencie

*neuviedli troch poskytovateľov, **neuviedli dvoch poskytovateľov, ***neuviedli jedného poskytovateľa
Z uvedených dôvodov sú údaje v tabuľke č. 7 orientačné (poznámka autorov).
Zdroj: Prieskum, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, 2018

Zdroj: Prieskum, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, 2018

Kraj 2017 2018

PSK         37 700*         52 104**

TTSK           7 607           83 272   

TNSK         10 000           95 604   

BBSK         33 683           98 484   

ZSK         12 532**       100 211***

BSK       117 483         127 545   

NSK         90 448         189 084   

KSK       140 960         189 344   

SPOLU       450 413         935 648   

 ROZSAH PRÁCE S RODINAMI 2014 2015 2016 2017

Počet hodín práce s rodinou N/A N/A 13 915 45 384

• z toho terénnou formou N/A N/A 5 693 34 560

• z toho ambulantnou formou N/A N/A 8 222 10 824

Podiel terénnej formy N/A N/A 41 % 76 %
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Tabuľka č. 9
Príspevok na hodinu služby včasnej intervencie

Kraj Príspevok 2017 (eur/hod.) Príspevok 2018 (eur/hod.)

Bratislavský 8,35 9,76

Banskobystrický 8,35 12,6

Košický 18,7 15,0

Nitriansky - 12,6

Prešovský 8 8

Trenčiansky - 9,39

Trnavský 4,3 8,35

Žilinský 6,5 7,6

PRIEMER SR 9,03 10,17

Zdroj: Prieskum, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, 2018

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE PRE ZDRAVOTNÍCTVO

Tabuľka č. 10
Odborní zdravotnícki pracovníci a dostupnosť ich výkonov 
pre deti so zdravotným postihnutím do 3 rokov

PRÍSPEVOK SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV NA JEDNU RODINU V ROKU 2017 
V roku 2017 bol príspevok na rodinu u jednotlivých poskytovateľov rôzny. Pohyboval sa od 179 eur po 
3.267 eur/rodina. 

Počet zariadení, 
kde boli pacienti 

so ZP do 3 r.

Počet detí 
so ZZ do 3 r. 

u odborníkov

Dostupnosť 
špecialistov

Klinický psychológ 88 469 8 %

Klinický logopéd 122 562 9 %

Liečebný pedagóg 6 35 0,6 %

Počet zariadení, 
kde boli pacienti 

so ZP do 3 r.

Počet výkonov  Dostupnosť 

FBLR - cvičenia 246 77 946 17 %*

*Pri rozrátaní počtu cvičení na jedného pacienta do 3 rokov dostaneme frekvenciu cvičení 8,7 x ročne. 
Pri predpokladanej potrebe fyzioterapie 50 x ročne je dostupnosť VI z rezortu zdravotníctva 17 %.
Zdroj: Prieskum, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, 2018

Tabuľka č. 11
Odborní zdravotnícki pracovníci a dostupnosť ich výkonov 
pre deti so zdravotným postihnutím do 7 rokov

Zdroj: Prieskum, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, 2018

Zdroj: Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za školský rok: 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE PRE ŠKOLSTVO – PORADENSKÝ SYSTÉM

Tabuľka č. 12
Počet detí so zdravotným znevýhodnením predškolského veku v evidencii CŠPP

Počet zariadení, 
kde boli pacienti 

so ZP do 7 r.

Počet detí 
so ZZ do 7 r. 

u odborníkov

Dostupnosť 
špecialistov

Klinický psychológ 138 6 208 44 %

Klinický logopéd 8 360 3 %

Počet zariadení, 
kde boli pacienti 

so ZP do 3 r.

Počet výkonov  
(výkony a cvičenia)

Dostupnosť 

Klinický psychológ 153 360 356 N/A

FBLR – cvičenia 449 134 250 19,7 %

Dáta uvedené v tabuľke č. 11 sme získavali z Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút zdravotnej politiky 
nám poskytol výstupy z databázy poisťovní. Dostali sme k dispozícii množinu diagnóz detí, ktoré 
navštívili uvedených odborníkov v roku 2017, a vylúčili sme tie diagnózy, ktoré do služby včasnej inter-
vencie určite nespadajú. V analýze zostali diagnózy, ktoré môžu a nemusia byť predmetom služby včas-
nej intervencie, napríklad dyslália, ktorá je zlúčená v jednom kóde s diagnózou ťažká porucha reči. Preto 
je analýza dostupnosti z vyššie uvedených údajov ťažko interpretovateľná, konkrétne pri logopédovi 
považujeme množstvo výkonov za také vysoké, že z hľadiska detí so zdravotným postihnutím, ktoré sú 
cieľovou skupinou, je to nereálne číslo. 

Vek dieťaťa so ZZ 2016/2017

do 1 roka 84

do 2 rokov 144

do 3 rokov 477

SPOLU DO 3 ROKOV 705

do 4 rokov 1 719

do 5 rokov 4 159

do 6 rokov 9 115

do 7 rokov 7 464

SPOLU DO 7 ROKOV 23 162
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Pri výsledku 705 detí do 3 rokov, ktoré navštívili centrum špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP), 
dostávame dostupnosť včasnej intervencie v rezorte školstva 11 %. Toto číslo by ešte malo byť 
prenásobené koeficientom pomeru terapeutických výkonov na všetkých výkonoch CŠPP.

Tabuľka č. 13
Počet CŠPP a ich zamestnancov

Tabuľka č. 14 
Počet CŠPP a ich klientov podľa jednotlivých krajov

POSKYTOVATELIA SVI 2016/17

Počet CŠPP 151

Počet zamestnancov 1 036

Zdroj: Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za školský rok: 2016/2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2018

Kraj Počet 
CŠPP 

CELKOM

Štátne 
CŠPP

Súkromné 
CŠPP

Počet 
klientov 

CELKOM

Klienti 
štátnych 

CŠPP

Klienti
súkromných 

CŠPP

Bratislavský 21 16 5 8 936 4 940 3 996

Banskobystrický 17 12 5 9 089 6 156 2 933

Košický 17 9 8 12 414 8 046 4 368

Nitriansky 19 11 8 6 264 1 868 4 396

Prešovský 26 13 13 16 939 7 314 9 625

Trenčiansky 13 7 6 8 587 4 101 4 486

Trnavský 13 8 5 12 259 8 567 3 692

Žilinský 25 12 13 13 936 4 243 9 693

SR 151 88 63 88 424 45 235 43 189

ZHRNUTIE

K 31. 12. 2018 dosahoval počet držiteľov ŤZP a ŤZP-S od 0 do 7 rokov na Slovensku hodnotu 6.314 a k 
30.  6. 2018 to bolo 6.300 detí. Tu však treba podotknúť, že nie všetky deti so zdravotným postihnutím a 
s rizikovým vývinom do sedem rokov sú aj reálni držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S. Podiel detí so zdravot-
ným postihnutím a s rizikovým vývinom na populácii všetkých detí vo veku do sedem rokov v roku 2017 
činil v celoslovenskom priemere 2,5 %, pričom najvyšší podiel v porovnaní jednotlivých krajov dosa-
hoval Banskobystrický kraj, a to až na úrovni 3,5 %. Kvantifikovaný odhad počtu detí so zdravotným 
postihnutím a s rizikovým vývinom v jednotlivých krajoch pri predpoklade 3,5 % podielu na celkovom 
počte detí rovnakého veku činí približne 14.000 detí do sedem rokov, resp. ich rodín. 

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE V PORTUGALSKU (príklad dobrej praxe)

Paradigmatické posuny potrebné pre kvalitnú včasnú intervenciu v Portugalsku
Dvadsiaty piaty apríl 1974 predstavuje pre Portugalsko veľmi dôležitý a prelomový dátum v mnohých 
oblastiach vrátane systému sociálnej starostlivosti a ochrany detí. Boli vtedy vykonané zmeny v oblasti 
starostlivosti a ochrany detí, vzniklo niekoľko iniciatív pre deti so špeciálnymi potrebami a predškolské 
vzdelávanie sa uznalo ako súčasť oficiálneho vzdelávacieho systému.49 Krajina, ktorej pomohol in-
vestičný program podporovaný Európskym spoločenstvom, zvýšila mieru predškolskej výchovy z 33 % 
v roku 1996 na 67 % v roku 1997/9850, 80 % v roku 200851 a 89,8 % v roku 201452. Pokiaľ ide o zdravot-
nícke služby, v mnohých väčších nemocniciach v krajine existuje množstvo následných programov pre 
vysokorizikových novorodencov v pôrodniciach a pediatrických klinikách. Portugalská štátna zdravotná 
starostlivosť poskytovala väčšine obyvateľov bezplatnú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom siete 
zdravotníckych centier primárnej starostlivosti a miestnych, sekundárnych a terciárnych nemocníc. Za 
posledných 30 rokoch došlo k výraznému zvýšeniu kvality zdravotníckej starostlivosti pre matky a deti, 
čo viedlo k dramatickému poklesu miery detskej úmrtnosti z 24,2 % v roku 1980 na 2,8 % v roku 201453. 
Všetky tieto metódy sociálnej, zdravotnej a vzdelávacej podpory viedli k vzniku prvých experimentov 
včasnej intervencie v Portugalsku. Niektoré z prvých pokusov v tejto oblasti možno nájsť už v 70-tych 
rokoch, keď Centrum pre cerebrálne ochorenia v Lisabone vyvinulo program zameraný na včasnú inter-
venciu (VI) pre deti s mozgovou obrnou. V priebehu 80-tych rokov bola významným prínosom podpora 
zo strany DSOIP, ktorá sa stala sprostredkovateľom programu včasnej intervencie Portage v Portugalsku 
a interpretovala a využívala svoje materiály pri práci s malými deťmi so špeciálnymi potrebami a ich ro-
dinami pri domácom programe.54 
Všetky vyššie uvedené programy, hoci boli štruktúrované na základe zamerania na deti, boli organi-
začne izolované a fungovali jednotlivo. Tento nedostatok prepojenia s inými službami, ktoré tiež slúžia 
potrebám detí a rodín, napr. sociálne služby, zdravotné služby, vzdelávacie služby a súdnictvo, okrem 
iného viedli k fragmentovanému poskytovaniu starostlivosti.55 Táto roztrieštená štruktúra často zane-
cháva rodiny frustrované a samotné služby, ktoré môžu pomôcť ich deťom, nie sú k dispozícii alebo sa 
dajú vyhľadať len ťažko. Od polovice osemdesiatych rokov ukázalo rastúce povedomie o dôležitosti 
prvých rokov života dieťaťa, ich vplyve na budúci proces jeho rozvoja a znalosť vývinu starostlivosti v 
zahraničí potrebu rozvíjať služby pre deti so špeciálnymi potrebami mladšie ako tri roky. Koncom 80-
tych rokov sa v celej krajine rozvinula široká škála programov a služieb. Koncepčný rámec, modely 
poskytovania, cieľové skupiny obyvateľstva, ciele, výsledné opatrenia, úroveň zapojenia rodičov, typ, 
intenzita alebo trvanie služieb boli od programu k programu veľmi rozdielne, dokonca sa líšili aj v rámci 
toho istého programu.
Za niečo viac ako desaťročie sa včasná intervencia vyvinula z rozvíjajúcej sa služby poskytovanej spô-
sobom zameraným na dieťa na rýchlo rastúcu oblasť s úplne iným koncepčným rámcom. Časť tohto 
vývoja bola vyvolaná zavedením komunitného programu včasnej intervencie v meste Coimbra, ktoré sa 
nachádza v centrálnej oblasti krajiny.56 Cieľom projektu bolo poskytnúť individuálnu starostlivosť deťom 
do troch rokov a/alebo so špeciálnymi potrebami a ich rodinám na úrovni okresu prostredníctvom 
využívania formálnych a neformálnych zdrojov, ktoré už sú k dispozícii v komunite, a vytvorením 
spoločného úsilia zahŕňajúceho zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne služby. Poskytovali školenia všet-
kým zainteresovaným odborníkom a podporovali spoluprácu v Portugalsku a v zahraničí. Projekt 
výrazne prispel k rozvoju portugalskej legislatívy týkajúcej sa služieb včasnej intervencie a považuje sa 
za predchodcu národného modelu, ktorý bol neskôr legislatívou vytvorený. 
Realizácia projektu Coimbra „bola východiskovým bodom procesu návratu k rozvoju včasnej inter vencie 
v Portugalsku.”57 Vychádzajúc zo skúseností včasnej intervencie v meste Coimbra v roku 1994 a uznaním 
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potreby vytvoriť organizačný a integrovaný model spoločných povinností medzi jednotlivými odvetvia-
mi pre včasnú intervenciu bola vytvorená pracovná skupina. Táto pracovná skupina pozostávala zo 
zástupcov ministerstva školstva, ministerstva sociálnych vecí a ministerstva zdravotníctva, ktorí mali za 
úlohu vytvoriť prvú legislatívu včasnej intervencie (Spoločné výkonné nariadenie č. 891/99) zameranú 
na zriadenie a organizovanie služieb pre malé deti so špeciálnymi potrebami a ich rodiny. Spoločné 
výkonné nariadenie navrhnuté touto pracovnou skupinou bolo nakoniec prijaté 19. októbra 1999. 
Právne predpisy umožnili rozšíriť skúsenosti z oblasti Coimbra do iných regiónov krajiny a spustili cestu 
k vybudovaniu integrovanej siete služieb zahŕňajúcich inkluzívnu včasnú intervenciu a služby zamerané 
na rodinu a podnietili vývin smerom k celonárodnej konzistentnosti služieb včasnej intervencie. Tento 
vzostupný proces jednoznačne viedol k vytvoreniu legislatívy, ktorá je v Európe jedinečná, pretože 
poskytovaním služieb včasnej intervencie deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám sa zaoberajú 
priamo špičkové štruktúry, a to tri ministerstvá: ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva a mi-
nisterstvo sociálnych vecí.
Ako hovorí Bairrão (2007): „V pozitívnom slova zmysle sa stalo mnoho ďalších vecí, ktoré spoločné naria-
denie nepredvídalo. Okrem rozvoja miestnych a regionálnych tímov a veľkej účasti profesionálov stimu-
lovalo niekoľko univerzít k úvahám, rozvoju výskumu a zavedeniu včasnej intervencie do ich učebných 
osnov, čo umožnilo formálne a neformálne medzinárodné prepojenie, spoluprácu medzinárodných 
odborníkov a spoluprácu medzi službami a univerzitami.” 58

V októbri 1999 bola prijatá prvá legislatíva týkajúca sa včasnej intervencie (Spoločné výkonné naria-
denie č. 891/99), čiastočne založená na koncepčnom rámci projektu Coimbra. Legislatíva obsahovala 
dôležitú zmenu: namiesto toho, aby sa zamerala iba na vzdelávanie dieťaťa, jasne identifikovala rodinu 
ako miesto pre plánovanie a poskytovanie komunitnej podpory a služieb včasnej intervencie. Legislatí-
va tiež pripomenula, že oblasť včasnej intervencie je interdisciplinárna a interaktívna, že pozostáva z 
odborníkov v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb a mala by poskytovať komplexné 
rozvojové služby deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám od narodenia do šiestich rokov.59 Pot-
reba individuálneho intervenčného plánu, ktorý by sa mal rozvíjať a realizovať podľa filozofie zameranej 
na rodinu, bola ústredným prvkom portugalskej legislatívy.
Počas prvého desaťročia po začatí projektu Coimbra sme boli schopní navštíviť a nadviazať kontakty s 
programami včasnej intervencie a profesionálmi v USA. Bol to začiatok rozsiahlej výmeny materiálov a 
myšlienok a veľmi vysokej návštevnosti konzultantov v Portugalsku a mimo neho, čo postupne viedlo 
od jednorazového zapojenia po dlhodobú účasť na vzdelávacom programe. Spolupráca s odborníkmi 
zo Spojených štátov bola absolútne kľúčová v oblastiach ako je účasť a posilnenie postavenia rodiny, 
práca s rodinami, rozvoj plánu individualizovanej rodiny služieb, služby zamerané na rodinu, inter-
disciplinárnu tímovú prácu a dohľad. Európski odborníci sa tiež zúčastnili vzdelávacích aktivít v meste 
Coimbra, ale v menšom rozsahu. Táto spolupráca, spolu so všetkými skúsenosťami získanými pri posky-
tovaní služieb, bola dôležitá pre rozvoj tohto modelu služieb.
Žiaľ, legislatíva bola veľmi úspešná pri poskytovaní služieb včasnej intervencie len v konkrétnych oblas-
tiach krajiny, najmä v centrálnom regióne a v oblasti Alentejo.60 V niektorých iných regiónoch nebola 
vykonaná z dôvodu nedostatočnej angažovanosti regionálnych politických orgánov. Tento čiastkový 
neúspech bol do určitej miery zapríčinený aj skutočnosťou, že spoločné výkonné nariadenia vydané 
vládou nie sú tak záväzné, ako verejné zákony schválené parlamentom. Fungujú ako pilotné legislatívne 
nástroje, ale nie sú oprávnené podporovať rozsiahle prijatie opatrení včasnej intervencie. V dôsledku 
toho sa začala intenzívna kampaň na presadzovanie a zvyšovanie povedomia, na ktorej sa zúčastnili 
rodičia, odborníci a akademici v rámci občianskej spoločnosti v krajine. Počas tohto obdobia bola parla-
mentu predložená petícia podpísaná 7.000 rodičmi a v parlamente sa uskutočnila diskusia o včasnej 
intervencii. Súčasne sa vyžiadali odborné posudky na vývin včasnej intervencie v Portugalsku od medz-

inárodných expertov, ktoré sa predložili tým, ktorí majú rozhodovaciu právomoc, a poslancom. Príkladom 
toho sú názory Michaela Guralnicka, predsedu Medzinárodnej spoločnosti včasnej intervencie, a Carla 
Dunsta, vedúceho výskumného ústavu Orleana Pucket Institute v USA: 
„Sila včasnej intervencie v Portugalsku podľa môjho názoru spočívala v troch kľúčových faktoroch: (1) 
rodina, ktorá je stredobodom poskytovania včasnej intervencie, (2) komunitný charakter systému včas-
nej intervencie, ale nie výlučne, využívanie neformálnych komunitných zdrojov na podporu detí a rodín 
a (3) združovanie podpory a zdrojov viacerých súkromných a vládne financovaných programov a orga-
nizácií. Jedna vec, ktorá ma najviac ohromila, pokiaľ ide o rozvoj včasnej intervencie v Portugalsku, je 
skutočnosť, že súčasné silné stránky rodín, členov komunity a komunitných organizácií sa spoločne 
využili takým spôsobom, aký má najväčší zmysel pre miestne komunity. Je to jedinečné a vďaka tomu sa 
rozvoj včasnej intervencie vo vašej krajine stáva „špičkovou” praxou.“ (Carl Dunst) 
„Na základe prezentácií a diskusií s vedúcimi predstaviteľmi Národného združenia včasnej intervencie v 
Portugalsku je celkom jasné, že model včasnej intervencie, ako je zavedený v meste Coimbra, je naj-
modernejší a obsahuje všetky dôležité prvky na zabezpečenie úspešného programu včasnej intervencie 
na národnej úrovni. Keďže súčasné právne predpisy sú založené na tomto modeli, zdá sa, že potenciál 
poskytovania najefektívnejších a komplexnejších služieb v Portugalsku je dobre zavedený.” (Michael Gu-
ralnick) 
Kampaň, ktorej cieľom bolo zabezpečiť práva týchto detí a rodín, vyvrcholila uzákonením verejného 
zákona (PL) 281 6. októbra 2009. Nová legislatíva pre poskytovanie služieb včasnej intervencie (PL 
281/09) schválená parlamentom bola veľmi podobná s JER a vytvorila Národný systém pre včasnú inter-
venciu (SNIPI). Našťastie, od začiatku nového tisícročia získala včasná intervencia rastúce publikum, a 
odborníci, agentúry a rodiny si plne uvedomujú významný posun paradigmy, ktorý sa vyskytol v Portu-
galsku a ktorý bol opísaný vyššie.61 Dúfame, že táto zmena povedie k výhodnejšiemu poskytnutiu naj-
lepšej praxe včasnej intervencie, keďže to uľahčuje samotná legislatíva.62 
Zhrnutý verejný zákon (PL) 281 zo 6. októbra 2009 obsahuje nasledujúce dôležité smernice:
•   Cieľovou populáciou pre včasnú intervenciu sú deti od narodenia do šiestich rokov s vysokým rizikom 

alebo so špeciálnymi potrebami a ich rodiny;
•   Včasná intervencia je komunitná služba zahŕňajúca zdravie, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, ako 

aj súkromné inštitúcie a neformálne zdroje;
•   Tímová práca je dôležitá, pričom tímy sú dimenzované podľa miestnych potrieb a fungujú na interdis-

ciplinárnom základe;
•   Individuálny plán rodinnej služby musí byť vypracovaný a realizovaný podľa filozofie zameranej na 

rodinu a podľa kolektívnych výsledkov zahŕňajúcich proces spolupráce medzi rodinou a členmi tímu 
služby včasnej intervencie. Zákon tiež vyžaduje vypracovanie prechodného plánu vždy, keď dôjde k 
prechodu dieťaťa k rôznym programom a systémom poskytovania služieb vrátane predškolskej a 
základnej školy;

•   Cieľovým prijímateľom plánovania a poskytovania služieb včasnej intervencie nie je len dieťa, ale aj 
rodina; 

•   Sú definované finančné a politické povinnosti týkajúce sa troch ministerstiev (vzdelávanie, zdravot-
níctvo a sociálne služby);

•   Monitorovanie a hodnotenie implementácie legislatívy je zabezpečené vytvorením medzirezortnej 
národnej komisie s dvoma zástupcami ministerstiev zdravotníctva, školstva a sociálnych služieb a 
piatich regionálnych podriadených komisií (Severná, Centrálna, Lisabonská, Alentejo a Algarve) s jed-
ným zástupcom z každého ministerstva v každej subkomisii;

•   V každom okrese pozostáva organizácia praxe včasnej intervencie z technického a dozorného tímu, 
ktorý má troch zástupcov zo zdravotníckeho, vzdelávacieho a sociálneho odboru. Na miestnej úrovni 
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LOKÁLNE TÍMY VČASNEJ INTERVENCIE
(špeciálni pedagógovia, lekári a sestry primárnej starostlivosti, 

sociálny pracovník, psychológ, logopéd, iní odborníci)

ŠTÁTNA KOORDINAČNÁ KOMISIA

REGIONÁLNE PODKOMISIE

TÍMY TECHNICKÉHO DOZORU

Obr. 11 Organizačná schéma portugalského systému včasnej intervencie – SNIPI

V rámci každého tímu LVI sa spomedzi členov tímu vyberie sprostredkovateľ, ktorého úlohou je úzko 
spolupracovať s rodinou a sprostredkovávať interakciu medzi rodinou a tímom LVI pomocou prístupu 
interdisciplinárneho modelu (pozri obrázok 8). Sprostredkovateľ môže znížiť stres, ktorému rodiny čelia 
tým, že prevezme zodpovednosť za komunikáciu medzi rodinou a tímom rôznych odborníkov a služieb. 
Informácie a zručnosti sa prenášajú cez jednotlivé odbory. Cieľom tohto modelu poskytovania služieb je 
neustála snaha o rozširovanie spoločného jadra vedomostí a kompetencií jednotlivých členov tímu. 
Jednotliví členovia tímu sa zaväzujú, že sa navzájom budú viesť a učiť, zaujmú vymeniteľné úlohy a zod-
povednosti a umožnia, aby potreby dieťaťa a rodiny diktovali ciele tímu. Každý člen môže slúžiť ako 
vedúci tímu. Jeden člen je zvyčajne určený ako sprostredkovateľ konkrétneho prípadu, ktorý má inter-
pretovať rozhodnutia tímu a v niektorých prípadoch integrovať poskytovanie rôznych profesionálnych 
služieb.63 Rodiny sú rovnocennými členmi tímu a podieľajú sa na všetkých aspektoch intervencie. Očaká-
va sa, že členovia tímu, ktorí prichádzajú z rôznych odborov, sa zúčastnia rozdeľovania úloh pri práci v 
tímoch LVI. Výskum a skúsenosti preukázali, že rozdeľovanie úloh je dôležitým aspektom profesionálne-
ho rozvoja, ktorý je potrebné riešiť, aby pozitívne ovplyvnil kvalitu postupov včasnej intervencie.64 

sa vytvárajú tímy miestnej včasnej intervencie (LVI) pozostávajúce zo špeciálnych pedagógov, lekárov 
primárnej starostlivosti a zdravotných sestier, psychológov, sociálnych pracovníkov a terapeutov. 
Tímy LVI vykonávajú činnosť na miestnej úrovni, ktorá môže zahŕňať niekoľko obcí, alebo môžu byť 
členené podľa farností. Tieto tímy sa zakladajú hlavne v komunitných zdravotných centrách, zdravie 
sa považuje za primárne kritérium prístupu do systému včasnej intervencie a slúžia ako stratégia na 
aktívne zapojenie zdravotných stredísk včasnej intervencie, ale môžu tiež byť založené v zariadeniach 
poskytovaných ministerstvom školstva alebo mimovládnymi organizáciami so zmluvou o spolupráci 
so sociálnymi službami. V súčasnosti je v piatich regiónoch v Portugalsku 152 tímov LVI.

•   Implementácia tohto systému znamená rozvoj synergií, ako aj dostupných a efektívnych informačných 
kanálov, dobré prepojenie a komunikáciu medzi rôznymi činiteľmi, ako aj dostupnosť skupiny 
odborníkov, ktorá môže poskytnúť špecializovanú a včasnú reakciu na potreby detí a ich rodiny v 
službe včasnej intervencie. Obrázok 7 znázorňuje organizačnú schému SNIPI.

Obr. 12 Fungovanie interdisciplinárneho tímu
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Deti vo veku od 0 do 6 rokov, ktoré sú rizikové alebo majú špeciálne potreby, a ich rodiny, majú nárok na 
služby včasnej intervencie. Tím LVI musí zabezpečiť dohľad nad deťmi, ktoré nemajú právo na včasnú 
interakciu, a ich rodinami, pretože hoci nie sú oprávnené na tieto služby, musia sa pravidelne posudzovať 
z dôvodu identifikovaných rizikových faktorov.
Vzhľadom na financovanie SNIPI, v rámci kompetencií právne náležiacich ministerstvu sociálnych 
služieb, jedným z hlavných nástrojov opatrení je dohoda o spolupráci medzi VI a súkromnými inštitú-
ciami sociálnej solidarity (SISS) na účely zamestnávania sociálnych pracovníkov, terapeutov a psy-
chológov, ktorí dopĺňajú tímy LVI. Financovanie dohôd o spolupráci sa zakladá na schválených odporúča-
niach národnej koordinačnej komisie SNIPI a podľa jednotlivých typológií sa stanovuje hodnota pre 
dieťa, ktorá závisí od počtu detí a profesionálov v tíme. Ďalšie dve ministerstvá (ministerstvo zdravot-
níctva a ministerstvo vzdelávania) poskytujú ľudské zdroje (lekári, zdravotné sestry, špeciálni vychová-
vatelia v ranom detstve atď.).
Úplná implementácia verejného zákona 281/2009 pretrváva, no najnovšie správy SNIPI jasne dokazujú 
dôležitosť koordinácie služieb a ako táto koordinácia pomohla zaistiť, že VI sa poskytuje deťom a rodi-
nám aj napriek hospodárskej kríze, ktorú Portugalsko zažilo v posledných ôsmich rokoch. Ďalší pozitívny 
aspekt implementácie zákona súvisí s nárastom počtu detí a rodín, ktorým sa dostávajú služby vo všet-
kých regiónoch krajiny, a najmä skutočnosť, že sa zrovnoprávnilo rozdelenie počtu detí a rodín prijíma-
júcich tieto služby v daných regiónoch. Nedávna správa o údajoch z národnej správy SNIPI uvádza, že 
medzi rokmi 2011 a 2012 došlo k zvýšeniu počtu detí, ktorým sa poskytovali tieto služby, o 55 %, a od 
roku 2012 do roku 2013 došlo k 22 % zvýšeniu počtu detí prijímajúcich tieto služby. V roku 2011 bolo v 
spoločnosti VI obslúžených 7.545 detí a ich rodín a v roku 2013 sa počet detí a rodín, ktorým sa dostalo 
týchto služieb, takmer zdvojnásobil (N = 14.273). V roku 2016 sa SNIPI stará o 20.041 detí. Graf zobrazu-
júci tieto čísla možno vidieť na obrázku č. 3. Tento nárast možno pripísať zvýšenému dôrazu na zisťo-
vanie a odporúčanie detí, čo prispelo k neustálemu zvyšovaniu počtu detí a rodín využívajúcich tieto 
služby od prijatia zákona.65 
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Obr. 13 Počet detí  Národná správa SNIPI 2015 a 2016

•   NO ELI     
•   DETI V SPRIEVODE SNIPI
•   DETI S POTENCIÁLNYMI POTREBAMI SNIPI (SČÍTANIA V ROKU 2011)

LVI TÍMY A POČTY DETÍ

Vzhľadom na dodržiavanie zásad a postupov zameraných na rodinu, celoštátne štúdie v Portugalsku 
priniesli povzbudzujúce zistenia.66 Vykonané štúdie ukázali, že odborníci chápali a poznali základné 
teore tické koncepty súvisiace so zásadami zameranými na rodinu. Výsledky týchto štúdií ukázali, že 
odborníci sa usilujú o prijatie postupov orientovaných na rodinu a že rodiny sú vo všeobecnosti s týmito 
službami spokojné.67  
Zistenia tiež zdôrazňujú povedomie odborníkov o hodnote poskytovania podpory deťom a rodinám v 
prirodzenom prostredí, ako aj využívania sprostredkovateľov na zlepšenie podpory poskytovanej pro-
gramami a odborníkmi v oblasti včasnej intervencie.68 Ďalšie zistenia z týchto štúdií poukazujú na potre-
bu aktívnejšie zapojiť rodiny do rôznych fáz procesu poskytovania pomoci, potrebu zvýšiť dôrazu na 
mobilizáciu a posilnenie neformálnych sietí sociálnej podpory rodín a využívanie existujúcich zdrojov a 
služieb založených na komunitách na riešenie rodinných záujmov a priorít.
Pri preventívnych, kvalitných programoch včasnej intervencie by sa na sekundárnej a terciárnej úrovni 
malo vyhnúť veľkému počtu následných, komplexnejších a nákladnejších intervencií. Kvalitné programy 
včasnej intervencie, ktoré majú skutočný vplyv na vývin detí, sú zriedka jednoduché, lacné alebo ľahko 
realizovateľné. Od vysokokvalifikovaných odborníkov sa vyžaduje, aby tieto programy rozvíjali, čo 
znamená skutočnú investíciu do zlepšovania zručností profesionálov včasnej intervencie. Existujú však 
presvedčivé dôkazy, že investovanie do detských raných rokov má jednu z najvyšších úrovní sociálnej a 
ekonomickej návratnosti.69 
Potreba investovať do prípravy zamestnancov sa stala čoraz zreteľnejšou, pretože rýchle zmeny v sys-
téme včasnej intervencie predstavovali veľkú výzvu, pokiaľ ide o počet nových profesionálov vstupu-
júcich do včasnej intervencie. Bolo potrebné poskytnúť profesionálom včasnej intervencie referenčný 
materiál, ktorý ilustruje osvedčené postupy a vyjadruje konsenzus z hľadiska rôznych zainteresovaných 
strán. Tieto materiály boli sprístupnené všetkým činiteľom zapojeným do systému včasnej intervencie a 
mohli slúžiť ako základ pre intervencie s deťmi a rodinami, ako aj pre odbornú prípravu a dohľad, ktorý 
sa má poskytovať v rámci včasnej intervencie. Práve v tomto kontexte a s týmto cieľom poskytla Národ-
ná asociácia včasnej intervencie (ANIP) v spolupráci so SNIPI v rámci projektu Im2 - Intervening More, 
Intervening Better (Čím viac intervencie, tým lepšie) a so sponzorstvom Nadácie Caloute Gulbenkian 
doškolenie pre odborníkov včasnej intervencie zapojených do tímov LVI. Projekt sa uskutočnil v období 
od októbra 2014 do marca 2016 a jeho hlavným cieľom bolo podporovať postupy v oblasti kvality včas-
nej intervencie na celoštátnej úrovni prostredníctvom vypracovania príručky pre profesionálov s náz-

Obr. 14 Odporúčané postupy VI: Príručka pre profesionálov

vom „Odporúčané postupy včasnej intervencie: Príručka pre profesionálov” (obrázok č. 10), ako aj rozví-
jať činností na zvyšovanie povedomia a odbornej prípravy v piatich regiónoch krajiny. Na tento účel 
bola zriadená platforma spolupráce medzi ANIP, Národným systémom včasnej intervencie (SNIPI), 
združením siete rodičov, univerzitou v Aveiro a ďalšími portugalskými univerzitami, ktoré sú relevantné 
pre oblasť včasnej intervencie (menovite univerzity Minho, Porto, Lisabon , Évora a ISPA). Spolu s touto 
iniciatívou je dohľad nad odbornou činnosťou považovaný za kľúčový prvok na podporu dodržiavania 
postupov zameraných na rodinu, ktoré zahŕňajú profesionálov neustále reflektujúcich svoju každoden-
nú prácu s deťmi a ich rodinami, aby im pomohli odbúrať mylné predstavy o tradičnejších spôsoboch 
práce s rodinami. Univerzity v Oporto a Minho zabezpečujú tento typ dohľadu pre tímy LVI v severnej 
časti krajiny, ale ešte nebol rozšírený do ďalších regiónov v Portugalsku.

Vzhľadom na analýzu niektorých problémov, ktoré systém predstavuje, a vzhľadom na normy kvality 
včasnej intervencie je potrebné zlepšiť aspekty kontroly a hodnotenia prostredníctvom používania 
štandardizovaných nástrojov pre portugalské deti, zabezpečiť ďalšie vzdelávanie a dohľad nad odborník-
mi, a naďalej je potrebné zlepšovať spoluprácu medzi rôznymi odborníkmi v systéme. Podľa Boavida 
(2014)70, zástupcu pre zdravotníctvo národného výboru SNIPI, niektoré ťažkosti, ktorým čelí systém 
včasnej intervencie v Portugalsku a ktoré potrebujú zlepšenie, sú:
•   nedostatok účasti rodičov na rôznych úrovniach vedenia včasnej intervencie v celom systéme včasnej 

intervencie,
•   potreba zlepšiť prijímanie a dodržiavanie zásad a princípov budovania kapacít zameraných na rodinu 

prostredníctvom osobnej prípravy profesionálov včasnej intervencie,
•   vysoký obrat zamestnancov v rámci tímov služby včasnej intervencie v dôsledku administratívnych 

postupov personálnej distribúcie v rôznych oddeleniach a
•  nedostatok primeranej finančnej podpory na financovanie včasnej intervencie v dôsledku hospo-

dárskej krízy, ktorú zaznamenalo Portugalsko.
Serrano a Boavida (2011)71 uvádzajú, že aj keď je dôležitý dobrý právny rámec, nemali by sme zabúdať, 
že deväťdesiate roky boli v oblasti včasnej intervencie v Portugalsku najproduktívnejšie aj bez 
akéhokoľvek zákona. Odborná príprava zohrávala dôležitú úlohu pri rozvoji včasnej intervencie a bez-
pochyby bola jedným z najdôležitejších faktorov spojených s efektívnosťou služieb včasnej intervencie. 
Stále dúfame, že aj napriek týmto obavám a výzvam, ktorým čelíme, bude oblasť včasnej intervencie 
pomocou mnohých angažovaných rodín a profesionálov po dvojročnom vývine smerom k prístupu 
založenému na dôkazoch v Portugalsku aj naďalej príťažlivá.
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Celkovo a napriek mnohým ťažkostiam, s ktorými sa Portugalsko stretlo pri zavádzaní svojich právnych 
predpisov týkajúcich sa včasnej intervencie, môžeme povedať, že sme dosiahli značný pokrok v zlepšo-
vaní kvality činnosti včasnej intervencie v našej krajine. Stále však musíme ešte prejsť dlhú cestu. Uve-
domujeme si prínosy dosiahnuté za posledných dvadsať rokov a veríme, že sa zavádzajú základy 
vysokokvalitného systému včasnej intervencie, ktorý zabezpečí, aby deti a rodiny dostávali podporu, 
zdroje a služby, ktoré potrebujú, spôsobom, ktorý posilňuje výsledky.  
Čo sa týka Európy, nedávno bola predložená Správa o včasnej intervencii v Európe (Eurlyaid, 2014), 
ktorá sa týkala 15 krajín a informovala o potrebe zlepšenia rozvoja systémov VI v Európe. Správa uvádza, 
že len 8 z 15 krajín má legislatívu o včasnej intervencii, pričom málo z nich má prepojené služby a štátna 
kontrola nad kvalitou a efektívnosťou včasnej intervencie chýba takmer vo všetkých krajinách. Medzi 
týmito 15 krajinami existujú veľké rozdiely. Finančné zdroje sa líšia od dostatočných takmer k nule. 
Rozdelenie prostriedkov, ktoré krajina prideľuje na použitie politickými jednotkami a miestnymi komu-
nitami, má za následok rozdielne rozpočty a veľmi rozdielne normy kvality pre včasnú intervenciu. Aj 
keď v niektorých krajinách existuje zákon, ktorý je základom organizácie včasnej intervencie, skutočnosť 
však ukazuje, že implementácia v praxi je stále ďaleko od potrieb popísaných v dohovoroch. Zistilo sa 
tiež, že aj keď existujú služby, neexistuje koordinácia medzi ministerstvami poskytujúcimi tieto služby, 
čo môže byť záťažou pre rodiny, ktoré potrebujú podporu. Vzhľadom na hospodársku krízu v celej Eu-
rópe v posledných rokoch existujú obavy z rizika, že najmä cieľová skupina včasnej intervencie, t. j. veľmi 
mladé a zraniteľné deti a ich rodiny, bude trpieť následkami úspornej politiky. Napriek tomu je dôležité 
poukázať na to, že existujú niektoré krajiny, ktoré dosiahli právne predpisy zaoberajúce sa prepojením 
ministerstiev na poskytovanie služieb, ako napr. Portugalsko a Slovinsko a iné, ktoré sú v procese imple-
mentácie systémov VI a ktoré prechádzajú niektorými dôležitými zmenami vzhľadom na posun smerom 
k odporúčaným postupom, ako sú Španielsko a východoeurópske vznikajúce modely.
Požiadavka na zlepšenie systémov včasnej intervencie v každej krajine musí byť založená na základných 
vyhláseniach Európskej asociácie včasnej intervencie o odpovediach na dotazník EURLYAID, „Dohovore 
o právach dieťaťa” z roku 1989 a „Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím” z roku 2006 
Organizáciou Spojených národov. Súčasný stav vývinu VI je výzvou pre všetkých odborníkov a zain-
teresované strany, aby sa zapojili do ďalších zlepšení v kontexte vyššie uvedených dohovorov OSN, ktoré 
boli ratifikované vo väčšine krajín.
S cieľom rozvíjať úspešné a efektívne služby včasnej intervencie je nevyhnutné, aby vlády zabezpečili, 
že služby sa môžu rozvíjať riadnym spôsobom prostredníctvom celoštátnych stratégií. Okrem iného by 
modely financovania, komplexný právny rámec a odborná príprava, systém kontroly a odporúčania mali 
podporovať a posilňovať komunitné služby s dôrazom na prácu s rodinami a deťmi v ich prirodzenom 
prostredí.
Ak chceme v systéme včasnej intervencie aplikovať slobodný a univerzálny systémový prístup vysoko-
kvalitných prepojených služieb pre všetky deti a rodiny, Európa musí zaviesť významné reformy v 
službách podpory v ranom detstve a rodine a zaručiť im ich práva.
Existuje niekoľko dôvodov na poskytovanie služieb včasnej intervencie pre malé deti, ktoré majú 
zdravotné postihnutie alebo oneskorenie v rozvoji. Sú to dôvody etické, rozvojové, ekonomické a em-
pirické. Etický princíp včasnej intervencie sa týka spoločenskej a komunitnej zodpovednosti za splnenie 
a ochranu práv detí a rodín na tieto služby a činnosti. Vývinový princíp pre včasnú intervenciu je 
založený na dôkazoch výskumu týkajúceho sa vývinu malých detí vrátane predčasného vývoja mozgu 
a jeho zraniteľnosti voči zanedbaniu a vnímavosti malých detí k učeniu. Výskum potvrdil, že podpora 
včasnej intervencie je účinnejšia ako neskoršie úsilie a čím skôr rodiny získajú podporu, tým ľahšie sa 
budú prispôsobovať výzvam, ktoré prinášajú deti so zdravotným postihnutím alebo oneskoreným vývi-
nom. Pokiaľ ide o ekonomický princíp, výskum ukazuje, že investície uskutočnené v prvých rokoch 

života sú nákladovo efektívne, pretože znížia potrebu nákladnejších výdavkov na sanáciu alebo iné in-
tervencie neskôr v priebehu života dieťaťa.72 Empirický princíp podporuje dôležitosť a výhody včasnej 
intervencie pre deti s postihnutím alebo oneskorením vývinu prostredníctvom dôkazov o výskume 
včasnej intervencie. Tieto dôkazy poukazujú na to, že osvedčené postupy založené na dôkazoch v rámci 
včasnej intervencie majú krátkodobé a dlhodobé pozitívne účinky na fungovanie a adaptáciu detí a 
rodiny. Tieto dôvody sú pevným základom pre ustanovenia o politike a financovaní, ale potrebujú kon-
krétne usmernenia týkajúce sa toho, ako by sa mali poskytovať služby a podpora, aby mohli byť deťom 
a rodinám prínosom. Z výskumu a empirických údajov o včasnej intervencii sme sa dozvedeli, že pri 
poskytovaní služieb a podpore pre deti a rodiny je potrebné zvážiť tri dôležité aspekty: prijať činnosti 
zamerané na rodinu, prepájať poskytované služby a poskytovať služby v inkluzívnom a prirodzenom 
prostredí.
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VČASNÁ INTERVENCIA VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Vzhľadom na dôležitosť témy a správne nastavenie systému poskytovania včasnej intervencie na Slo-
vensku sme sa obrátili na European Parliamentary Research Service (ďalej len „EPRS”) s cieľom zistiť 
systém poskytovania včasnej intervencie/ranej starostlivosti vo vybraných štátoch Európskej únie. Vy-
brali sme nasledovné štáty: Slovinsko, Dánsko, Česká republika a Francúzsko a položili sme nižšie uve-
dené otázky. Vzhľadom na nejednotnosť terminológie a iné uchopenie celej problematiky bolo veľmi 
náročné popísať systém včasnej intervencie/ranej starostlivosti vo vybraných štátoch EÚ.

Pojmy „zdravotné postihnutie“ a „vážne ohrozenie“ sa ťažko vymedzujú, 
preto je náročné definovať cieľovú skupinu.
V publikácii EPRS o európskej politike v oblasti zdravotného postihnutia11 sú vysvetlené mnohé 
existujúce vymedzenia, ako aj skutočnosť, že v dôsledku veľmi rozdielnych výkladov v jednotlivých 
členských štátoch prevažuje v EÚ vymedzenie zdravotného postihnutia podľa OSN: 
„Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi 
alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účin
nému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.“
Všetky členské štáty sú signatármi Dohovoru o právach dieťaťa12 (1989) a Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím13 (2006), z ktorého uvedená definícia pochádza. Tieto dohovory je 
možné presadzovať iba v prípade, že ich členské štáty aj ratifikovali. Dohovor o zdravotnom postihnutí 
neratifikovalo Fínsko, Írsko a Holandsko. 
OECD14 vymedzuje zdravotné postihnutie takto: 
„Zdravotné postihnutie znamená akékoľvek obmedzenie alebo neprítomnosť určitej schopnosti, ktorá sa u 
osoby prejavuje pri vykonávaní určitej činnosti spôsobom alebo v rozsahu, ktorý sa pre ľudí považuje za 
normálny, inými slovami, ide o obmedzenie pri učení sa, rozprávaní, chodení alebo inej činnosti (individuálny 
rozmer).“
Slovník návrhu hlavných zásad rámca kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve15 
(VSRD) vymedzuje deti ohrozené znevýhodnením. V tejto kategórii sú zahrnuté deti so zdravotným pos-
tihnutím. Tento dokument, ktorý vypracovala tematická pracovná skupina zložená zo zástupcov 
členských štátov pod záštitou Európskej komisie, predstavuje základ pripravovaného odporúčania Rady 
o kvalite VSRD.  
„Deti môžu byť ohrozené znevýhodnením v dôsledku svojich individuálnych okolností alebo preto, že ony 
alebo ich rodiny patria ku skupine, ktorá je v spoločnosti znevýhodnená. Medzi tieto deti môžu patriť deti so 
zdravotným postihnutím, s duševnými problémami, deti v náhradnej starostlivosti, deti ohrozené zaned
bávaním/zneužívaním, migrujúce deti bez dokladov/deti žiadajúce o azyl, deti, ktorých rodiny žijú v chudobe 
alebo sú sociálne znevýhodnené, deti, ktoré pochádzajú z rodín migrantov a/alebo rodín hovoriacich iným 
jazykom ako úradný jazyk krajiny, deti, ktorých rodiny majú obmedzený prístup k službám, rómske deti a deti 
kočovníkov.“  
Pojmy ako zdravotné postihnutie a špeciálne potreby16 sa často používajú v rovnakom význame v 
závislosti od krajiny. 
Ak máte záujem o viac informácií o všeobecných politikách EÚ v oblasti zdravotného postihnutia, 
navštívte blog „What Is The EU Doing For People With Disabilities?”17, ktorý obsahuje jednoduché 
vysvetlenie a mnoho odkazov. Okrem toho štúdia o inkluzívnom vzdelávaní žiakov so zdravotným 
postihnutím18, ktorú pripravila Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania 
pre výbor PETI Európskeho parlamentu, vysvetľuje komplexnosť a kultúrny pôvod výkladu pojmu 
zdravotné postihnutie. 

OTÁZKY PRE VYBRANÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY EURÓPSKEJ ÚNIE:

Ktorý štátny orgán je zodpovedný za včasnú intervenciu u detí?
Slovinsko: Zodpovednými orgánmi sú legislatívna inštitúcia na ministerstve školstva, vedy a športu (v 
spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnakých 
príležitostí), ako aj podporné vnútroštátne inštitúcie, napríklad Národný vzdelávací inštitút Slovinska, 
Pedagogický inštitút, Centrum sociálnych služieb, komunitné zdravotné strediská, Národný inštitút 
verejného zdravia (NJZ), príslušné oddelenia obecnej správy a mimovládne organizácie. 
 V Slovinsku sa včasnou liečbou detí s vývinovými poruchami zaoberá iba zákon o zdravotnej starostli-
vosti19, ale podrobne sa v ňom nestanovuje, čo je v tejto liečbe zahrnuté, ako je organizovaná a akým 
spôsobom je možné sa k nej dostať. V praxi pomoc poskytujú najmä zdravotné strediská. 
Na systémovej úrovni sa v Slovinsku včasnej liečby novorodencov, batoliat a detí v ranom detstve týkajú 
určité činnosti, a to oddelenia materských škôl, ktoré sa zaoberajú vývinom detí, dodatočná odborná 
pomoc vo všeobecných materských školách, asistent pre určité skupiny detí so špeciálnymi potrebami, 
individualizovaný program pre deti, vývojové kliniky, centrá pre liečbu duševných porúch. 
Vzdelávanie a odborná príprava detí so špeciálnymi potrebami sa uskutočňuje v súlade so zákonom  o 
pomoci deťom so špeciálnymi potrebami20. Deti so špeciálnymi potrebami sa začleňujú medzi bežné 
deti, ale do každej skupiny je možné začleniť maximálne dve deti. Na základe toho je potom možné 
znížiť počet detí na šesť. Začlenenie detí so špeciálnymi potrebami je založené na zásade inklúzie. V 
procese práce s deťmi so špeciálnymi potrebami sa dôraz kladie na rôzne vzdelávacie potreby, najmä na 
silné stránky detí a menej na ich slabé stránky. Existuje politika, vďaka ktorej je VSRD dostupné v naj-
vyššej možnej miere, no pre určité skupiny detí s veľmi výraznými potrebami ešte stále nie je na 
vnútroštátnej úrovni zabezpečená inklúzia.
Ak sa chcete podrobnejšie zoznámiť so situáciou v Slovinsku, pozrite si štúdiu o včasnej intervencii21 
(strany 1 − 12).
Dánsko: Zodpovednými orgánmi sú miestne orgány, ako sa stanovuje v § 4 zákona o službách22 

(obecná rada je podľa tohto zákona povinná zabezpečiť dostatok ponúk) a § 3 zákona o dennej sta-
rostlivosti23 (obecná rada je zodpovedná za službu dennej starostlivosti, voľnočasové a klubové príleži-
tosti a iné sociálno-vzdelávacie voľnočasové aktivity).
Usmernenie o špeciálnej podpore detí a mládeže a ich rodín (usmernenie č. 3 k zákonu o službách24).  
Národná rada sociálnych služieb25 je vládna agentúra zriadená pod ministerstvom pre deti a sociálne 
veci, no táto rada sa popri podpore a poskytovaní poradenstva miestnym orgánom usiluje podporovať 
nový vývin a iniciatívy v oblasti sociálnych služieb.
Pre deti so zdravotným postihnutím26 musí obec zabezpečiť ponuku dennej starostlivosti. V závislosti 
od stupňa zdravotného postihnutia dieťaťa je možné dieťa integrovať do bežnej dennej starostlivosti 
obce − do dennej starostlivosti, jasieľ alebo materskej školy. Obec je zároveň povinná zabezpečiť, aby 
bola k dispozícii nevyhnutná podpora, napríklad podporní pracovníci, pomôcky, špeciálne hračky atď. 
Ak vaše dieťa potrebuje osobitnú podporu v dôsledku svojho zdravotného postihnutia, liečby atď., 
zvyčajne existujú iné možnosti starostlivosti. V rámci všeobecnej dennej starostlivosti napríklad existujú 
špeciálne skupiny a špeciálne materské školy pre deti od 0 do 6 rokov.
Zodpovedná osoba v obecnej správe spolu s príslušnými odborníkmi a rodinou nájdu pre dieťa a rodinu 
ako celok najlepšie riešenie.
Ustanovenia o VSRD patria do právomoci ministerstva pre deti, vzdelávanie a rodovú rovnosť.
Česká republika: Sociálne služby poskytujú orgány sociálnych služieb s približne 50 regionálnymi úrad-
mi. Zákon č. 108/2006 Zb. o sociálnych službách − zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách27. 
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Zariadenia VSRD pre deti do troch rokov veku patria do právomoci ministerstva priemyslu a obchodu a 
svoju činnosť vykonávajú na základe živnostenského zákona a všeobecných právnych noriem. Materské 
školy, ktoré patria do právomoci ministerstva školstva, mládeže a športu, poskytujú predprimárne 
vzdelávanie (ISCED 02) pre deti od 3 do 6 rokov. Väčšina materských škôl je verejných, ale existujú aj 
súkromné a cirkevné materské školy.
V novembri 2014 sa vytvorila nová forma služieb pre malé deti − detská skupina. Je určená pre deti od 
jedného roku až do začiatku povinnej školskej dochádzky (6 rokov). Detské skupiny môžu vytvárať 
zamestnávatelia pre svojich zamestnancov a rôzne neziskové subjekty (napríklad obce, kraje, inštitúcie 
vyššieho vzdelávania, dobročinné organizácie).
Francúzsko: Vo Francúzsku existuje jednotné miesto, ktorého úlohou je uľahčovať postupy pre ľudí so 
zdravotným postihnutím − departementálny úrad pre ľudí so zdravotným postihnutím. Podrobnejší 
opis nájdete v príručke Guide pour la scolarisation des enfants et adolescents en situation de han-
dicap28 na stranách 7 a 8.
Hlavnými inštitúciami v oblasti raného detstva sú centrá včasnej medicínskej a sociálnej intervencie 
(CAMSP). Tie pomáhajú rodinám pri poskytovaní skríningu, diagnostiky a rehabilitácie detí do šesť rokov. 
V závislosti od diagnózy je možné využiť starostlivosť a rehabilitačné cvičenia, ktoré poskytujú medi-
cínski a paramedicínski odborníci v CAMSP jeden alebo viackrát do týždňa. V mnohých prípadoch je 
dieťa, o ktoré sa stará tím odborníkov z CAMSP, schopné v plnom rozsahu alebo aspoň na určitý, kratší 
čas chodiť do materskej školy.
V tomto dokumente môžete na stranách 38 − 39 vidieť rôzne pomôcky určené pre deti: Guide pour la 
scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap29 (2015) 
Francúzske právne predpisy (zákon z 11. februára 200530) sa problematike zdravotného postihnutia 
venujú v jej sociálnom kontexte, t. j. v súvislosti so situáciou žiakov vo vzťahu k ich prostrediu. Z tohto 
základu vyplývajú dve zásady − prístupnosť (aby všetci mali prístup ku všetkému) a kompenzačné opat-
renia (jednotlivé opatrenia prijímané na zabezpečenie rovnakých práv a príležitostí). Rada departemen-
tu poskytuje financie na kompenzačné opatrenia nevyhnutné na to, aby sa deti mohli zapísať do všeo-
becných škôl. Rada departementu vo všeobecnosti zabezpečuje dopravu detí zo škôl do iných 
vzdelávacích zariadení. „Individuálny kompenzačný plán“ pre žiakov môže napríklad zahŕňať pomoc, 
ktorú v rámci školy poskytuje školský poradca (AVS), alebo starostlivosť, ktorú poskytujú odborníci v 
zariadeniach medicínskych a sociálnych služieb popri vzdelávaní. Na základe tohto plánu sa poskytuje 
aj preukaz zdravotného postihnutia a právo využívať dopravné služby. Multidisciplinárne tímy na depar-
tementálnych úradoch pre ľudí so zdravotným postihnutím (MDPH) posudzujú potreby každého dieťaťa 
so zdravotným postihnutím a navrhujú individuálny kompenzačný plán, v ktorom je zahrnutý ich indi-
viduálny študijný plán. Komisia pre práva a autonómiu na základe posúdenia tohto tímu určuje opatre-
nia, ktoré sa majú vykonať. Národný systém vzdelávania spolu so zdravotníckymi zariadeniami, centra-
mi medicínskych a sociálnych služieb a miestnymi orgánmi vykonáva opatrenia určené tímom MDPH.

Akým spôsobom sa včasná intervencia u detí v týchto krajinách financuje? 
Slovinsko: K dispozícii sú viaceré formy: 
Prídavok na starostlivosť o dieťa: V zákone o rodičovskej ochrane a rodinných dávkach (v článku 79) je 
stanovené, že finančný príspevok na dieťa, ktoré potrebuje špeciálnu starostlivosť a ochranu, sa posky-
tuje vo výške 100 eur na mesiac. Financuje sa z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výška tohto príspevku 
u detí so závažnou alebo funkčne veľmi závažnou mentálnou retardáciou je 200 eur. 
Nárok na prídavok na starostlivosť o dieťa trvá, pokiaľ sa dieťaťu poskytuje osobitná starostlivosť zo 
zdravotných dôvodov a pokiaľ nedosiahne 18 rokov. Ak je toto dieťa v postavení žiaka, učňa alebo štu-
denta, nárok trvá, pokiaľ nedosiahne 26 rokov.

Rodičovská dovolenka a rodičovské príspevky: Pri narodení dieťaťa, ktoré potrebuje špeciálnu sta-
rostlivosť, sa trvanie rodičovskej dovolenky a poskytovania rodičovského príspevku predlžuje o 90 dní 
(na základe posúdenia lekárskej komisie).
V prípade narušenia fyzického alebo duševného vývinu alebo závažnej dlhodobej choroby dieťaťa do 
18 rokov má jeden z rodičov po uplatnení nároku na rodičovskú dovolenku nárok na dodatočnú dovo-
lenku v rozsahu 90 dní na účely poskytovania starostlivosti a ochrany. 
Právo na kratší pracovný čas: Jeden z rodičov, ktorý zabezpečuje starostlivosť a ochranu pre dieťa s 
miernym alebo závažným fyzickým postihnutím alebo dieťa s miernou alebo závažnou mentálnou re-
tardáciou, si môže predĺžiť právo na kratší pracovný čas až do osemnásteho roku dieťaťa. Toto právo je 
možné opätovne priznať na základe posúdenia lekárskej komisie. Kratší pracovný čas však musí byť 
stanovený najmenej na polovicu stanoveného týždenného pracovného času. Toto právo rodičovi posky-
tuje jeho zamestnávateľ. Rodič si môže nárokovať platbu príspevkov na sociálne zabezpečenie, akoby 
bol zamestnaný na plný pracovný čas. 
Právo na čiastočnú náhradu pri strate príjmu: Právo na čiastočnú náhradu pri strate príjmu predstavu-
je plnenie, ktoré poberá jeden z rodičov do osemnásteho roku dieťaťa (alebo do dvoch mesiacov po 
smrti tohto dieťaťa) v prípade, že tento rodič ukončí pracovnoprávny vzťah alebo začne pracovať na 
čias točný úväzok, aby zabezpečoval starostlivosť o dieťa so závažnou mentálnou retardáciou alebo 
iným závažným postihnutím a jeho ochranu. Toto právo si môže uplatňovať aj jeden z rodičov, ktorí za-
bezpečujú starostlivosť a ochranu pre dve alebo viac detí, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť. Pod-
mienkou pre uplatnenie tohto práva je, že dieťa aj rodič musia mať trvalý pobyt na území Slovinskej re-
publiky alebo skutočne žiť na území Slovinskej republiky. 
V takom prípade jeden z rodičov poberá náhradu príjmu vo výške 734,15 eur mesačne (ak pracuje na 
čiastočný úväzok, má nárok na pomernú časť tejto čiastočnej náhrady pri strate príjmu). 
Ministerstvo školstva, vedy a športu vždy uhrádza 23 % poplatku za materskú školu. Rodičia tak v závis-
losti od výšky ich príjmu a sociálneho postavenia hradia najviac 77 % z celkového poplatku. Ak zapíšu 
do materskej školy druhé dieťa, platia za neho iba 30 % z poplatku, ktorý platia za prvé dieťa. Za tretie 
dieťa, ktoré zapíšu do materskej školy, nemusia platiť vôbec. Poplatky za materskú školu sa stanovujú na 
úrovni obce.
Dánsko: Príspevok na dieťa v zariadení VSRD poskytuje rada miestnej obecnej správy rodičom, ktorí 
majú v Dánsku oprávnený pobyt. V súčasnosti (2018) je poplatok za miesto vo vuggestue31 (jasliach) v 
Kodani na úrovni približne 500 eur mesačne a za miesto v materskej škole32 približne 250 eur mesačne, 
aj keď tieto poplatky možno znížiť podľa výšky príjmu rodiny. Výška príspevkov a doplatkov sa určuje na 
základe rozpočtu pre zariadenia VSRD. Výška príspevkov rodičom, ktorých deti sú umiestnené vo verej-
ných, nezávislých, súkromných a detašovaných zariadeniach VSRD, tvorí najmenej 75 %, pričom výška 
doplatku rodičov nesmie presiahnuť 25 % hrubých rozpočtových prevádzkových nákladov33. S 
cieľom zabezpečiť, aby mali všetky deti prístup k zariadeniam VSRD, môžu rodičia s príjmom pod určitou 
hranicou popri základnom príspevku na miesto v zariadení VSRD vo výške najmenej 25 % hrubých 
prevádzkových nákladov poberať aj dodatočný príspevok od miestneho orgánu, aby sa znížila ich plat-
ba. Rodičom je možné priznať príspevok vo výške 100 % ich poplatku, čím sa úplne odstraňuje doplatok 
zo strany rodičov.
Podľa § 152 usmernenia sa výška poplatku rodičov za pobyt dieťaťa v špecializovanom zariadení dennej 
starostlivosti stanovuje v § 32 ods. 3 zákona o službách a v nariadení vlády o príspevkoch na pobyt v 
špecializovaných zariadeniach dennej starostlivosti a špecializovaných klubových možnostiach pre deti 
a mládež s významne a trvalo zníženou fyzickou a duševnou aktivitou. Ak sa dieťa do špecializovaného 
zariadenia dennej starostlivosti prijíma výlučne alebo prevažne na účely „liečby“, obecná rada hradí 
100 % nákladov na pobyt v tomto zariadení. Ak bolo dieťa prijaté z iných dôvodov, na stanovenie výšky 
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poplatku rodičov sa použijú ustanovenia zákona o dennej starostlivosti upravujúce príspevky a poplat-
ky rodičov vrátane ustanovení o poskytovaní bezplatného prístupu. Obecná rada rozhodne o zrušení 
alebo znížení poplatku v súlade s ustanoveniami o využívaní dennej starostlivosti v súlade s § 4 zákona 
o dennej starostlivosti.
Ak má dieťa významne a trvalo zníženú schopnosť34 v dôsledku postihnutia, obec môže na základe 
špecifického individuálneho posúdenia priznať rodičovi náhradu straty príjmu, aby sa rodič mohol o 
dieťa starať doma. 
Česká republika: Financovanie sociálnych služieb podľa § 101 zákona č. 108/2006.
V septembri 2016 nadobudla účinnosť nová norma, v ktorej sa vymedzujú podporné opatrenia pre deti 
so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, pričom sa berú do úvahy ich aktuálne schopnosti a potreby. 
Poskytovanie a financovanie týchto podporných opatrení je odteraz možné si nárokovať. V oblasti 
služieb VSRD funguje obvyklá medzirezortná spolupráca medzi ministerstvami školstva, zdravotníctva 
a práce a sociálnych vecí. Jednotlivé ministerstvá vopred vedú konzultácie o rozhodnutiach, ktoré pri-
jímajú. V nových dokumentoch a právnych normách sa však výsledky týchto rokovaní vždy nezohľadňu-
jú. Niekedy v právnych predpisoch vznikajú nezrovnalosti. Napríklad pre deti vo veku od 2 do 3 rokov v 
súčasnosti neexistuje riadna, štátom zabezpečovaná služba. Napriek tomu sú deti do troch rokov pri-
jímané do zariadení VSRD bez toho, aby boli podmienky v nich prispôsobené ich prirodzeným potre-
bám. Služby VSRD nedisponujú dostatkom finančných prostriedkov, aby boli schopné prispôsobiť pod-
mienky ich potrebám. V niektorých regiónoch dochádza k tomu, že prijímaním týchto detí sa napĺňajú 
kapacity školy, ale bez toho, aby tam boli pre ne vytvorené vhodné podmienky. Od roku 2020 poskytne 
ministerstvo deťom starším ako dva roky právo navštevovať zariadenie VSRD v tej obci, v ktorej žijú. Nie 
je jasné, akým spôsobom sa upravia podmienky a financovanie, aby sa zohľadnili odlišné potreby týchto 
detí. Bude si to vyžadovať konkrétne zvýšenie počtu a kompetencií pedagogických pracovníkov, pod-
porných a nepedagogických pracovníkov, zníženie počtu detí v triedach atď.
Suma, ktorou sa má rodič/osoba, ktorá sa o dieťa stará, podieľať na úhrade nákladov predprimárneho 
vzdelávania je stanovená na najviac 50 % iných neinvestičných nákladov súvisiacich s prevádzkou školy 
(financovanie investícií do nehnuteľností a na rekonštrukcie v tom nie je zahrnuté). Rodiny s preukáza-
teľne nízkymi príjmami je možné od poplatkov oslobodiť. Posledný rok predprimárneho vzdelávania je 
bezplatný. Za detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa zariadeniam VSRD poskytuje zvýšený 
príspevok (normatívny) na osobu, aby sa tým zabezpečilo plnenie potrieb týchto detí. Vládna politika 
zabezpečuje jednotný rámec kvality aj financovania vzdelávania. Školy sú v poslednom čase financo-
vané regionálnymi (krajskými) orgánmi. Kraje majú pri zabezpečovaní organizácie a prevádzky škôl 
auto nómiu. Existujú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi v prideľovaní prostriedkov určených na 
peda gogických asistentov a prijímanie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 
Francúzsko: Financovanie poskytuje najmä štát prostredníctvom systému sociálneho zabezpečenia, 
ktorý zahŕňa rodinné príspevky, príspevky na zdravotné poistenie atď.
Stáva sa, že rodičia sa musia podieľať na financovaní, aby prekonali obmedzenia sociálneho zabezpeče-
nia. Pozrite si napríklad článok uvedený nižšie, v ktorom sa opisuje vytvorenie platformy na báze 
spoluúčasti, aby sa rodičom detí so zdravotným postihnutím pomohlo napríklad pri získavaní náhrad-
ných materiálov.
Le financement participatif au secours des enfants handicapés35 /France Bleue, 27. 7. 2017
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)36 = Príspevok na vzdelávanie detí so zdravot-
ným postihnutím. Pozrite si prezentáciu a podmienky nároku na príspevok a prídavky k príspevku, výšky 
príspevkov atď., ktoré sú na tejto stránke. Príspevok na vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím 
(AEEH) je rodinný príspevok, ktorý sa vypláca z fondu rodinných príspevkov (CAF) alebo fondu MSA oso-
bám, ktoré patria do poľnohospodárskeho režimu. Účelom tohto príspevku je pomôcť rodinám znášať 

dodatočné náklady na odkázané dieťa do 20 rokov. Pozostáva zo základnej sumy, prídavku, ktorého 
výška závisí od povahy a závažnosti zdravotného postihnutia, a dodatočnej sumy pre osamelých rodičov. 
Viac informácií nájdete v týchto dokumentoch, ktoré sú však spoplatnené (iba vo francúzskom jazyku):
Guide des aides aux enfants handicapés37 /Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2017.
Financovanie verejných predprimárnych a primárnych zariadení pochádza z viacerých zdrojov − od 
obce, štátu, rodičov, miestneho fondu pre vzdelávanie (caisse des écoles) a školského združenia. Pred-
primárne vzdelávanie je bezplatné. 

Od akého veku môžu byť deti zaradené do opatrení včasnej intervencie? 
Slovinsko: Včasná intervencia je možná od narodenia. 
Dánsko: Dánsky systém včasnej intervencie v rámci VSRD je upravený zákonom o zariadeniach dennej 
starostlivosti (ktorý bol prijatý v roku 2007). Ide o rámcový právny predpis, keďže rozhodovanie na 
úrovni poskytovania služby ponecháva na 98 obcí. Všetky deti rodičov, ktorí majú v Dánsku oprávnený 
pobyt, majú nárok na umiestnenie vo VSRD od okamihu, keď dieťa dosiahne 26 týždňov až do začatia 
školskej dochádzky. Špecializované zariadenia dennej starostlivosti sú upravené zákonom o sociálnych 
službách. 
Všeobecné aj špecializované zariadenia môžu prijímať deti s mentálnou retardáciou alebo telesným 
postihnutím, pokiaľ má na to zariadenie dennej starostlivosti kapacitu a je prispôsobené ich potrebám. 
Väčšina detí sa nachádza vo všeobecných zariadeniach dennej starostlivosti.
Česká republika: Zákon č. 108/2006 Zb. – Zákon o  sociálnych službách38 § 54 o službách včasnej 
intervencie: 
Raná starostlivosť je terénna, prípadne ambulantná služba poskytovaná dieťaťu a rodičom dieťaťa vo 
veku do 7 rokov, ktoré je zdravotne postihnuté alebo ktorého vývin je ohrozený v dôsledku nepriaznivej 
sociálnej situácie. Služba je zameraná na podporu rodiny a podporu vývinu dieťaťa s ohľadom na jeho 
špecifické potreby.
Predprimárne vzdelávanie sa vo všeobecnosti poskytuje deťom od 3 rokov do začatia povinnej školskej 
dochádzky. Pri prístupe k službám VSRD sa uprednostňujú deti v poslednom roku pred začatím povin-
nej školskej dochádzky. Predprimárne vzdelávanie nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky. Verejné 
inštitúcie, ktoré poskytujú predprimárne vzdelávanie, sa nazývajú materské školy. Väčšinu materských 
škôl zriaďujú obce (ďalšie materské školy zriaďujú cirkvi, súkromné osoby a neziskové organizácie). 
Ranú starostlivosť poskytujú neziskové organizácie deťom so zdravotným postihnutím od narodenia. 
Raná starostlivosť zahŕňa odbornú pomoc deťom a ich rodinám v závislosti od druhu postihnutia tak, 
aby bolo možné si vymieňať skúsenosti a aby starostlivosť mohli poskytovať pediater, psychológ a iní 
odborníci.
Francúzsko: Toto nie je určené. Starostlivosť a vzdelávanie môžu využívať všetky deti bez ohľadu na ich 
postihnutie.
Predprimárne vzdelávanie nie je vo Francúzsku povinné. Predškolské zariadenia poskytujú vzdelávanie 
bezplatne. Majú k nim prístup deti od 2 do 6 rokov. Účasť na predprimárnom vzdelávaní nie je pre deti 
stanovená zákonom, no prijímajú sa najrôznejšie opatrenia, pomocou ktorých sa má všetkým deťom od 
3 do 6 rokov umožniť účasť na tomto vzdelávaní. Aby rodiny mohli zapísať dieťa do predškolského zaria-
denia v rámci verejného systému vzdelávania, musia sa registrovať na účely zápisu na obecnom úrade v 
obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Tento postup platí rovnako pre všetky deti bez ohľadu na ich potreby. 
Do miestneho predškolského zariadenia v štvrti alebo komunite, kam rodina patrí, je možné zapísať 
všetky deti bez ohľadu na ich potreby. Zamestnanci predškolského zariadenia nemôžu dieťa odmietnuť 
na základe jeho špeciálnych potrieb.
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Akým spôsobom sa poskytuje pomoc?
Slovinsko: Vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami v ranom veku sa uskutočňuje prostredníctvom:
1. programu pre deti v predškolskom veku s prispôsobeným vykonávaním a dodatočnou odbornou 

pomocou, 
2. prispôsobeného programu pre deti v predškolskom veku.

1. PROGRAM PRE DETI V PREDŠKOLSKOM VEKU 
S PRISPÔSOBENÝM VYKONÁVANÍM A DODATOČNOU ODBORNOU POMOCOU 
Deti s duševnými poruchami, nevidomé a slabozraké deti, deti s poruchou zraku, nepočujúce deti, deti 
s poruchami reči, deti so zdravotným postihnutím, dlhodobo choré deti a deti s poruchami autistického 
spektra môžu získať právo na dve hodiny dodatočnej odbornej pomoci zameranej na prekonávanie 
nedostatkov a porúch a na konzultačné služby. Špeciálna pomoc sa poskytuje podľa potrieb dieťaťa. 
Poradenská služba zabezpečuje podporné prostredie na úspešnejšiu integráciu dieťaťa so špeciálnymi 
potrebami. U detí v predškolskom veku môžu poradenskú službu na návrh lekára poskytovať aj verejné 
materské školy pred tým, ako sa pristúpi k procesu pomoci.
Deti so zníženými schopnosťami, dlhodobo choré deti a deti s poruchami autistického spektra, deti s 
poruchami sluchu a nevidomé deti, ako aj deti, ktoré majú právo na dočasného asistenta (fyzická pomoc 
s jednotlivými činnosťami), môžu získať ešte viac − právo na trvalú fyzickú asistenciu podľa individuali-
zovaného programu.

2. PRISPÔSOBENÝ PROGRAM PRE DETI V PREDŠKOLSKOM VEKU
V zákone o pomoci deťom so špeciálnymi potrebami je stanovené, že deti môžu získať až päť hodín 
dodatočnej odbornej asistencie týždenne a najmenej jednu hodinu konzultačných služieb. Takisto je v 
ňom stanovené právo nepočujúcich detí na tlmočníka.
V súlade s pokynmi týkajúcimi sa učebných osnov materských škôl s prispôsobeným vykonávaním a 
dodatočnou odbornou pomocou pre deti so špeciálnymi potrebami (prijatými na 57. zasadnutí SSSI, 
17. 4. 2003) sa uplatňujú aj zásady integrácie a inklúzie. Okrem toho sa deťom so zdravotným postih-
nutím poskytuje úprava podmienok na zabezpečenie života bez vylúčenia a spoločné vzdelávanie vo 
vhodnom prostredí. Osobitná pozornosť sa venuje včasnému zisťovaniu a diagnóze a poskytovaniu 
vhodnej pomoci dieťaťu.
Čo sa zabezpečuje:
•   znížený počet detí v skupine,
•   dodatočná individuálna odborná pomoc a podpora v špecifických skupinách v závislosti od druhu a 

stupňa zdravotného postihnutia alebo poruchy v rámci oddelenia alebo mimo oddelenia, ale aj indi-
viduálne v rámci oddelenia alebo mimo oddelenia,

•   odborné poradenstvo,
•   prispôsobenie miesta a zariadení v súlade s pokynmi vypracovanými v súvislosti s vykonávaním pro-

gramu a v súlade so špeciálnymi vzdelávacími potrebami,
•   prispôsobenie priestoru: zabezpečenie dostatočného priestoru (intímne hracie kútiky) na individuál-

nu prácu, špeciálne vybavenie (napríklad špeciálne kreslo pre deti s telesným postihnutím, rôzne 
orto pedické pomôcky, pomôcky na kŕmenie, komunikačné zariadenie, invalidný vozík atď.),

•   fyzická asistencia: deťom s telesným postihnutím sa prideľuje asistent,
•   prispôsobenie času: naplánovanie dodatočného času pri rôznych funkciách, pohybe a integrácii ver-

bálnych prejavov s príslušnou zmyslovou/motorickou skúsenosťou; zabezpečenie vhodných pre-
chodných fáz medzi rôznymi aktivitami, stabilný režim; overovanie, či dieťa porozumelo,

•   prispôsobenie vykonávania programu: používanie dodatočných učebných pomôcok na podporu a 

prejavy motorických zručností, vizuálnych vnemov a iných podnetov.
Dánsko: Kapitola 11 (špeciálna podpora pre deti a mládež) § 46 zákona o službách39. 
Účelom poskytovania podpory pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami je zabezpečiť, aby tieto deti 
a mládež mohli dosiahnuť rovnaké príležitosti osobného vývinu, zdravia a nezávislého života v dospelo-
sti ako ich rovesníci. 
V usmernení č. 3 k zákonu o službách40 sa ďalej stanovuje:
„Obecná rada musí zabezpečiť, aby opatrenia pre deti a dospievajúcich a ich rodiny, ktoré sa vykonávajú 
podľa tohto zákona, boli súčasťou celkového úsilia v prospech detí a mládeže. Toto ustanovenie teda 
zabezpečuje vynakladanie komplexného úsilia, aby administratívne štruktúry a odborné kompe-
tencie vo všetkých právnych oblastiach plnili celkový účel.“
„V tomto kontexte môže byť vhodné, aby sa spolu s rodičmi vypracoval písomný akčný plán. V 
akčnom pláne sa môžu identifikovať opatrenia, ktoré treba prijať, ciele a trvanie tohto plánu a iné fakto-
ry, napríklad rôzne pomôcky, denná starostlivosť, liečba atď. Akčný plán môže pomôcť pri zabezpečení 
koordinovaného úsilia, v ktorom sú všetky povinnosti a záväzky všetkých zúčastnených strán a subjek-
tov vysvetlené.“ 
„Opatrenia pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím bývajú často rozsiahle a zasahujú do rodin-
ného života. Rôzne štúdie ukazujú, že pre spokojnosť rodín s vynakladaným úsilím je pomerne podstat-
né, aby obecná rada ponúkala koordinované úsilie. Niektoré obce na tieto účely poskytujú rodinám 
systém s koordinátorom prípadu. Táto osoba pre dotknutú rodinu slúži ako kontaktná osoba vo vzťahu 
k iným častiam administratívy.“ 
Zákon o službách41, § 11. 8. 
Obecná rada vytvorí osobitný plán pomoci rodinám s deťmi do 18 rokov, ktoré majú významne a trvalo 
znížené telesné a duševné schopnosti. Pomoc sa musí ponúknuť do 3 mesiacov od okamihu, keď sa 
obecná rada dozvie o tomto postihnutí.
Existujú aj viaceré hodnotenia včasnej intervencie, no všetky sú v dánskom jazyku.
VIVE (Dánske centrum výskumu v oblasti sociálnych vied bolo zriadené 1. júla 2017 po tom, ako sa spojili SFI 
− Dánske národné centrum pre sociálnovedný výskum a KORA − Dánsky inštitút pre výskum v oblasti miest
nej a regionálnej samosprávy) skúmalo, akým spôsobom obce využívajú nástroje na meranie 
pokroku42 pri svojej práci so sociálne znevýhodnenými deťmi a mládežou. Prieskum sa tiež zameral na 
spôsob, akým obce využívajú údaje z meraní ako podklady pre rozhodovanie v rámci celkového riade-
nia. Prieskum ukázal, že 54 % obcí pri zaobchádzaní so sociálne znevýhodnenými deťmi a mládežou 
využíva nástroje na meranie pokroku. Väčšina týchto obcí využíva jeden až dva nástroje, ale sú aj obce, 
ktoré využívajú štyri až päť nástrojov. Nástroje na meranie pokroku využívajú čoraz viac väčšie obce (na 
základe počtu obyvateľov). VIVE identifikovalo 14 nástrojov, ktoré sa používajú na sledovanie pokroku 
detí a mládeže.
Včasné zásahy u zraniteľných detí vykazujú pozitívne znaky.43 Viacero obcí už tri roky pracuje na 
štyroch konkrétnych preventívnych opatreniach pre zraniteľné deti a ich rodiny. Ich myšlienkou je začať 
s podporou čo najskôr, aby sa tým predišlo prehlbovaniu problémov. Každý z týchto štyroch nástrojov 
už prináša pozitívne účinky, ale aj výzvy. VIVE ďalej skúmalo postupy obcí pri spolupráci so zariadenia-
mi sociálnych služieb a centrami dennej starostlivosti.44 Toto skúmanie sa týkalo 125 postupov so-
ciálnej intervencie v spolupráci s centrami dennej starostlivosti a rodičmi, zdravotníckymi zariadeniami, 
sociálnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi. VIVE si v spolupráci s Národným výborom pre zdravotníctvo a 
blahobyt vybralo 13 postupov, ktoré sú bližšie opísané a vyhodnotené pomocou nástroja na meranie na 
báze dotazníka.
Česká republika: Na základe zákona č. 108/2006 o sociálnych službách.
Medzi opatrenia, ktoré sa prijímajú na účely internej spolupráce v materských školách, ktorými sa má 
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zabezpečiť dochádzka a účasť detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, patria prispôsobenie pros-
tredia, prítomnosť pomôcok umožňujúcich pohyblivosť, vzdelávanie iných detí, rodičov a ďalších osôb 
a zamestnávanie pomocného učiteľa. Podmienky a ustanovenia pre vykonávanie týchto opatrení sú 
stanovené zákonom a financujú sa z regionálnych zdrojov (od školského roku 2017/2018 ich financuje 
štát).
V školskom roku 2015/2016 sa na základných školách zriadili prípravné triedy (ISCED 1+2), ktoré sú k 
dispozícii všetkým deťom, ktoré potrebujú pomoc s usmerňovaním ich vývinu.
Francúzsko: Všetky deti majú prístup k zdravotnej starostlivosti podľa svojich potrieb − môže to byť doma, 
v materskej škole, v škole alebo dokonca aj v nemocnici, a to v závislosti od závažnosti ich diagnózy.
Podrobnosti si môžete pozrieť v tomto dokumente: Guide pour la scolarisation des enfants et ado-
lescents en situation de handicap45 (2015):
•   Prezentácia „Špeciálne vzdelávanie a služby domácej starostlivosti“ na s. 27 a 28.
•   Existuje špecifická služba s názvom SAFEP − služba podpory rodiny a raného vzdelávania (pre deti so 

zmyslovým postihnutím od 0 do 3 rokov).
•   Vzdelávanie hospitalizovaných a zotavujúcich sa študentov na s. 34 a 35.
Viaceré opatrenia sú zamerané na podporu inkluzívneho vzdelávania v predškolských zariadeniach vo 
Francúzsku:
•   Národný systém vzdelávania zahŕňa kvalifikovaných odborníkov − napríklad psychológov, špeciálnych 

pedagógov − ktorí môžu učiteľom v predškolských zariadeniach pomôcť s identifikáciou ťažkostí, s 
ktorými sa stretávajú určité deti, a môžu žiakom v predškolských zariadeniach a zariadeniach 
primárneho vzdelávania poskytnúť špecializovanú pomoc s ich hlavnými problémami. Táto pomoc 
zahŕňa učebné pomôcky a nápravné opatrenia.

•   V národnej sieti pre špecializovanú pomoc pre deti s ťažkosťami (Réseau d’aide spécialisé aux enfants 
en difficulté, RASED) majú špeciálni pedagógovia a psychológovia špecifickú úlohu, ktorá dopĺňa úlo-
hu učiteľov v tom, že poskytujú pedagogickým pracovníkom primerané reakcie na vzdelávacie ťaž-
kosti a problémy s prispôsobením sa školským požiadavkám, ktoré zažívajú niektorí žiaci.

•   Zaviedol sa špecifický mechanizmus, ktorý umožňuje, aby sa do predprimárneho vzdelávania mohli 
zapísať aj deti so zdravotným postihnutím. Každé dieťa so zdravotným postihnutím alebo obmedzu-
júcim ochorením sa môže zapísať do predškolského zariadenia, ktoré sa nachádza najbližšie k miestu 
jeho bydliska. Deti s motorickým, zmyslovým, kognitívnym alebo duševným postihnutím sa po zápise 
do predškolského zariadenia registrujú aj na departementálnom úrade pre ľudí so zdravotným pos-
tihnutím (Maison Départementale des Personnes Handicapées, MDPH). Na tomto úrade dieťa posúdi 
multidisciplinárny tím zložený z odborníkov a pripraví sa individuálny študijný plán (projet particu-
lierde scolarisation, PPS). V tomto personalizovanom pláne sa stanoví rámec pre začlenenie dieťaťa 
do všeobecnej školy − stanoví sa tempo, rozvrh dochádzky, potreba úplnej alebo čiastočnej indi-
viduálnej asistencie a špecifické materiálne požiadavky atď. Vo veľmi výnimočných prípadoch nas-
meruje Komisia pre práva a autonómiu (Commission des Droits et de l’Autonomie, CDA) dieťa do 
špeciálnej školy, a nie všeobecného predškolského zariadenia. Ale aj v takom prípade zostáva dieťa 
zapísané vo svojom všeobecnom predškolskom zariadení. Tento formálny zápis má ten význam, že 
zdôrazňuje, že uprednostňovanou možnosťou je umiestnenie alebo návrat dieťaťa do všeobecnej 
triedy, pokiaľ je to možné, a že za vzdelávanie všetkých detí (aj tých detí, ktoré sú poslané do inštitúcií 
špeciálneho vzdelávania) stále nesie zodpovednosť národný systém vzdelávania.

•   Od zápisu do predškolského zariadenia sa každému dieťaťu so zdravotným postihnutím navrhne 
vzdelávací plán, ktorý sa prepracuje na individuálny študijný plán, ktorý zahŕňa nevyhnutné úpravy a 
prispôsobenie s tým, že sa vždy uprednostňuje všeobecné vzdelávanie, pokiaľ je to možné. V pláne sa 
popri iných podmienkach stanoví frekvencia školskej dochádzky dieťaťa (dni a hodiny, ktoré strávi v 

triede). Tento rozvrh sa vo všeobecnosti navrhne po určitom období pozorovania (prvý mesiac v 
škole). Cieľom je v čo najväčšej miere sa približovať k tempu ostatných žiakov rovnakého veku. V 
plánoch detí so zdravotným postihnutím sa často vyžaduje čiastočná dochádzka, no iba 37,7 % detí 
so zdravotným postihnutím navštevuje predškolské zariadenie s čiastočnou frekvenciou a iba 4 % z 
nich ho navštevuje iba jeden deň v týždni.

•   Do vzdelávania detí so zdravotným postihnutím sú často zapojené multidisciplinárne zariadenia 
poskytujúce lekárske a sociálne služby (centrá včasnej medicínskej a sociálnej intervencie − CAMSP, 
alebo zariadenia poskytujúce špecializované vzdelávanie a službu domácej starostlivosti − SESSAD). 
Tieto služby sú pre rodiny úplne bezplatné. Je možné ich v závislosti od paramedicínskych služieb a 
škôl poskytovať v školách, počas vyučovacích hodín alebo mimo vyučovania.

•   Celková vízia vzdelávania dieťaťa sa vypracuje v individuálnom študijnom pláne. Ten sa preberie a 
vytvorí v spolupráci s rodičmi. V pláne sa stanoví tempo a trvanie vzdelávania vo všeobecnej triede, 
prítomnosť a časová dotácia vzdelávacích asistentov, ak sú potrební, a ďalšia paramedicínska podpo-
ra (psychológ, logopedická terapia, psychomotorická terapia atď.).

•   Jedným z cieľov tretieho národného akčného plánu pre autizmus (na roky 2013 − 2017) bolo zvýšenie 
počtu detí s pretrvávajúcou poruchou vývinu vo všeobecných školách.  

Hlavné prekážky zápisu do všeobecných predškolských zariadení súvisia so zdravotnými problémami a 
stupňom špeciálnych potrieb, ktoré uvádzali niektoré deti so zdravotným postihnutím. Ich pripustenie 
k zápisu je v zásade všetko, čo sa dá spraviť. Niektoré situácie sú jednoducho príliš komplexné, aby bolo 
možné ich zvládať na všeobecnej škole.
Osoby, ktoré sú poverené pomocou deťom so zdravotným postihnutím zapísaných do všeobecných 
tried, sa nazývajú asistenti žiakov so zdravotným postihnutím (accompagnant d’élèves en situation de 
handicap, AESH). Zo štatistík pre primárne vzdelávanie (ktoré obsahujú údaje z predprimárnych aj 
primárnych zariadení) vyplýva, že táto individuálna asistencia sa poskytuje 51,8 % deťom so zdravot-
ným postihnutím. Samostatné štatistiky za predprimárnu úroveň nie sú k dispozícii. Je pravdepodobné, 
že percentuálna miera asistencie v predprimárnych zariadeniach je obzvlášť vysoká.
V predškolských zariadeniach bol vytvorený špecifický program s názvom „vzdelávacie jednotky“ („Unité 
d’Enseignement“). Tento program využíva spoluprácu medzi školami a zariadeniami v sociálnej, zdravot-
níckej oblasti a oblasti blahobytu. V usmerneniach EÚ pre deti s pretrvávajúcou vývinovou poruchou 
navštevujúce všeobecné školy sa stanovuje, že skupina siedmich žiakov vo veku 3 až 6 rokov by mala byť 
vedená špeciálnym pedagógom, ktorý sa im venuje na plný úväzok, pričom počet dospelých na počet 
detí by sa mal blížiť k pomeru 1:1. Vzdelávacie postupy, ktoré vypracovala EÚ, musia byť v súlade s 
odporúčaniami Úradu pre verejné zdravie.
V pláne EÚ sa vyzýva, aby títo žiaci navštevovali všeobecné školy po ukončení trojročného podporného 
programu alebo počas neho. Z tohto dôvodu plán zahŕňa aj účasť na niektorých hodinách všeobecného 
vyučovania s podporou člena tímu.
V súčasnosti sa vo Francúzsku plánuje vytvoriť 90 vzdelávacích jednotiek so zameraním na autizmus.
Existujú rôzne podporné programy pre deti so špeciálnymi potrebami: 
Sieť podpory pre žiakov so špeciálnymi potrebami: Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(RASED):
Špeciálni pedagógovia a psychológovia v rámci národnej siete vzdelávania RASED poskytujú špecializo-
vanú pomoc žiakom v zariadeniach predprimárneho a primárneho vzdelávania, ktorí majú väčšie prob-
lémy. Táto pomoc zahŕňa učebné pomôcky a nápravné opatrenia. Títo odborníci majú špecifickú úlohu, 
ktorá dopĺňa úlohu učiteľov v triedach a ktorá spočíva v poskytovaní primeraných reakcií pre pedago-
gických pracovníkov na vzdelávacie ťažkosti a problémy niektorých žiakov s prispôsobením sa požia-
davkám, ktoré na nich kladie škola.
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Rok Celkový počet detí Podiel detí so špeciálnymi potrebami (%)

2012 83 107 0,0145 %

2013 84 020 0,0148 %

2014 84 957 0,0156 %

2015 87 701 0,0161 %

Tabuľka č. 18
Podiel detí so špeciálnymi potrebami v materských školách v Slovinsku

Špeciálni pedagógovia pracujú priamo s deťmi, a to rôznymi spôsobmi, ktoré sa vymedzujú v spolu práci 
s učiteľskou radou pod dohľadom školského inšpektora a zahŕňajú sa do vzdelávacieho plánu školy.
Školská rada (v ktorej majú miesto aj zvolení zástupcovia rodičov) je v súlade s ustanovením článku D 
411−2 školského zákona informovaná o zvolených pracovných metódach.
Špeciálni pedagógovia môžu zasahovať priamo na vyučovacej hodine, môžu si vytvárať skupinky žiakov 
na určitý čas podľa ich potrieb a môžu tiež pomáhať žiakom individuálnym spôsobom. V každom prípade 
musia triedni učitelia zabezpečiť, že zapojeným žiakom neujde pokyn, ktorý potrebujú. Zabezpečia, aby 
boli osobitné aktivity v skupinách dostatočne pravidelné a dlhé na to, aby boli účinné.
Vždy sa spíše špecializovaný projekt pomoci formou dokumentu, ktorý vysvetľuje vzťah medzi 
špecifickým prostriedkom nápravy a pomocou, ktorú poskytuje triedny učiteľ. V tomto projektovom 
dokumente sa stanovia prijaté ciele, plánovaný prístup, odhadovaný časový rámec a spôsoby, akými sa 
bude hodnotiť vykonávanie projektu.
Individuálny plán školskej dochádzky (Projet d’accueil individualisé, PAI):
Individuálne plány školskej dochádzky sa pripravujú pre žiakov s chronickými ochoreniami (napríklad 
astmou), alergiami a potravinovými intoleranciami s cieľom umožniť im navštevovať školu bežným 
spôsobom. Žiaci s týmito personalizovanými opatreniami môžu pokračovať vo svojom liečebnom 
režime alebo špeciálnej diéte, pričom týmto je zaistená ich bezpečnosť a vyvažujú sa nepríjemnosti 
súvisiace s ich zdravotným stavom.
Individuálny podporný plán (Plan d’accompagnement personnalisé, PAP):
V individuálnom podpornom pláne sa stanovujú primerané možnosti a prispôsobené vzdelávacie opat-
renia pre všetkých žiakov s dlhodobými problémami spôsobenými poruchami vzdelávania (dyslexia, 
dysfázia, rečové poruchy atď.).

Koľkým deťom sa môže poskytovať starostlivosť týkajúca sa včasnej intervencie vo vašom štáte? 
Slovinsko: Dochádzka detí v rámci VSRD v školskom roku 2014/2015:
•   3 roky: 82,8 %
•   4 roky: 89,3 %
•   5 roky: 91,8 %
(Zdroj: www.stat.si/StatWeb/sl/prikazi-novico?id=5162&idp=9&headerbar=746). 
V roku 2014 navštevovalo všeobecné predškolské zariadenia 1.074 detí so špeciálnymi potrebami a 249 
detí navštevovalo špeciálne zariadenia VSRD na podporu ich vývinu.
Ďalšia štatistika ukazuje tieto výsledky:

Štatistiky z roku 2012 sú dostupné na tejto stránke: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageu
ploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/PSV_statistika.pdf

Tabuľka č. 19
Počet detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami podľa veku v ČR

Vek Počet %

Do 3 rokov 42 321 11,5 %

3 roky 90 640 24,7 %

4 roky 103 501 28,2 %

5 rokov 109 981 30,0 %

6 rokov a viac 20 918 5,6 %

Francúzsko: V školskom roku 2014/2015 bolo do všeobecných predškolských zariadení (v plnom rozsa-
hu alebo čiastočne) individuálne zapísaných 30.113 detí so špeciálnymi potrebami. Približne 7.000 detí 
so špeciálnymi potrebami spolu bolo zapísaných do podporného systému ULIS (miestne jednotky in-
klúzie do škôl) (z celkového počtu 2.464.663 detí v predškolských zariadeniach vo veku 2 − 6 rokov, z 
tohto počtu ide o 1,14 %).
Miera zápisu u dvojročných detí bola vyššia v znevýhodnených oblastiach. V zónach so zvýšenou priori-
tou vzdelávania („zone d’éducation prioritaire“, ZEP) bolo 20,8 % dvojročných detí zapísaných do pred-
primárneho vzdelávania. Cieľom tohto raného vzdelávania je predchádzať tomu, aby sa u týchto detí 
začali objavovať špeciálne potreby. 

Dánsko: Podľa údajov z Eurostatu je 91,1 % všetkých osôb vo veku od 0 do 2 roky zapísaných do VSRD 
(2015); 96,9 % všetkých osôb vo veku od 4 do 5 rokov je zapísaných do VSRD (2014). V špeciálnej dennej 
starostlivosti sa nachádza 152 zapísaných detí vo veku od 0 do 2 roky (0,1 %) a 734 zapísaných detí vo 
veku od 3 do 5 rokov (0,4 %) (2014). Pomer pokrytia sa počítal ako podiel počtu zapísaných detí v určitej 
vekovej skupine z celkového počtu detí v tejto vekovej skupine. 
K 31. decembru 2016 bolo registrovaných 51.781 zraniteľných detí a dospievajúcich, ktorým obec 
poskytla najmenej jedno sociálne opatrenie. To predstavuje zvýšenie o 3,4 % oproti roku 2015. Počet 
detí a mladých ľudí, ktorým bola v roku 2016 poskytnutá pomoc, predstavuje 3,3 % všetkých osôb vo 
veku od 0 do 22 rokov v Dánsku. 
Osobám vo veku od 0 do 11 rokov sa poskytuje viac podpory v rámci rodiny než individuálnej podpory, 
zatiaľ čo u osôb vo veku od 12 do 22 rokov to platí opak. U detí vo veku od 0 do 5 rokov predstavuje 
podpora v rámci rodiny viac než 90 %. V roku 2016 sa 691 deťom poskytovala individuálna podpora, 
4.632 deťom sa poskytovala podpora v rámci rodiny a 579 detí bolo umiestnených. Niektoré deti mohli 
patriť do viacerých kategórií zároveň. V tom veku je približne 360.000 detí, to znamená, že 1,5 % až 2 % 
sa poskytla určitá forma intervencie.
Česká republika: V zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú príslušné pre deti so zdravotným postih-
nutím, sa nachádza 3.500 detí. (Komentár: Služby sa poskytujú anonymne, poskytujúca organizácia teda 
nemá povinnosť uzatvoriť s klientom zmluvu. Preto nie sú k dispozícii štatistiky. Na základe výkazov 
Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR bola v roku 2016 raná starostlivosť v ČR poskytnutá približne 
3.500 klientom. Zdroj: pán Shejbal, Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR, tel. +420 22 192 2647)   
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo materskú školu 367.361 detí vrátane 7.905 detí v triedach 
špeciálneho vzdelávania. Počet detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktoré sú zaradené do všeo-
becných tried, nie je známy. Všeobecné rozdelenie podľa veku:
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Štatistiky ministerstva národného vzdelávania z roku 2015 ukazujú, že všetky deti od troch rokov sú 
zapísané v školách, pričom teoreticky ide o všeobecné triedy a školy. Počet detí vo veku dvoch až troch 
rokov, ktoré boli zapísané do predprimárneho vzdelávania, sa medzi jednotlivými regiónmi značne líšil.
Ďalšie tabuľky a údaje nájdete v bode 1.6: La scolarisation des élèves en situation de handicap (= 
vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím) v časti «Données publiques à télécharger au format .
xls» na tejto webovej stránke: Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 
recherche/48 education.gouv.fr

VČASNÁ INTERVENCIA PODPORUJE ZAČLENENIE DETÍ 
SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM A ICH RODÍN DO SPOLOČNOSTI

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE Z POHĽADU POSKYTOVATEĽA   

Počet registrovaných poskytovateľov služby včasnej intervencie v roku 2017 bol 22 a v roku 2018 tento 
počet o čosi stúpol na úroveň 26. Týchto 22 registrovaných poskytovateľov služby včasnej intervencie v 
roku 2017 poskytlo sociálnu službu 561 rodinám, čo z celkového počtu 14.000 rodín predstavuje 
pokrytie na úrovni 4 % v rezorte sociálnych vecí. Zvyšných 96 % rodín s dieťaťom so zdravotným pos-
tihnutím a s rizikovým vývinom zostalo v roku 2017 bez služby včasnej intervencie v rezorte práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. Podiel financovania poskytovateľov služby včasnej intervencie zo strany vyšších 
územných celkov sa zo 44,6 % v roku 2017 zvýšil na 69,9 % v roku 2018, čo však  stále nedosahovalo plné 
krytie výdavkov spojených s poskytovaním služby včasnej intervencie. Z uvedeného vyplýva, že posky-
tovatelia služby včasnej intervencie si museli zabezpečiť iné formy dofinancovania. V roku 2017 posky-
tovatelia služby včasnej intervencie poskytli 34.560 hodín terénnou formou (76 %) a 10.824 hodín am-
bulantnou formou (24 %). V porovnaní s rokom 2016 išlo nielen o nárast rozsahu poskytnutých hodín 
vyšším počtom poskytovateľov služby včasnej intervencie, ale súčasne aj o nárast percentuálneho po-
dielu poskytovania tejto služby terénnou formou zo 41 % v roku 2016 na 76 % v roku 2017. To vnímame 
ako pozitívny posun v poskytovaní služby včasnej intervencie, ktorá by sa mala poskytovať prednostne 
terénnou formou. Pokým v roku 2016 vyšlo na jednu rodinu s dieťaťom so zdravotným postihnutím a s 
rizikovým vývinom len približne priemerne 44 hodín intervencie, v roku 2017 to bolo už priemerne 81 
hodín intervencie na jednu rodinu. Keď to však prepočítame na mesačný priemer, tak v roku 2017 bolo 
rodine mesačne poskytnutých len necelých 7 hodín intervencie (necelé 2 hodiny týždenne), čo je z 
dôvodu potreby intenzívnej pomoci a podpory rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím a s 
rizikovým vývinom naozaj nedostatočné. Ďalším zásadným zistením je výška finančného príspevku na 
hodinu poskytnutej služby včasnej intervencie v jednotlivých krajoch Slovenska v roku 2018. Tá sa po-
hybovala v rozmedzí od najnižšej sumy 8,35 eur na hodinu (Trnavský samosprávny kraj) po najvyššiu 

Obr. 1 Včasná intervencia podporuje začlenenie

PREDTÝM DIEŤA 0 - 7 DIEŤA 7 +

3,5 %
RODÍN

MÁ 
VČASNÚ

INTERVENCIU

96,5 %
RODÍN
NEMÁ 

VČASNÚ
INTERVENCIU

KOMUNITA

KOMUNITA S RODINO
U

KOMUNITA BEZ ROD
IN

Y

PRACOVNÍK
VČASNEJ 
INTERVENCIE



Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku   /   5554

sumu 15,00 eur na hodinu (Košický samosprávny kraj). V celoslovenskom priemere výška finančného 
príspevku na hodinu v roku 2018 činila 10,17 eur na hodinu a v roku 2017 bola výška finančného príspev-
ku na hodinu 9,03 eur. V porovnaní obidvoch rokov nedošlo k zásadnému navýšeniu i napriek tomu, že 
poskytovatelia služby včasnej intervencie žiadali navýšenie tejto sumy z dôvodu vyšších výdavkov opro-
ti príjmom.
Dostupnosť včasnej intervencie v rezortoch sociálnych vecí, školstva a zdravotníctva je v percentuál-
nom pomere 4 % - 11 % - 17 %. Najvyššia dostupnosť včasnej intervencie je v zdravotníctve a najnižšia 
dostupnosť včasnej intervencie je v sociálnom rezorte.

VČASNÁ INTERVENCIA V RÔZNYCH REZORTOCH NA SLOVENSKU

Včasná intervencia vo svojom širšom ponímaní je na Slovensku ukotvená v troch rezortoch, ako je uve-
dené vyššie, a to v rezorte zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Pokiaľ chceme riešiť problematiku 
zdravotného postihnutia, spolupráca všetkých troch spomínaných rezortov je zásadná, priam nutná. Na 
Slovensku sme sa k tejto spolupráci na požadovanej úrovni, resp. rozsahu zatiaľ nedopracovali. Nielenže 
sa problematika zdravotného postihnutia na Slovensku nadrezortne nerieši, ale súčasne včasná inter-
vencia a diagnostika nie sú ani jednotne uchopené jednotlivými rezortmi a nie je jasne stanovená 
rezortná garancia ich poskytovania. V jednotlivých rezortoch pozorujeme niekoľko špecifík, ktorými sa 
koncepty včasnej intervencie v nich od seba odlišujú9:
•   terminologická nejednotnosť,
•   nejednotne vymedzená cieľová skupina,
•   rôzne inštitucionálne ukotvenie včasnej intervencie,
•   rôzna miera spolupráce odborníkov v tíme,
•   rôzna predstava o tom, čo včasná intervencia je a má byť.
Analýza obsahu rozhovorov so subjektmi prieskumu Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včas-
nej intervencie poukázala na špecifiká širšie ponímanej včasnej intervencie v jednotlivých rezortoch na 
Slovensku. 

Obr. 2 Spojíme sa pre rodiny?
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Obr. 3 Podporná sieť pre dieťa a jeho rodinu na Slovensku

VČASNÁ INTERVENCIA A DIAGNOSTIKA V ZDRAVOTNÍCTVE

Skríning a odporúčania do včasnej intervencie
Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR”) sú v nemocniciach Bratislava, 
Nové Zámky, Banská Bystrica, Martin, Košice a Prešov zriadené perinatologické centrá, ktoré zabezpeču-
jú štandardnú, intenzívnu, resuscitačnú a vysokošpecializovanú neonatologickú starostlivosť. Ich 
súčasťou je 24-hodinová transportná služba. Sú najvyšším konzultačným a liečebným centrom v rámci 
neonatológie vo svojom spádovom území. 
Prvotný skríning realizuje neonatológ pracoviska pre dlhodobé sledovanie vývinu rizikových novoro-
dencov. Neonatológ v rámci skríningu používa okrem štandardizovaných vyšetrení prítomných pri 
každom narodenom dieťati aj špecializované skríningové a vyšetrovacie postupy iných zdravotných 
špecialistov (kardiológ, ortopéd, neurológ, povinný skrínig sluchu novorodencov a i.), anamnestický 
zber údajov (vrátane rodinnej anamnézy), štandardizovaný, tzv. Apgarovej test upravený pre predčasne 
narodené deti, počas hospitalizácie dieťaťa neustále monitorujú a aktualizujú jeho zdravotný stav. Neo-
natológ pri ohrození psychomotorického vývinu pri nepriaznivých podmienkach vývinu odošle dieťa s 
rodičom do ambulancie včasnej diagnostiky psychomotorického vývinu. Ak má dieťa z anamnézy 
známe znevýhodnené podmienky vývinu z bio-psycho-sociálneho aspektu, teda ide o dieťa s identifiko-
vaným rizikom, neonatológ na základe klinických vyšetrení vyhodnotí potrebu včasnej diagnostiky 
liečebným pedagógom.
Skríning v zdravotníctve realizujú predovšetkým pôrodník, neonatológ, pediater, kardiológ, neurológ, 
ortopéd, ORL a iní podľa potreby.
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Nárokovateľnosť a prístup k včasnej intervencii
Pre vstup do systému včasnej intervencie aktuálne neexistujú špecializované kritériá ani záznamy. 
Kľúčový je zdravotný stav dieťaťa pri prepustení, pričom každého rodiča nasmerujú do ambulancie pre 
rizikových novorodencov v mieste ich bydliska a celkovú koordináciu zdravotnej starostlivosti o 
predčasne narodené deti okrem detských pediatrov zabezpečuje uvedená ambulancia. Niektoré praco-
viská uvádzajú v prepúšťacej správe kontakty na lekárov špecialistov. Pre zdravotníckych pracovníkov 
ambulancie pre deti s rizikovým vývinom je kritériom pre vstup do systému včasnej intervencie v so-
ciálnych službách predovšetkým: 
•   riziko porúch vývinu,
•   možnosť poruchy neurovývinu,
•   kritériom pre odporučenie služby včasnej intervencie sú dve štandardné odchýlky od bežného vývinu, 

alebo identifikované riziko vývinu (genetické poruchy, G a F diagnózy).
V rámci skríningu v zdravotníctve sa odborníci zaoberajú len biologickou stránkou, psycho-sociálne as-
pekty riešia na neformálnej báze skôr skúsené sestry, ktoré sú s matkami v intenzívnom dennom kontak-
te. Kľúčový je predovšetkým vývin psychomotorických funkcií: kognitívne schopnosti, komunikácia 
(produkcia a porozumenie), motorika (jemná a hrubá), adaptívne správanie, regulácia správania (kvali-
tatívne), pracovná pamäť od 0,5 roka. Zdravotníctvo nemá jednotnú autoritu pre odosielanie do včasnej 
intervencie a zdravotnícki pracovníci odporúčajú včasnú intervenciu, pokiaľ majú o tejto službe znalosť.
Následné monitorovanie
Následné monitorovanie detí prebieha prostredníctvom ambulancie pre deti s perinatálnou patológiou 
a s rizikom, kde je priebežné sledovanie vývinu vo frekvencii cca jedenkrát za 3 mesiace až jedenkrát 
ročne. V 2,5 rokoch sa diagnostika zameriava na oblasť reči, v 3 rokoch navštívia ambulanciu včasnej 
diagnostiky poslednýkrát, pokiaľ ide o fyziologický vývin. V prípade, že vývin neprebieha fyziologicky, 
diagnostické stretnutia prebiehajú do 3 rokov vo frekvencii jedenkrát za 6 mesiacov. Do poslednej diag-
nostickej správy liečebný pedagóg napíše odporučenie pred zaškolením navštíviť Centrum pedago-
gickopsychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“) a v prípade dieťaťa so zdravotným 
postihnutím je odporučené Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP”).
Výzvy: Od septembra 2018 sa zavádza nový skríningový nástroj pre ambulantných pediatrov. V rámci 11 
povinných prehliadok budú mať povinnosť identifikovať cez štandardizovaný skríningový dotazník 
úroveň psychomotorického vývinu dieťaťa a následne odporučiť rodičom následnú starostlivosť u 
poskytovateľa včasnej intervencie. Aktuálne prebieha tvora štandardov skríningu.
Prístupový bod
Kompetenciu písomne potvrdiť odporučenie dieťaťa/rodiny do včasnej intervencie má lekár.
Interdisciplinárne posúdenie/diagnostika
V rámci štandardných postupov na oddelení neonatologickej kliniky sa v ambulanciách pre deti s peri-
natálnou patológiou pre potreby diagnostiky používajú anamnestické údaje, škála Bayley III, ADOS2, 
Wechsler. Diagnostika je realizovaná za účasti rodičov. Stretnutia sú vopred plánované na základe 
odporúčacieho lístku a telefonického kontaktu.
Vyhodnotenie potenciálnych stresových faktorov prebieha intuitívne, nie sú pre tento účel vypraco-
vané žiadne špeciálne nástroje.
Zostavenie, implementácia, monitorovanie a vyhodnotenie individuálneho plánu nie je súčasťou 
medicínskej starostlivosti. V zdravotníctve sa aplikuje liečebný plán na oddelení a jeho súčasťou je podrob-
ná prepúšťacia správa, ktorá obsahuje liečebný plán a kontakty na všetkých potrebných špecialistov. 
Plánovanie a tranzícia do nových podmienok
Neonatológ, ktorý má matku v starostlivosti, ju pripraví na prechod do domáceho prostredia a nakon-
taktuje ju na ostatých špecialistov.

Legislatíva
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VČASNÁ INTERVENCIA V REZORTE ŠKOLSTVA

Skríning a odporúčanie včasnej intervencie
Skríning v rezorte školstva sa nerealizuje, deti sú zachytené v rezorte zdravotníctva v nemocnici pros-
tredníctvom novorodeneckého skríningu, prípadne iných odborných lekárskych vyšetrení. Centrá 
špeciálnopedagogického poradenstva prijímajú deti odoslané zdravotníckymi pracovníkmi, ak je u nich 
potvrdené, že dieťa má zdravotné postihnutie. V prípade poruchy autistického spektra však majú 
možnosť zrealizovať skríning v rámci rezortu školstva a odoslať dieťa na diagnostiku do rezortu zdravot-
níctva. Z nástrojov pre deti raného veku s podozrením na poruchy autistického spektra CŠPP využíva 
M-CHAT a realizuje ho spravidla špeciálny pedagóg, logopéd alebo psychológ. 
Nárokovateľnosť a prístup k včasnej intervencii
Kritériom pre prístup k včasnej intervencii v sociálnych službách je prítomnosť zdravotného postihnutia u 
dieťaťa v rodine, ktorá je v akútnej kríze. Rezort školstva aktuálne nemá špecializované kritériá ani záznamy 
na tento účel, mnohé CŠPP do včasnej intervencie v sociálnych službách klientov doposiaľ neodosielali. 
Neexistuje autorita, ktorá by dieťa/rodinu do systému sociálnej včasnej intervencie odporučila.
Ďalší aspekt nárokovateľnosti na prístup k včasnej intervencii z pohľadu využívania služieb CŠPP
Všeobecne platné predpisy v oblasti školstva nevylučujú dieťaťu so zdravotným postihnutím možnosť 
navštevovať viacero školských zariadení, v tomto prípade CŠPP. Vo financovaní CŠPP za dané dieťa však 
stanovujú podmienku, že pre rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb ob-
ciam na nasledujúci kalendárny rok si to konkrétne jedno dieťa môže uviesť do zberu údajov len jeden 
zriaďovateľ CŠPP (v zmysle § 7a ods. 4 zákona 597/2003 Z. z.). Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ dieťa pot-
rebuje kombináciu viacerých CŠPP v ranom veku, napríklad z dôvodu viacnásobného zdravotného pos-
tihnutia, štát mu preplatí poskytnuté služby len v jednom CŠPP. V ostatných CŠPP, ktoré si nemôžu up-
latniť financovanie na dieťa, by si poskytované služby malo hradiť samo, keďže štát už ďalšie CŠPP 
nefinancuje. Z tohto ohľadu financovanie CŠPP zo strany štátu neberie ohľad na individuálne potreby 
vyplývajúce z viacnásobného zdravotného postihnutia dieťaťa, keďže CŠPP sa zvyčajne špecializujú na 
poskytovanie služieb jednému druhu zdravotného postihnutia. 
Následný monitorovací systém
V prípade, že dieťa zostáva klientom CŠPP, má možnosť ním byť do ukončenia prípravy na povolanie. Ak 
dieťa po prvej návšteve jasne nevykazuje oneskorenie vývinu a nezostane klientom CŠPP, pracovníci 
spravidla nemajú informácie o následnom vývine dieťaťa.
Prístupový bod
Kompetenciu písomne potvrdiť odporučenie dieťaťa do včasnej intervencie v sociálnych službách pra-
covník CŠPP nemá.
Interdisciplinárne posúdenie/diagnostika
V rámci štandardných postupov v CŠPP sa pre potreby diagnostiky používajú: anamnestické údaje, 
Mníchovská funkcionálna diagnostika, škála Bayley III, ADOS2, Wechsler, SON-R, AEPS, Carolline Curri-
cullum. Diagnostiku realizuje psychológ, špeciálny pedagóg v kontinuu bez účasti rodičov v niektorých 
centrách až po aktívnu účasť rodičov na stretnutí. Stretnutia sú vopred plánované na základe telefo-
nického kontaktu.
Vyhodnotenie potenciálnych stresových faktorov prebieha na základe rozhovoru s rodičmi.
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Zostavenie, implementácia, monitorovanie a vyhodnotenie individuálneho plánu nie je povinnou 
súčasťou starostlivosti CŠPP. Súčasťou správy z diagnostiky sú odporúčania. CŠPP spolupracuje na pláne, 
ktorý tvorí materská alebo základná škola, ktorá dieťa individuálne integruje, ale tento plán je oriento-
vaný výlučne na edukačný proces. Učiteľ triedy, kde je žiak integrovaný, môže konzultovať posun dieťaťa 
s CŠPP podľa potreby. Pri žiakoch špeciálnych škôl je CŠPP priamo prepojené s učiteľom a plnenie plánu 
môžu konzultovať. Pri integrovaných žiakoch sa diagnostika realizuje každý rok pre naplnenie potreby 
asistenta učiteľa. Deti raného veku navštevujú CŠPP nepretržite jeden až dvakrát ročne až po pravidelnú 
týždennú frekvenciu stimulačných a terapeutických stretnutí v priestoroch CŠPP a po terénnu podporu 
rodín v ich prirodzenom prostredí. Uvedená situácia je spôsobená nedostatočnými podmienkami na 
poskytovanie terapií (nedostatok pomôcok, malý priestor pracovne, slabá metodická podpora, nedos-
tatočné vzdelávanie). Tímy odborníkov CŠPP často pozostávajú z minimálneho počtu odborníkov 
(špeciálny pedagóg, psychológ), a preto sú nútené spolupracovať s inými odborníkmi externe.
Plánovanie a tranzícia do nových podmienok je v CŠPP minimálna, má charakter skôr nasmerovania 
do príslušnej inštitúcie s výnimkou integrácie detí, pri ktorých má CŠPP odporúčaciu a následne pod-
pornú úlohu.
Legislatíva
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ne-
skorších predpisov

VČASNÁ INTERVENCIA V REZORTE SOCIÁLNYCH VECÍ

Skríning a odporúčanie včasnej intervencie
Skríning sa v rezorte sociálnych vecí nerealizuje. 
Nárokovateľnosť a prístup k včasnej intervencii
Kritériom pre prijímanie sociálnej služby včasnej intervencie (ďalej len „SVI”) je prítomnosť vývinového 
rizika z dôvodu možného zdravotného postihnutia u dieťaťa vo veku od narodenia do 7 rokov pot-
vrdená lekárom.
Následný monitorovací systém
Do sociálnej SVI sa prijímajú deti a ich rodiny s identifikovaným rizikom vo vývine v zmysle možného 
zdravotného postihnutia. Ak však v priebehu poskytovania SVI vývin smeruje k normovývinu a aj ho 
dosiahne, a súčasne sa situácia v rodine stabilizuje tak, že má možnosť napĺňať potreby dieťaťa bez pod-
pory služby, zostáva v evidencii klientov do 7 rokov veku a má možnosť prijímať SVI podľa potreby a 
zmien v rodinnom systéme. Po prijatí dieťaťa a jeho rodiny do sociálnej SVI poskytovateľ tejto služby 
dlhodobo sprevádza túto rodinu maximálne do 7 rokov veku dieťaťa, aktívne participuje na napĺňaní 
potrieb rodiny vymedzených v individuálnom pláne rodiny, kooperuje a koordinuje vstup ďalších 
odborníkov, inštitúcií a služieb v procese sprevádzania rodiny. 
Prístupový bod
Kompetenciu písomne potvrdiť odporučenie dieťaťa do včasnej intervencie v sociálnych službách má 
zdravotnícky pracovník, ale rodina oslovuje príslušného poskytovateľa sociálnej služby na základe vlas-
tného rozhodnutia.
Interdisciplinárne posúdenie/diagnostika
V rámci sociálnej SVI sa diagnostika nerealizuje, ale transdisciplinárne tímy poradcov SVI realizujú orientačné 
posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa, na základe ktorého poskytujú rodine podporu v zmysle komplexnej 
vývinovej stimulácie v záujme podpory kompetencie rodičov v domácom prostredí a denných rutinách.

Vyhodnotenie potenciálnych stresových faktorov prebieha kontinuálne na základe vytvorenia bez-
pečného vzťahu medzi kľúčovým pracovníkom a rodinou v neformálnych situáciách v prirodzenom pros-
tredí rodiny. Bezpečnosť tohto vzťahu dáva rodine priestor zdieľať svoje obavy, neistoty, úspechy a zlyha-
nia. Kontinuálne mapovanie potrieb rodiny je spravidla ukazovateľom zdrojov obáv a stresu pre rodinu.
Zostavenie, implementácia, monitorovanie a vyhodnotenie individuálneho plánu je povinnou sú-
časťou sprevádzania rodiny v SVI a táto podmienka je legislatívne ukotvená zákonom. Plánovanie pre-
bieha kontinuálne počas procesu sprevádzania rodiny dieťaťa a smeruje k vytvoreniu individuálneho 
plánu pre túto rodinu. Vyžaduje vytvorenie vzájomnej dôvery predovšetkým v role kľúčového pracovní-
ka rodiny. Spravidla sa individuálny plán zostavuje na dobu 6 mesiacov a orientuje sa na naplnenie pot-
rieb rodiny dieťaťa. Zostavuje ho rodina spolu s kľúčovým pracovníkov, pričom sa odporúča, aby pri 
plánovaní boli účastní obaja rodičia. Môže mať elektronickú alebo písomnú formu, pričom k jednot-
livým cieľom sa môže vyjadriť aj tímové konzílium SVI. Individuálny plán obsahuje popis aktuálnej situá-
cie rodiny a dieťaťa vychádzajúci z mapovania, vymedzenie cieľov rodiny dieťaťa, formulovanie aktivít 
na dosiahnutie cieľov, priebežné sledovanie plnenia plánu pomocou rozhovoru a v rámci konzílií s ro-
dinou následné vyhodnotenie plánu spolu s rodinou najneskôr po 6 mesiacoch.
Plánovanie a tranzícia do nových podmienok je dôležitou súčasťou procesu sprevádzania dieťaťa a 
jeho rodiny v priebehu starostlivosti v SVI. Tento proces má dlhodobý charakter. Od prijatia rodiny do 
starostlivosti má plánovanie najprv často podobu snov a predstáv rodičov, pričom postupne sa plánujú 
kroky, ako tento plán naplniť. Tranzícia má v SVI kľúčový charakter v zmysle posilnenia rodinného sys-
tému a zabezpečenia následnej nadväznej podpory rodine.
Legislatíva
Zákon o sociálnych službách

ZDRAVOTNÍCTVO SOCIÁLNE VECI ŠKOLSTVO

Skríning a odporúčanie SVI

Nárokovateľnosť SVI

Následné monitorovanie

Prístupový bod

Interdisciplinárne posúdenie, 
diagnostika

Vyhodnotenie potenciálnych 
stresových faktorov

Zostavenie a implementácia 
individuálneho plánu

Monitorovanie a vyhodnotenie 
individuálneho plánu

Plánovanie a tranzícia 
do nových podmienok

Obr. 4 Kooperácia rezortov v podpore dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodiny 

KOOPERÁCIA REZORTOV V PODPORE DIEŤAŤA 
SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM A JEHO RODINY
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Napriek rôznosti jednotlivých konceptov včasnej intervencie medzirezortne identifikujeme možnosti 
ich vzájomnej kooperácie v záujme sprevádzania rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo 
rizikom vo vývine.

Obr. 5 Komplementárnosť služieb pre dieťa a jeho rodinu

KOMPLEMENTÁRNOSŤ SLUŽIEB PRE DIEŤA A JEHO RODINU
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Obr. 6 Podporná sieť pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE ZO SKÚSENOSTÍ RODÍN S DIEŤAŤOM 
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A RIZIKOVÝM VÝVINOM

RODINA 1 - STRATENÍ V SYSTÉME

Rodina (mama a 10-mesačné dievčatko) býva sama v okresnom meste. Dieťa s viacnásobným postihnutím 
pasívne leží a má silné epileptické záchvaty. Dieťa nenadväzuje kontakt. Mama nemá žiadne osobné vzťa-
hy so širšou rodinou. Podporuje ju v okolí len jedna priateľka. Mama má stredoškolské vzdelanie, je na 
rodičovskej dovolenke. Z včasnej intervencie využívajú iba fyzioterapiu v lokálnej nemocnici ambulantne.
Skúsenosť: Po prepustení z nemocnice niekoľko mesiacov po narodení s vážnym poškodením mozgu 
lekári odporučili dať dieťa do zariadenia. Dieťa bolo v starostlivosti lekárov špecialistov a v oblasti vývinu 
mali len rehabilitačného lekára, lekára v ambulancii rizikových novorodencov a logopéda. 
Dieťa podstúpilo len diagnostiku hrubej motoriky, mama nedostala žiadnu komplexnú informáciu o 
právach ani o tom, že u dieťaťa je potrebné stimulovať aj zrak, sluch, jemnú motoriku, kognitívne schop-
nosti, komunikáciu, sluch, sociálne zručnosti a podobne. Na rodinu, zdroje ani vzťahy sa jej desať mesi-
acov nikto nespýtal, kým počas hospitalizácie dcéry v hlavnej detskej nemocnici nestretla psychológa, 
ktorý jej odporučil službu včasnej intervencie v mieste bydliska a dal jej kontakt na rodiča detí so 
zdravotným postihnutím v mieste bydliska. Priatelia a súrodenci pretrhli po narodení dcéry kontakty, 
jedinou oporou je priateľka. 
Financie: Zatiaľ majú výdavky na cestovanie taxíkom („Nemáme auto a do MHD sa nedá ísť.”), na striekačky 
a podobne asi v sume 200 eur mesačne. Situácia je komplikovaná, šetria napríklad na jedle – mäso si 
mama môže kúpiť len raz mesačne. Mama poberá  mesačne len rodičovský príspevok 214,70 eur. Príspe-
vok na prepravu bol zamietnutý s odôvodnením, že dieťa nie je odkázané na individuálnu prepravu 
napriek tomu, že máva hodinové epileptické záchvaty, pri ktorých je potrebné podávať tlmiace lieky, 
aby skončili. Otec dieťaťa prispieva, ale nepokrýva to výdavky – matke pomáhajú nadácie. V domác nosti 
žijú samy dve – „Podporu získavam od nadácií.“
Ako sa v tejto situácii cítite? „Nerozumiem, prečo si všetko musím zistiť sama, prečo mi nikto nepomôže. 
Mrzí ma, že po narodení dcéry som stratila kontakty so súrodencami a kamarátmi. Nikto si nenájde 
čas a nepríde za nami. Finančná situácia ma veľmi trápi. Keby som mala dosť peňazí, žilo by sa nám 
lepšie. Teraz mám výdavky na dcérku toľko, koľko dostanem rodičovský príspevok – 214 eur. Je veľa vecí, čo 
musím riešiť, keď treba. Idem postupne napríklad sa pýtam lekárov alebo hľadám, kto by mi mohol pomôcť 
a oslovujem, koho treba. Ďakujem tisíckrát, že mám dcérku, nech sú akékoľvek problémy. Zažívame spolu aj 
pekné chvíle, napríklad sme na taxíku išli na koncert hudobnej skupiny, ktorú som počúvala celé tehotenstvo 
a malá to krásne zvládla.“
Záver: Ešte stále na Slovensku jestvujú rodiny STRATENÉ V SYSTÉME, ktorým sa nedostane relevantná 
podpora odborníkov, ktorých dieťa so zdravotným postihnutím aj jeho rodičia potrebujú. Naopak hneď 
na začiatku cesty pri oznámení diagnózy lekár odporúča odložiť dieťa do zariadenia či do detského do-
mova. Vo vyššom veku dieťaťa sa s tým rodičia naučia žiť, ale v drvivej väčšine sa do spoločnosti nikdy 
nezačlenia. Je veľmi ťažké sa vysporiadať so zdravotným postihnutím dieťaťa a v prevažnej väčšine sa 
nezvládnu začleniť do spoločnosti. Často zostanú zatrpknutí, ľútostiví alebo obviňujúci. Veľmi často 
nemajú prirodzené kontakty v komunite, niekedy ani v rodine. Často sa uzavrú a nevychádzajú s deťmi 
von. Napriek ťažkej a komplikovanej situácii mama v tomto rozhovore ukázala vysokú schopnosť zmo-
bilizovať svoje sily, pozerať sa na problémy pragmaticky a uvedomovať a vážiť si pozitívne chvíle prežité 
s dcérou (po prvom stretnutí a výmene informácií do dvoch dní preverila stav odvolania na úrade práce, 

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE Z POHĽADU PRIJÍMATEĽA    sociálnych vecí a rodiny, kontaktovala rodičov dieťaťa so zdravotným postihnutím žijúcich v jej meste a 
kontaktovala poskytovateľa služby včasnej intervencie). Toto dokazuje, že v rodičoch je rozsiahly po-
tenciál, ktorý je potrebné podporiť a usmerniť. 

RODINA 2 – PONECHANÁ SAMA NA SEBA

Rodina (mama, syn, partner) býva v meste. Dieťa má osem rokov, samostatne sa presúva po byte lezením, 
vonku len v kočíku, a trikrát týždenne navštevuje špeciálnu základnú školu. Nekomunikuje aktívne, ro-
zumie, dokáže odpovedať áno/nie. Partner nerozumie situácii mamy, syna okúpe, ale inak sa do sta-
rostlivosti nezapája. Z rodiny ich v malej miere podporuje iba stará mama. Mama má stredoškolské 
vzdelanie, poberá príspevok na opatrovanie, nepracuje, drvivú väčšinu času trávi starostlivosťou o syna. 
Nestretáva sa s okolím. Z včasnej intervencie majú terapie zo zdravotného a súkromného sektora.
Skúsenosť: Po návrate z pôrodnice s vážnym poškodením mozgu lekári odporúčali dať dieťa do zaria-
denia. Chlapec bol sledovaný v ambulancii pre rizikových novorodencov. Popri ambulantnej logopédii 
a rehabilitácii platenej zo zdravotnej poisťovne počas prvých rokov života absolvovali 4 – 6 razy ročne 2 
– 3 týždňové rehabilitačné pobyty v troch rôznych zariadeniach. Mama čerpala informácie hlavne od 
iných rodičov detí so zdravotným postihnutím a postupne vystriedala 14 druhov terapií, prevažnú 
väčšinu z nich si platila sama (aktuálne navštevujú okrem školy štyri terapie, z toho 1 je hradená 
poisťovňou). Diagnostiku dieťaťa robil každý terapeut samostatne, žiaden odborník skladbu terapií 
nekoordinoval, či už ide o obsah alebo intenzitu. Odborníci vzájomne nespolupracujú, dokonca ani 
liečebný pedagóg, logopéd a fyzioterapeut, ktorí boli v nemocnici. 
Mama nedostala žiadnu komplexnú informáciu o právach ani o tom, že u dieťaťa je potrebné stimulovať 
aj zrak, sluch, jemnú motoriku, kognitívne schopnosti, komunikáciu, sociálne zručnosti a podobne. Par-
tnerský vzťah sa rozpadol. Mama trávi celý čas so synom. V troch rokoch dostal chlapec odporúčanie od 
centra špeciálnopedagogického poradenstva, že môže ísť do materskej školy, ale v meste nenašli žiadnu 
materskú, dokonca ani špeciálnu školu, ktorá by ich bola ochotná zobrať. Mama nedostala žiadnu pod-
poru na zvládanie situácie, v troch rokoch dieťaťa bola nútená brať psychofarmaká, pretože odborník 
nevedel jej situáciu riešiť. Postupne sa jej podarilo ich vysadiť. Z rodiny jej pomáha jej mama, aj to len 
výnimočne tým, že postráži vnuka. Mama si podľa odporúčaní odborníkov zadovažuje pomôcky na 
stimuláciu. V šiestich rokoch sa na základe ďalšej diagnostiky CŠPP dostalo dieťa do špeciálnej školy, v  
triede je  päť detí variantu C. Je v špeciálnej škole pri domove sociálnych služieb a trávi v nej 3 x 6 hodín 
týždenne. Nikto z odborníkov pri nástupe do školy neposunul informácie učiteľovi. Vie len to, čo stihol 
odpozorovať. Mama sa na zostávajúce 4 hodiny trikrát týždenne nedokáže zamestnať. 
Financie: Výdavky na terapie a pomôcky sú približne 500 eur mesačne, príspevok na opatrovanie spolu 
s kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia je 370 eur/mesiac. Nevedia ani 
o pomôckach, ktoré by im mohol predpísať lekár bez doplatku, napríklad ležadlo do vane si tento rok 
kupovali sami. Zdrojmi financií sú príspevok na opatrovanie, parterov príspevok na stravu, dary nadácií 
a 2 %. 
Ako sa v tejto situácii cítite? „Momentálne sa cítim zle, nejako to všetko nezvládam. Syn je moje úplne 
všetko a tým, že nemám zdravé deti, neviem si iný život ani predstaviť, beriem to všetko ako bežný život, aj 
keď silu hľadám stále v sebe. Niekedy mám pocit, že ďalej nevládzem a že to už nepôjde, no vždy si poviem, že 
môže byť aj horšie. Hľadám si informácie od mamičiek s podobnými problémami, tie vedia pochopiť a aj 
poradiť. Je to začarovaný kruh. Priatelia odišli, nepochopia, prišli noví, tí s podobnými problémami a tam 
hľadám útechu a pochopenie. Rodina? Keď MUSÍ, pomôže! Viem, že sa môj život už nikdy nezmení, stále sa 
bude točiť iba okolo syna, nikdy sa nebude vedieť sám o seba postarať. Musím tu byť preňho. Jeden bez 
druhého neprežijeme. Neviem vysvetliť, ako to všetko zvládam, no ide to. Máme strechu nad hlavou, máme 
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čo jesť, máme všetko, aj keď niekedy skromne. No radosť z maličkostí, už len očný kontakt, pohladenie, 
úsmev, malý pokrok, pre to sa oplatí bojovať. To je radosť zo života. Spoločnosť? Mám svojho syna, 
inde mimo neho sa nedostanem.“
Záver: Na Slovensku je v súčasnosti scenár tejto rodiny PONECHANEJ SAMEJ NA SEBA najčastejším v 
rodinách detí so zdravotným postihnutím. Rodičia v snahe urobiť pre vývin dieťaťa čo najviac absolvujú 
rôzne druhy terapií. Diagnostiku dieťaťa robí každý terapeut samostatne len pre svoje potreby, žiaden 
odborník skladbu terapií v záujme dieťaťa nekoordinuje, či už ide o obsah alebo intenzitu. Odborníci 
vzájomne nespolupracujú, dokonca ani liečebný pedagóg, logopéd a fyzioterapeut, ktorí pracujú v jed-
nej nemocnici. 
Rodičia zodpovedajú za rozsah terapií, ktorý často závisí od dostupnosti v ich okolí a toho, čo nájdu na 
internete a čo im poradia iné mamy. 
Tento model prináša: 
•   niektoré oblasti vývinu nie sú zahrnuté (často je to napríklad komunikácia);
•   môže dochádzať k prestimulovaniu dieťaťa (čím hrozí skomplikovanie zdravotného stavu dieťaťa);
•   dieťa sa vo veku, keď jeho najobľúbenejšia činnosť je hra a čas strávený s rodičmi a kamarátmi, mení 

na cestovateľa v aute za terapiami;
•   rodič nie je schopný realizovať odporúčania všetkých odborníkov počas času stráveného doma;
•   cestovanie znižuje počet príležitostí na socializáciu sa rodiny a dieťa vo svojej prirodzenej komunite 

– rodina stráca väzby na širšiu rodinu, priateľov a komunitu – stáva sa segregovanou;
•   odborníci počas jednej objednanej hodiny realizujú izolované terapie bez ohľadu na to, v akej forme 

dieťa práve je;
•   rodina sa stáva závislou od finančnej podpory nadácií a svojich známych prostredníctvom 2 % – nie je 

zriedkavé, že si na terapie, alebo niekoľkotisícové pobyty berú spotrebné úvery, z ktorých sa nevedia 
dostať;

•   mama nemôže pracovať a v rodine je len jeden príjem – neriešenie situácie včasnej intervencie kom-
plexne zo strany štátu tlačí rodiny k závislosti od nadácií, ktorých donori si niekedy žiadajú medializá-
cie v primetime reláciách (dosahujú najvyššie sledovanosti v SR), ktoré vzbudzujú u väčšinovej po-
pulácie ľútosť, podávajú skreslený obraz a posúvajú rodiny detí so zdravotným postihnutím do pozície 
závislých od charity. 

Ak štát neposkytuje dostatočný rozsah služieb, ktoré umožnia osobám so zdravotným postihnutím do-
siahnuť a udržať si maximálnu možnú samostatnosť, v plnej miere uplatniť telesné, duševné, sociálne a 
profesijné schopnosti a dosiahnuť plné začlenenie a zapojenie do všetkých oblastí života, neplní si po-
vinnosti podľa článku 26 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Napriek snahe pod-
poriť vývin dieťaťa prináša tento model vylúčenie rodín detí so zdravotným postihnutím zo spoločnosti. 

RODINA 3 – PODPORENÁ SOCIÁLNOU SLUŽBOU 
VČASNEJ INTERVENIE BEZ KOORDINÁCIE  S OSTATNÝMI

Rodina (otec, mama a 6-ročný syn) žije v malej obci. Syn má viacnásobné funkčné postihnutie, dokáže s 
pomocou stáť, nechodí, je nedoslýchavý a neverbalizuje. Bývajú spolu so starými rodičmi, ktorí pomáha-
jú s dopravou na terapie a do domova sociálnych služieb. Manžel sa do starostlivosti zapája aj aktívne, je 
pracovne vyťažený, absolvoval niektoré vzdelávania. Obaja manželia sú vysokoškolsky vzdelaní. Mama 
nepracuje, nepoberá príspevok na opatrovanie, pretože naň nemá nárok na základe príjmov rodiny 
spoločne posudzovaných osôb. Z včasnej intervencie majú od narodenia syna viaceré terapie a služby 
zo zdravotného, školského a súkromného sektora a tri roky terénnej sociálnej služby včasnej intervencie 
bez koordinácie. 

Skúsenosť: Po troch mesiacoch na neonatológii dostali odporúčanie do ambulancie pre rizikových no-
vorodencov. Lekárka ich vypočula a odporučila k liečebnej pedagogičke, ktorá dieťa diagnostikovala a 
vyslovila niekoľko odporúčaní, čo treba s dieťaťom robiť. Dostali odporúčanie k logopedičke, ktorá roz-
víjala komunikáciu prostredníctvom augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) do troch rokov, 
a následne im odporučila vznikajúce centrum včasnej intervencie. Pre vstup potrebovali len potvrdenie 
pediatra. Poskytovateľ služby včasnej intervencie prichádza jedenkrát mesačne. Vždy dvaja pra-
covníci. Sú veľkou psychickou oporou pre rodinu. Zároveň prinášajú odporúčania na rozvoj 
dieťaťa v domácom prostredí. Rodina uviedla, že by potrebovala návštevy poradcov služby včas-
nej intervencie štyrikrát častejšie.  
Paralelne okrem služby včasnej intervencie využívajú šesť ďalších služieb a terapií: služby surdopéda 
štátneho centra špeciálnopedagogického poradenstva terénnou formou vrátane presnej diagnostiky 
sluchu a nastavovania komunikácie; fyzioterapia – jeden týždeň mesačne intenzívny pobyt striedavo u 
dvoch rôznych fyzioterapeutov v súkromnom sektore bez úhrady poisťovne; muzikoterapia – jedenkrát 
týždenne; služby logopéda súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva jedenkrát me-
sačne. Okrem toho obaja rodičia, hlavne mama, absolvovali vzdelávania a pracujú doma podľa koncep-
tov augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK), bazálnej stimulácie, snoezelen a muzikoterapie.
Rodičia využívajú „checklist“ na chladničke, kde si vyškrtávajú, čo všetko mali v ten deň pre vývin dieťaťa 
urobiť. Chlapec navštevuje trikrát týždenne domov sociálnych služieb, kde má aj individuálne terapie, 
rozvíjajú augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu a snažia sa o čo najväčšiu samostatnosť dieťaťa. 
Rodičia navštevujú svojpomocnú rodičovskú skupinu pod vedením psychológa zo služby včasnej inter-
vencie a druhú pod vedením psychológa z občianskeho združenia pomáhajúceho rodinám detí s viac-
násobným znevýhodnením.  
Mama nemá priestor sa zamestnať.
Služby nie sú koordinované – každý pracovník pracuje s dieťaťom samostatne, mama presúva 
informácie od jedného k druhému. Jediná výhoda je, že domov sociálnych služieb, v ktorom dieťa je, 
spolupracuje so zamestnancom centra špeciálnopedagogického poradenstva, ktorý pri návšteve do-
mova sociálnych služieb môže komunikovať informácie o chlapcovi personálu a surdopéd čiastočne 
komunikuje so službou včasnej intervencie a s domovom sociálnych služieb.  
Financie: Rodina za terapie a pomôcky a doplatok za domov sociálnych služieb platí mesačne približne 
1.000 eur. Štát rodine neposkytuje žiadne kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia a mama ani nepoberá príspevok na opatrovanie, pretože príjem rodiny presahuje zákonom 
stanovenú hranicu. Znamená to, že napríklad aj výťah rádovo za 10.000 eur si museli hradiť sami. Nákla-
dy financujú cez 2 %.
Ako sa v tejto situácii cítite? „Zo začiatku po narodení syna to bol šok, potom som sa trochu otriasla, ale tr
valo nám to len do troch rokov syna, keď sa mu stav skomplikoval a znova ma to zlomilo. Je to veľmi hektický 
život. Chcela by som si aj oddýchnuť, vychutnať niečo, ale nedá sa to. Snažíme sa robiť aspoň nejaké veci, čo 
sme robili aj pred narodením syna. No najďalej zájdem po domáce práce. Syn je už deväť mesiacov niekoľko dní 
do týždňa v domove sociálnych služieb ambulantnou formou, ale aj tak sa nestretávame s nikým. Pracovné 
alebo voľnočasové aktivity nemám, dokonca mám chuť už sa rozprávať s inými mamami aj o nás, našich živo
toch, ale väčšinou riešime len naše deti. V Taliansku nás zastavovali ľudia a hovorili synovi „bello“. Rozmýšľam, 
čím to je, či je iný prístup verejnosti, alebo starostlivosť štátu lepšia... Určite nežijem nezávislý život.“
Záver: Veľkým prínosom ZARADENIA RODINY DO SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE oproti modelu rodiny 
odkázanej samej na seba bolo, že rodičia dostali od služby včasnej intervencie významnú psychologickú 
podporu. Zároveň ale mama popisuje veľmi veľkú záťaž organizovaním starostlivosti o dieťa, sťažuje sa 
na žiaden voľný čas a život v komunite, pocit preťaženia a kontinuálneho riešenia parciálnych zlyhaní 
systému, ktorý majú nastavený a ktorý závisí od mnohých terapeutov.
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Na základe tohto príkladu je možné konštatovať, že paralelné sprevádzanie rodiny v službe včasnej 
intervencie a poberanie terapií od iných odborníkov môže službu včasnej intervencie zúžiť z 
pohľadu rodiny na úroveň ďalšej inštitúcie v rade tých, ktorí sa o dieťa starajú. Toto nastáva, ak 
žiaden z odborníkov nie je koordinátorom starostlivosti. Pracovníci služby včasnej intervencie v rámci 
svojej kompetencie „komplexná stimulácia vývinu dieťaťa“ majú možnosť odporučiť skladbu stimulácií 
pre rodinu a podporovať to, aby viac členov rodiny bolo zahrnutých od stimulácie dieťaťa v domácom 
prostredí (väčšinu stimulácií je možné realizovať v prirodzenom prostredí dieťaťa cez rutiny bežného 
dňa – jedlo, komunikácia, hra aťď.), aby rodina a dieťa boli odbremenení od cestovania a mali väčšiu 
šancu nadväzovať vzťahy v komunite. Táto kompetencia je veľmi náročná, ak rodina vstúpi do starostli-
vosti služby včasnej intervencie vo vyššom veku dieťaťa a už využíva niekoľko paralelných terapií. Preto 
je v systéme odosielania detí do starostlivosti služby včasnej intervencie dôležitá spolupráca:
•   neonatológií, pôrodníc a pediatrov s poskytovateľmi SVI, aby sa rodina dostávala do starostlivosti SVI 

čím skôr po zistení diagnózy alebo oneskorenia vývinu;
•   odborníkov v rezortoch MZ, MŠVVŠ, MPSVR a súkromných terapeutov alebo terapeutov z občian-

skych združení na koordinácii starostlivosti, presune informácií o dieťati a rodine;
•   koordinácia starostlivosti o dieťa a rodinu jednou inštitúciou – odporúčame sociálnou službou včasnej 

intervencie, keďže má túto kompetenciu ukotvenú v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v 
znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2018.

RODINA 4 – PODPORENÁ RODINA

Rodina v zložení otec, mama a trojročný syn býva v malej obci. Syn chodí, má črty poruchy autistického 
spektra (PAS), nekomunikuje verbálne, neudržiava očný kontakt. Zdravá nevlastná sestra sa s rodinou 
stretáva. Mama a otec pracujú. Obaja manželia sú vysokoškolsky vzdelaní. Obaja manželia sa do stimulá-
cie zapájajú v bežných rituáloch. Ide o rodinu dieťaťa, ktorá má dva roky k dispozícii sociálnu službu včas-
nej intervencie a snaží sa koordinovať všetky ostatné terapie aj tranzíciu dieťaťa do nových podmienok. 
Situácia: Prvých päť mesiacov bol syn úplne v poriadku, ale zrazu začal byť spastický a bol zrejmý 
celkový regres. Žiaden lekár špecialista nevedel stanoviť diagnózu ani príčinu regresu. Dostali sa na 
fyzioterapiu (podľa Vojtu) do okresného mesta, ale nebola účinná. Nový súkromný rehabilitačný lekár 
odporučil rodinu do služby včasnej intervencie. Začali s hipoterapiou a ďalšou terapiu, pri ktorej začal 
chlapec robiť pokroky. V 13. mesiacoch chodil za ruku. Mama popisuje spoluprácu so službou včasnej 
intervencie slovami: „Všetky informácie, ktoré sme potrebovali, sme dostali od služby včasnej intervencie.“ 
Pravidelné návštevy poradkýň služby včasnej intervencie vo dvojici viedli k nastaveniu práce rodičov so 
synom tak, aby sa rozvíjal, pravidelne spolu plánovali ďalšie kroky, vždy sa rozprávali aj o tom, ako 
situáciu prežívajú rodičia, pri problémových reakciách sestry – hľadali a našli spolu riešenie. Poskytujú 
rodine semináre na rôzne témy a možnosť stretnúť rodiny v podobnej situácii.
Postupne sa rodičom podarilo situáciu akceptovať, nastaviť režim stimulácií na domáce prostredie s 
výnimkou dvoch externých terapií, ktoré boli konzultované so službou včasnej intervencie. Hipoterapiu 
majú ako príležitosť ísť si zajazdiť v rámci ranča v ich obci. Podľa skríningu na PAS poradkyňa odporučila 
chlapcovi diagnostiku u organizácie, ktorá sa tým v ich regióne zaoberá. Už rok pred možným nástupom 
do škôlky rozoberali poradkyne služby včasnej intervencie možnosti, kam chlapec pôjde. Osobne 
poznali situáciu v škôlke. Pri zápise mama odovzdala profil dieťaťa učiteľkám. Mama a škôlka nastavili 
postupnú adaptáciu rozloženú na deväť mesiacov tak, aby mama nastupovala do práce, až keď bude 
syn na celý deň v škôlke. 
Financie: Rodina má výdavky približne 370 eur mesačne. 
Ako sa v tejto situácii cítite? „Veci nie sú jednoduché, často sú náročné a únavné dni. Ale dá sa to zvládnuť. 

Vďaka tomu, že syn môže byť v materskej škole, môžem pracovať, robiť prácu, ktorá ma baví, prepnúť na iné 
myšlienky ako doma. Doma musím byť stále na 100 % sústredená na syna. Narodenie môjho syna ma nauči
lo prijímať veci ako život prinesie. Keď sa niečo vyskytne na ceste, riešim to a snažím sa za to, čo prichádza, 
ďakovať. Už neriešim „čo chcem ja“.  Naučila som sa nemať očakávania a snažiť sa vkladať do dieťaťa čo naj
viac, ale nečakať hneď reakciu, ani očný kontakt, ktorý mi dá len zriedkavo. Prináša mi to pokoj, také vnútorné 
nastavenie sa aj na prijatie toho, čo príde, napríklad, že viaceré terapie nie sú pre syna účinné. Žijem kvalitný 
život, teším sa a som šťastná a aj keď máme obaja so synom celý týždeň teploty a manžel je na služobnej 
ceste, snažím sa zastaviť na chvíľu a rozmýšľať, čo sa z tej náročnej situácie naučím. Všetky potrené in-
formácie sme získali od služby včasnej intervencie.“
Záver: Ak je starostlivosť o rodinu holistická – otvorene sa diskutuje o skladbe a prepojení stimulácií pre 
dieťa, o potrebách všetkých členov rodiny, o tom, ako ich napĺňať, o začlenení rodiny do spoločnosti (čo 
je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. cieľom sociálnych služieb) – má služba včasnej intervencie pre rodinu 
podpornú rolu, prináša informácie a prechádza s rodinou všetky potrebné témy pre dieťa aj iné, pričom 
necháva rodine priestor na vybavovanie si vecí, keď to sama dokáže.  
Takto PODPORENÁ RODINA bude pripravená na život vo svojej komunite, napríklad mama je už teraz 
ochotná odpovedať susedom na otázky typu: ako môžete byť šťastná, keď máte dieťa so zdravotným 
postihnutím a podobne.
Rozdiel v prístupe služby včasnej intervencie pre rodiny 3 a 4 bol v tom, že poradcovia služby včasnej 
intervencie prinášali témy o tom, ako systém celostne pre dieťa funguje, čo mu prospieva a dávali po-
nuky na možnosti mimo svoj tím tak, aby sa podpora pre dieťa skompletizovala, neduplikovala v 
rôznych rezortoch a mala rovnaké smerovanie – začlenenie dieťaťa do života doma, v materskej 
škole a začlenenie celej rodiny do komunity. 
Na dosiahnutie tohto stavu je potrebné, aby všetci odborníci zo všetkých rezortov nachádzali 
priestor na diskusiu, dohodu na spoločnom smerovaní v starostlivosti a aby ich spolupráca bola 
koordinovaná. Príklad tejto rodiny ukazuje, že za vhodný koordinačný článok sa môže považovať 
služba včasnej intervencie. 
Táto analýza prináša dôkazy, že rodiny detí so zdravotným postihnutím za terapie, služby, doplatky za 
pomôcky a lieky mesačne platia 200 – 1.000 eur. Tieto sumy sú nadmieru vysoké, zaťažujú rodinu, môžu 
rodinu zo sociálno-ekonomických dôvodov vyčleniť zo spoločnosti a predovšetkým sú v rozpore s  článkom 
9 Dohovoru o právach dieťaťa a s článkom 28 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

ANALÝZA NÁKLADOV A PRÍNOSOV VČASNEJ INTERVENCIE 
PRE DETI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Analýzou nákladov a prínosov (cost benefit analysis) vypracovanou Inštitútom sociálnej politiky MPSVR 
SR sa pokúsime priniesť odpovede na nasledujúce otázky:
1. Koľko by stála podpora včasnej intenzívnej intervencie pre deti s poruchami autistického spektra 

(PAS) na Slovensku?
2. Aká je hodnota prínosov poskytovania včasnej intenzívnej intervencie?
3. Koľko verejných výdavkov by sa ušetrilo poskytovaním včasnej intenzívnej intervencie?
4. Oplatí sa investovať do podpory včasnej intenzívnej intervencie?
Porucha autistického spektra je vývinová porucha, ktorej príznaky sa prejavujú často pred 2. až 3. rokom 
života a postihnuté oblasti zahŕňajú najmä oblasť komunikácie, sociálnej interakcie a taktiež oblasť 
predstavivosti a záujmov. Podľa aktuálnych výskumov má poruchu autistického spektra približne jedna 
zo 100 osôb. Tento údaj pochádza zo zahraničných výskumov. Niektoré zdroje uvádzajú ešte vyšší výskyt, 
napríklad v Spojenom kráľovstve alebo USA identifikovali až jedného človeka zo 68 osôb. Na Slovensku 
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ide o veľmi rozšírený fenomén. Výskyt na Slovensku nie je známy, nemáme ani presné štatistiky, ale na 
základe týchto zahraničných odhadov alebo štúdií môžeme predpokladať, že sa ročne na Slovensku 
narodí 580 až 850 detí s poruchou autistického spektra. 
Vidíme pozorovateľný nárast diagnóz. Myslíme si, že to súvisí pravdepodobne s vyššou úrovňou diag-
nostiky. Napríklad na prvom grafe sú počty poberateľov kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia 
s pervazívnou vývinovou poruchou, kam patrí predovšetkým autizmus. Porovnávajú sa roky 2006 a 
2016, pričom vidieť, že za desať rokov počet poberateľov výrazne narástol. Podobný obraz nám vykresľu-
jú aj dáta zo zdravotných poisťovní. V ďalšom grafe máme počty pacientov s pervazívnou vývinovou 
poruchou, ktorým boli vykonané úhrady cez zdravotné poisťovne prostredníctvom nejakej formy am-
bulantnej zdravotnej starostlivosti. Tento graf porovnáva kratšie časové obdobie rokov 2014 a 2016. 
Vidíme, že aj za kratšie obdobie nám vzrástol počet týchto pacientov. Tento trend sa objavuje ako vo 
svete, tak aj na Slovensku.
V zahraničí bolo v rôznych štúdiách, výskumoch a praxi dokázané, že pri mnohých deťoch sa dajú zmier-
niť príznaky autizmu. Pri včasnom nasadení terapie bola dokázaná dobrá účinnosť rôznych stimulačných 
a behaviorálnych intervencií. Najlepšie výsledky sa dosahujú do 5. roku života, pričom kľúčová je včasná 
diagnostika a včasné nasadenie terapií. Taktiež je potrebná vysoká intenzita terapie, uvádza sa 25 až 40 
hodín týždenne a potreba venovať sa dieťaťu počas dvoch až troch rokov. Vtedy sú najlepšie výsledky. 
Tiež je potrebný individuálny prístup – jeden terapeut na jedno dieťa. S týmto súvisí aj fakt, že tieto tera-
pie bývajú veľmi nákladné alebo relatívne nákladné a na Slovensku je ich dostupnosť v takejto forme a 
intenzite zatiaľ obmedzená. 
V analýze sme sa najprv pozreli na náklady poskytovania včasnej intenzívnej intervencie v našich pod-
mienkach a v spomínanej vysokej intenzite. Vidíme, že najvyššiu položku tvoria mzdové náklady z dôvo-
du spomínanej potreby individuálneho prístupu. Je dobrou praxou, že okrem terapeuta je potrebný aj 
jeden supervízor. Ide často o vyškoleného behaviorálneho analytika, ktorý dozerá na niekoľko detí a na 
ich terapiu súčasne. Do mzdových nákladov sme preto započítali aj mzdu supervízora. Ďalej sme 
započítali prevádzkové náklady a zaokrúhlili výsledok smerom nahor na 50.000 eur. Toto je suma, ktorú 
by stál jeden 20-mesačný program včasnej intenzívnej intervencie na jedno dieťa. 
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PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU ŤZP:
POBERATELIA S PERVAZÍVNOU VÝVINOVOU PORUCHOU PODĽA VEKU

Obr. 7 Príspevky na kompenzáciu ŤZP: Poberatelia s pervazívnou vývinovou poruchou podľa veku
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ÚHRADY ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ ZA AZS:
PACIENTI S PERVAZÍVNOU VÝVINOVOU PORUCHOU PODĽA VEKU

Obr. 8 Úhrady zdravotných poisťovní za AZS: Pacienti s pervazívnou vývinovou poruchou podľa veku
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 Náklady včasnej intenzívnej intervencie

Mzdové náklady Prevádzkové 
náklady

Ďalšie náklady SPOLU

 41 992  5 515 ≈ 2 493 ≈ 50 000

1 terapeut na 1 dieťa, 1 supervízor na 4 deti, dĺžka terapie: 27 mesiacov

Tabuľka č. 15
Náklady včasnej intenzívnej intervencie

Tabuľka č. 16
Účinnosť včasnej intenzívnej intervencie

 Účinnosť včasnej intenzívnej intervencie

 Štandardné 
fungovanie

Čiastočná odkázanosť Vysoká odkázanosť

BEZ INTERVENCIE 25 % 25 % 50 %

S INTERVENCIOU 
(SCENÁR 1) 

29 % 34 % 37 %

S INTERVENCIOU 
(SCENÁR 2)

30 % 50 % 20 %

Zdroj: metaanalýza 14 štúdií - Nienke Peters-Scheffer et al. (2012); Freeman (1997); Motiwala et al. 
2006 Účinnosť pri intenzite v priemere 32,5 hodín týždenne počas 27 mesiacov

Ďalším vstupom do nášho modelu bola účinnosť včasnej intenzívnej intervencie. Tu sme si pomohli 
zahraničnými štúdiami, ktoré merali účinnosť rôznych intervencií. Účinnosť sa vyjadruje zjednodušene 
napríklad tak, že si pozriete skupinu detí, ktorým bola poskytnutá včasná intenzívna intervencia, a ich 
odkázanosť na nejakú špeciálnu podporu alebo starostlivosť v neskoršom veku v oblasti vzdelávania, 
samostatného bývania alebo na trhu práce. V nami skúmaných štúdiách to potom porovnali so skupi-
nou detí, ktorým nebola poskytnutá včasná intenzívna intervencia, a tak dospeli k určitým pravde-
podobnostným percentám. Keďže tieto štúdie nie sú vo výsledkoch úplne jednotné, vypracovali sme 
dva scenáre – 1. konzervatívnejší a 2. optimistickejší, v ktorom rátame s vyššou mierou účinnosti terapie.

Tabuľka č. 17
Diskontované marginálne náklady autizmu

DISKONTOVANÉ* MARGINÁLNE NÁKLADY AUTIZMU

Štandardné
fungovanie

Čiastočná
odkázanosť

Vysoká
odkázanosť

V
ER

EJ
N

É 
FI

N
A

N
ČN

É 
N

Á
KL

A
D

Y

Zdravotná starostlivosť - 1 326 2 652 

Sociálne služby (okrem včas. int. intervencie) - 57 688 138 314

Kompenzácie ŤZP a iné príspevky - 14 421 27 858

Invalidný dôchodok - 12 458 24 917

Špeciálne a integrované vzdelanie - 52 599 106 935

Podporované zamestnanie - 11 890 19 025

Znížená prac. intenzita osoby s PAS - 15 675 34 968 

Znížená pracovná intenzita rodiča - 46 889 59 616

ZNÍŽENÁ KVALITA ŽIVOTA - 107 373 250 536 

SPOLU - 320 319 664 821

Náklady na osobu s PAS počas jej života (5 – 64 r.) v €
*Reálna diskontná sadzba (5 %)
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DISKONTOVANÉ MARGINÁLNE NÁKLADY PAS

Obr. 9 Diskontované marginálne náklady PAS
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DISKONTOVANÉ ČISTÉ PRÍNOSY VČASNEJ INTERVENCIE
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Obr. 10 Diskontované čisté prínosy včasnej intervencie

Ďalšia tabuľka (č. 17) a obrázky (č. 9 a 10)  nám ukazujú náklady spojené s autizmom, ktoré sme započíta-
li do nášho modelu. Ide o celoživotné náklady súvisiace s autizmom na jedného človeka, čiže sú tam 
započítané dva typy nákladov. Jedným je znížená kvalita života, pričom vidíme, že ide o najvyššiu 
položku finančného vyjadrenia. Druhý typ nákladov sú verejné finančné náklady. Tam sme započítali 
náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Vysoké náklady súvisia aj so sociálnymi službami a tiež 
s kompenzáciami ťažkého zdravotného postihnutia, príspevkom na opatrovanie a rodičovským príspev-
kom pre tých rodičov, ktorí zostávajú dlhšie doma s dieťaťom s pervazívnou vývinovou poruchou. Tak-
tiež sme započítali invalidný dôchodok. Ďalšie vysoké náklady vznikajú v oblasti vzdelávania, kde ide o 
náklady na špeciálne a integrované vzdelávanie a na trhu práce ide o rôzne príspevky na zriadenie, chod 
a prevádzku chránených dielní a chránených pracovísk. Dôležité bolo tiež započítať aj zníženú pracovnú 
intenzitu nielen osoby s autizmom, ale aj jej rodičov, pretože je fakt, že mnohí rodičia, ktorí majú dieťa s 
autizmom, sa vracajú na trh práce neskôr alebo za nižšie mzdy alebo sa nevrátia vôbec. Toto sú náklady 
rozdelené podľa stupňa a miery odkázanosti na špeciálnu starostlivosť. Všetky tieto náklady sú mar-
ginálne, to znamená diskontované, čím boli očistené o náklady na bežného zdravého človeka. 
V nasledujúcom grafe už vidíme výsledok prepočítaných dopadov na scenáre bez včasnej intervencie a 
s včasnou intervenciou a na obidva scenáre: konzervatívnejší a optimistickejší. Vidíme simulované 
náklady súvisiace s autizmom v priebehu života osoby od veku 0 až 65 rokov. Je vidieť, že náklady v 
scenároch s včasnou intenzívnou intervenciou (žltá a zelená) sú v prvých rokoch v podstate vyššie nákla-
dy, pretože sme tam zarátali náklady spojené s programom intenzívnej včasnej intervencie. Po ukončení 
včasnej intervencie (asi v 5. alebo 6. roku života) však tieto klesajú a zostávajú na nižšej úrovni ako v 
scenári bez včasnej intenzívnej intervencie už počas celého života osoby s autizmom. 
Keď si tieto dva scenáre odčítame, rozdiel medzi nimi nám dá čisté prínosy včasnej intenzívnej interven-
cie, ktoré sú znázornené v tomto grafe. Vidíme, že v prvých rokoch života osoby sú čisté prínosy v 
zápornej hodnote, a po ukončení včasnej intenzívnej intervencie prechádzajú do pozitívnych čísel, čiže 
zostávajú pozitívne do konca života. Prerušované čiary sivej a čiernej farby ukazujú kumulatívne čisté 

prínosy. Tie naznačujú, kedy sa vráti investícia do včasnej intenzívnej intervencie. Čiže miesto, kde pre-
chádzajú nulovou hodnotou zo zápornej do pozitívnej, označuje rok, kedy sa vráti investícia. Vidíme, že 
pri konzervatívnejšom scenári je doba návratnosti okolo 25 rokov a pri optimistickejšom scenári pred-
pokladáme, že sa investícia vráti do 11 rokov. 
Ďalej je to vyjadrené aj v textovej a číselnej podobe. Predpokladáme, že čistý prínos včasnej intenzívnej 
intervencie na jedného človeka počas celého života predstavuje 17.000 až vyše 79.000 eur v závislosti 
od účinnosti a scenára. Keď si to prepočítame na deti, pri predpoklade, že na Slovensku sa narodí ročne 
580 až 850 detí s autizmom, tak na túto jednu kohortu, ktorá sa za jeden rok narodí, čisté prínosy pred-
stavujú 10 až takmer 70 mil. eur. Prínosy teda prevyšujú náklady 1,4 až 2,75-krát. Dá sa to ilustrovať tak, 
že každé jedno euro, ktoré sa investuje do včasnej intenzívnej intervencie, sa vráti v hodnote 1,40 až 2,75 
eura. Ako sme spomínali, doba návratnosti, samozrejme, závisí od úspešnosti včasnej intenzívne inter-
vencie. 

NÁKLADY A PRÍNOSY VČASNEJ INTERVENCIE

SCENÁR 1      
•   Čistý prínos včasnej intervencie počas života osoby s PAS: 17 657 eur
•   Čistý prínos prepočítaný na jednu kohortu: 10 – 15 mil. eur
•   Prínosy prevyšujú náklady: 1,4-krát
•   Doba návratnosti investície: 25 rokov
•   Vnútorné výnosové percento: 7,4 %
SCENÁR 2
•   Čistý prínos včasnej intervencie počas života osoby s PAS: 79 425 eur
•   Čistý prínos prepočítaný na jednu kohortu: 46 – 68 mil. eur
•   Prínosy prevyšujú náklady: 2,75-krát
•   Doba návratnosti investície: 11 rokov
•   Vnútorné výnosové percento: 14,2 %
Medzinárodné organizácie (Európska investičná banka, Európska komisia) odporúčajú realizovať verej-
né investície s návratnosťou vyššou ako 3,5 – 5 %. 
Na záver možno povedať, že ak by bol podobne nastavený akýsi investičný projekt, bol by považovaný 
za výhodný, pretože vnútorné výnosové percento (7,4 - 14,2 %) je dostatočne vysoké. 
Tento model bolo potrebné zjednodušiť, a preto nezahŕňa napríklad benefity, ako sú usporené vlastné 
výdavky rodiny na liečbu a na dochádzanie za liečbou a podobne, taktiež príjem osoby s autizmom a 
osoby rodiča. Sústredili sme sa najmä na verejné výdavky, čiže sme zarátali tie dane a odvody, o ktoré 
štát prichádza, keďže sme nezahrnuli príjem rodiny.

Súčasne v októbri 2018 vznikla Analýza nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie pre deti so 
sluchovým postihnutím pod gesciou Implementačnej jednotky, Inštitútu sociálnej politiky, Inštitútu 
vzdelávacej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze. Z tejto analýzy, ktorá sa týkala dopadov služby včas-
nej intervencie na deti so sluchovým postihnutím, taktiež vyplynulo, že program včasnej intervencie je 
nákladovo efektívny.
Výsledky analýzy nákladov a prínosov: 
V závislosti od hodnôt odhadovanej miery zamestnanosti:
•   Rozdiel diskontovaných nákladov a prínosov programu, t. j. jeho čistá súčasná hodnota je v intervale 

od 7,5 tisíc do 29,8 tisíc eur,
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•   Pomer nákladov a prínosov dosahuje výšku 1,40 až 5,53 eur. 
Pri predpokladanej súčasnej miere zamestnanosti osôb so SP na úrovni 48 % 
•   Súčasná hodnota prínosov prevyšuje náklady 3,15-krát, teda každé vložené euro vytvorí prínosy v 

hodnote 3,15 eur. 
•   Čistá súčasná hodnota programu dosahuje 17.000 eur.
•   Vnútorné výnosové percento, t. j. návratnosť programu je 18 %. 
•   Náklady programu budú prevýšené prínosmi už v 5. roku života dieťaťa. 
Odhad finančných dopadov: 
Celkové náklady na poskytovanie terénnej včasnej intervencie pre jedno dieťa so sluchovým pos-
tihnutím boli vyčíslené na 5.911 eur.
Náklady v prvom roku poskytovania služby predstavujú 1.970 eur, následne so znížením frekvencie 
poskytovania služby klesajú. Predpokladaný počet detí so sluchovým postihnutím v jednom popu-
lačnom ročníku, ktoré potrebujú služby včasnej intervencie, je 55 – 170. 
V prípade zavedenia služby terénnej včasnej intervencie by v prvom roku poskytovania celkové 
náklady na túto službu dosiahli 108 – 335 tisíc eur v závislosti od počtu zapojených detí. Ročné 
náklady by dosiahli pri postupnom zapájaní ďalších populačných ročníkov až do úplného zapojenia 
všet kých siedmich ročníkov vhodných pre túto službu 325 tisíc – 1 milión eur. 

Toto bol ekonomický pohľad na včasnú intervenciu pre vybrané druhy zdravotného postihnutia, ktoré 
boli analyzované na Slovensku. Samozrejme, ešte možno spomenúť, že existujú mnohé ďalšie benefity, 
ktoré nie sú zahrnuté do analýz a do modelov, lebo sa nedali finančne vyjadriť. V analýzach nie je zahr-
nutá napríklad kvalita života rodiny, hoci ide tiež o dôležitý benefit, ďalej zníženie rizika rozpadu rodiny, 
odľahčenie zariadení sociálnych služieb, sociálna inklúzia a ľudskoprávne aspekty. Z uvedeného vyplý-
vajú ďalšie zásadné benefity z realizácie služby včasnej intervencie.

ODPORÚČANIA A VÝZVY V OBLASTI VČASNEJ INTERVENCIE NA SLOVENSKU

Odporúčania  a výzvy v oblasti včasnej intervencie na Slovensku boli sformulované na základe spraco-
vanej odbornej štúdie, ako aj na základe odbornej diskusie na tému služba včasnej intervencie na Slo-
vensku, ktorá sa uskutočnila počas odborného okrúhleho stola začiatkom júna 2018 v Bratislave. K 
okrúhlemu stolu prijali pozvanie zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministers-
tva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, zástupcovia samosprávnych kra-
jov a krajských miest, zástupcovia verejných a neverejných poskytovateľov služby včasnej intervencie, 
zástupcovia prijímateľov tejto sociálnej služby, zahraničná expertka a ďalšia odborná verejnosť. Sformu-
lovali sa nasledovné odporúčania a výzvy:
•   Zjednotiť metodiku poskytovania SVI u všetkých poskytovateľov do spoločného konceptu tak, aby 
reflektovali potreby rodiny a aby jednotlivé rodiny dostali porovnateľné služby bez ohľadu na lokalitu 
Slovenska, v ktorej žijú.
•   Zabezpečiť adekvátne financovanie sociálnej služby včasnej intervencie tak, aby kvalitná bezplatná 

sociálna služba pre rodinu mohla byť skutočne bezplatnou.
•   Posilniť kompetencie rodičov formulovať svoje potreby smerom k poskytovateľom tak, aby spoločne 

mohli vytvoriť funkčný tím.
•   Byť otvorení novej sociálnej službe, neustále si klásť otázky a hľadať s rodinami odpovede, aby žiadna 

z nich nezostala opomenutá.
•   Urobiť včasnú intervenciu dostupnou pre každú rodinu, ktorá ju potrebuje, od času, keď jej táto pot-

reba vznikne a vo frekvencii, akú potrebuje.
•   Zladiť rôzne koncepty podpory rodiny do jedného funkčného systému sprevádzajúceho rodinu od 

narodenia dieťaťa.
•   Vytvoriť dostupnú a funkčnú sieť služieb pre dieťa so zdravotným postihnutím a jeho rodinu naprieč 

jednotlivými rezortmi od fázy skríningu až po tranzíciu rodiny a dieťaťa.
•   Zaviesť skríning detí v rámci pediatrických ambulancií tak, aby žiadne dieťa neprepadlo sieťou.
•   Vytvoriť finančný a materiálny priestor pre centrá špeciálnopedagogického poradenstva poskytovať 

vysoko odbornú diagnostiku, terapiu, stimuláciu a poradenstvo pre rodinu dieťaťa so zdravotným 
postihnutím v ranom veku vo frekvencii a intenzite, akú potrebuje rodina, ambulantnou, ale aj terén-
nou (mobilnou) formou.

•   Vytvoriť dostatočný finančný priestor na to, aby centrá špeciálnopedagogického poradenstva mohli 
bez ohľadu na zriaďovateľa poskytovať včasnú intervenciu primárne v teréne.

•   Vytvoriť priestor pre vzdelávanie odborníkov v oblasti včasnej intervencie.
•   Vytvoriť priestor pre dialóg a hľadanie možností na medzirezortnú spoluprácu (cez dostatočné in-

formácie a ich sprostredkovanie rodičom až po dialóg odborníkov na medzirezortnej úrovni).
•   Byť vnímaví voči potrebám rodín detí so zdravotným postihnutím, načúvať im a reagovať na ich zmeny 

v čase.

Výzvy pre služby včasnej intervencie na Slovensku definovali aj zástupcovia prijímateľov tejto služby, a 
to v nasledovných bodoch:
•   Dostupnosť služby včasnej intervencie v rovnakej kvalite pre všetkých;
•   Spolupráca sektorov zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí;
•   Krízová intervencia hneď pri oznámení diagnózy dieťaťa;
•   Dostatok odborníkov bez úhrady;
•   Dostupnosť ranej starostlivosti v centrách špeciálnopedagogického poradenstva pre deti už od 0 

rokov;
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•   Národná koncepcia rozvoja služby včasnej intervencie a zahrnutie služby včasnej intervencie do kon-
cepcií rozvoja sociálnych služieb vyšších územných celkov;

•   Dostupná ambulantná forma zariadení sociálnych služieb s podporou vývinu dieťaťa bez úhrady rodín;
•   Regionálne a finančne dostupná odľahčovacia služba;
•   Dostupné predprimárne a primárne vzdelávanie vrátane koordinovanej tranzície do materských škôl, 

základných škôl a dostupných asistentov učiteľa;
•   Dostatočné finančné zabezpečenie rodiny s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím.
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včasnej intervencie v rokoch 2017 – 2018
Výška poskytnutých príspevkov v eur za jednotlivé VÚC pre poskytovateľov služby 
včasnej intervencie v rokoch 2017– 2018
Počet hodín služby včasnej intervencie
Príspevok na hodinu služby včasnej intervencie
Odborní zdravotnícki pracovníci a dostupnosť ich výkonov pre deti so zdravotným 
postihnutím do 3 rokov
Odborní zdravotnícki pracovníci a dostupnosť ich výkonov pre deti so zdravotným 
postihnutím do 7 rokov
Počet detí so zdravotným znevýhodnením predškolského veku v evidencii CŠPP
Počet CŠPP a ich zamestnancov
Počet CŠPP a ich klientov podľa jednotlivých krajov
Náklady včasnej intenzívnej intervencie
Účinnosť včasnej intenzívnej intervencie
Diskontované marginálne náklady autizmu
Podiel detí so špeciálnymi potrebami v materských školách v Slovinsku
Počet detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami podľa veku v ČR
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OPTIMALIZÁCIA PROCESU 
POSKYTOVANIA ODĽAHČOVACEJ 

SLUŽBY NA SLOVENSKU

SÚČASNÝ STAV POSKYTOVANIA A DOSTUPNOSTI 
ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY NA SLOVENSKU 

Zdravotné postihnutie predstavuje sociálnu udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje život 
každého človeka. Dopad tejto situácie pociťujú nielen osoby so zdravotným postihnutím, ale aj ich ro-
diny a celá spoločnosť. Osoby so zdravotným postihnutím sú v medzinárodných dokumentoch defino-
vané ako „osoby, ktoré majú dlhodobé fyzické, duševné, mentálne alebo zmyslové postihnutie, ktoré v 
interakcii s rôz nymi prekážkami môže brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na 
rovnoprávnom základe s ostatnými“. 
V podstate možno povedať, že zdravotné postihnutie je ťažká, trvalá porucha významnej funkcie (napr. 
pohyblivosti, orientácie, komunikácie a pod.). Ide často o takú závažnú poruchu životne dôležitých fun-
kcií, ktorá v interakcii s aktuálnym životným prostredím môže viesť k významnému spoločenskému 
znevýhodneniu pri participácii na spoločenskom živote, až k úplnému spoločenskému vylúčeniu. Takto 
je to definované aj v dokumente OSN: „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“. Je dôležité 
si uvedomiť, že ak odstránime spoločenské a fyzické bariéry, ktoré obmedzujú aktivity osôb so zdravot-
ným postihnutím, môžeme odstrániť obmedzenie alebo mu predísť, pričom zdravotné postihnutie os-
táva, pretože sa obyčajne už nedá odstrániť medicínsky, dokonca sa môže aj zhoršovať.1

Významné medzinárodné dokumenty vo vzťahu k problematike zdravotného postihnutia sú:
Charta ľudských práv – základný dokument medzinárodnej legislatívy na ochranu ľudských práv z roku 1948.2

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) – dokument OSN, ktorý 
schválilo Valné zhromaždenie OSN v decembri 2006. Vláda SR prijala Dohovor v januári 2010 a v NR SR bol 
ratifikovaný v marci 2010. Po jeho uverejnení v zbierke zákonov v júni 2010 nadobudol právoplatnosť a má 
prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. Tento významný medzinárodný dokument vychádza z presvedče-
nia zúčastnených štátov, že komplexný a ucelený medzinárodný dohovor významne prispeje ku kompen-
zovaniu výrazného sociálneho znevýhodnenia osôb so zdravotným postihnutím a k presadeniu ich účasti v 
občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych sférach na princípe rovnakých príležitostí.
Článok 19 Dohovoru – Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti zakotvuje rovnaké prá-
vo všetkých osôb so zdravotným postihnutím a popri iných opatreniach ustanovuje, aby osoby so 
zdravotným postihnutím mali prístup k celému spektru podporných služieb, či už domácich, alebo po-
bytových, a ďalších komunitných podporných služieb vrátane osobnej asistencie.
Článok 28 Dohovoru – Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana – zaručuje právo pre osoby so 
zdravotným postihnutím aj ich rodiny na primeranú životnú úroveň, zaručuje právo osôb so zdravot-
ným postihnutím na sociálnu ochranu, prístup k vhodným a cenovo dostupným službám, pomôckam a 
k iným formám pomoci, prístup osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinám, ktoré žijú v chudo-
be, k pomoci od štátu s úhradou výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím vrátane vhodného 
vzdelávania, poradenstva, finančnej pomoci a odľahčovacích služieb.3
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STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVIN A DEFINÍCIE ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY

Pre tých, ktorí sa starajú o príbuzných v domácom prostredí, je určený pomerne nový druh sociálnej 
služby, tzv. odľahčovacia služba. V zahraničí sa pre ňu používa termín „respite care“ alebo „respite ser-
vice“ (anglický termín pravdepodobne pochádza z latinského slova „respice“ – odpočívať).
Vznik respitnej (odľahčovacej) starostlivosti bol iniciovaný v 60-tych rokoch 20. storočia v USA a vo 
vyspelých štátoch Európy. Došlo k tomu na základe hnutia deinštitucionalizácie zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti. Hnutie sa snažilo presadzovať občianske práva osôb so zdravotným postihnutím a návrat 
týchto osôb do ich domovov.
Odľahčovacie služby predstavujú predovšetkým pomoc rodinám, ktoré sa celoročne starajú o dieťa 
alebo iného člena s postihnutím, pri zvládaní tejto starostlivosti. Cieľom je umožniť rodičom odpočinúť 
si na určitú dobu od tejto starostlivosti a nabrať nové sily alebo im poskytnúť čas na vybavenie osobných 
záležitostí a pod. Ide o doplnkovú službu k ďalším aktivitám pri rôznych centrách denných služieb, den-
ných stacionároch a pod. Odľahčovacia (respitná) starostlivosť ponúka osobám, ktoré opatrujú osobu s 
ťažkým zdravotným postihnutím, akýsi záskok vyškoleným pracovníkom alebo asistentom na určitý čas. 
Opatrovateľ má tak možnosť vybaviť si svoje osobné záležitosti, navštíviť lekára, nakúpiť si, venovať sa 
svojim záľubám, navštíviť svojich priateľov alebo si iba odpočinúť. Taktiež sa ponúka možnosť voľného 
času pre tak potrebnú dovolenku alebo absolvovanie kúpeľného pobytu. Ide o nezastupiteľnú formu 
podpory rodinnej domácej starostlivosti. Absencia tejto podpory môže viesť k umiestneniu osoby so 
zdravotným postihnutím do ústavnej starostlivosti. Využitie respitnej starostlivosti sa okrem iného 
pozitívne odrazí na psychickom a fyzickom zdraví a na kvalite života opatrovateľa a celej jeho rodiny. Na 
základe vyššie uvedeného historického vývinu a definovania odľahčovacej služby možno poukázať na 
opodstatnenosť a dôležitosť využívania odľahčovacej služby.

AKO JE DEFINOVANÁ ODĽAHČOVACIA SLUŽBA V LEGISLATÍVE SR

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov odľahčovaciu službu zaraďuje medzi 
podporné služby. § 54 zákona o sociálnych službách definuje odľahčovaciu službu ako sociálnu službu 
poskytovanú fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa oso-
bitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravot-
ného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje 
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická oso-
ba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.4

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel 
udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni 
odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom roku. Počas poskytova-
nia odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej 
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej 
služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín 
denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa 
na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu, že fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie 
vykonávať, považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny.

Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa 
jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu 30 dní. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa 
považuje za celý deň. 
Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci 
odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej 
domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 časti II (úkony starostlivosti 
o domácnosť) a III (základné sociálne aktivity).
Podľa § 80 zákona o sociálnych službách poskytovanie alebo zabezpečovanie poskytovania odľahčo-
vacej služby patrí do pôsobnosti obce.

(NE)REGISTRÁCIA ODĽAHČOVCEJ SLUŽBY 

§ 62 až § 64 zákona o sociálnych službách definujú podmienky zápisu do registra poskytovateľov so-
ciálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby (obec, vyšší územný celok alebo nimi zriadené organizá-
cie, neverejný poskytovateľ sociálnej služby) môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do 
registra. Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb okrem iného obsahuje druh so-
ciálnej služby, ktorá sa má poskytovať, a jej formu, počet miest a podobne.
V praxi sa stretávame s poskytovaním odľahčovacej služby ako registrovanej, ale aj „neregistrovanej“ pod 
druhom odľahčovacia služba, pričom sa poskytuje v rámci registrovaných druhov iných sociálnych služieb.
V Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb (vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR) nie je evidovaný žiadny neverejný poskytovateľ odľahčovacej služby.
V Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb z obcí, ktoré majú v pôsobnosti poskytovanie 
odľahčovacej služby, má registrovanú odľahčovaciu službu veľmi málo samospráv.

Banskobystrický samosprávny kraj mal registrovanú odľahčovaciu službu ambulantnú, terénnu aj 
pobytovú formu u piatich obcí (Čierny Balog, Selce, Fiľakovo, Jelšava, Žiar n/Hronom) – služba bola za-
registrovaná 29. 10. 2009 a vymazaná z registra 12. 3. 2010.
Košický samosprávny kraj má registrovanú odľahčovaciu službu v dvoch obciach (Mníšek nad Hnil-
com, terénna forma pre seniorov, od 8. 8. 2012, mesto Sečovce, terénna forma pre osoby so zdravotným 
postihnutím, od 10. 5. 2010).
Ostatné samosprávne kraje nemajú registrovanú odľahčovaciu službu.

Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú 
samosprávne kraje. Zatiaľ ide hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva (10.553 poskytovateľov, 
20.745 zdravotníckych zariadení, 2.279 lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok) a sociálnej pomoci. 
V oblasti sociálnej pomoci na uvedenom portáli je odľahčovacia služba uvedená len v rámci trenčian-
skeho samosprávneho kraja – celkovo aj v iných registroch je registrovaných 24 poskytovateľov odľahčo-
vacej služby.5

Ako je zrejmé z prehľadu registrov poskytovateľov sociálnej služby, ani celoslovenský register, ani regis-
tre na regionálnej úrovni neposkytujú relevantný prehľad o poskytovateľoch odľahčovacej služby. Re-
gistre neobsahujú presné a úplné informácie.
Ďalšou skupinou poskytovateľov odľahčovacej služby sú poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí sú regis-
trovaní v rámci iných druhov sociálnych služieb (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, 
denný stacionár a podobne) a v rámci týchto registrovaných sociálnych služieb poskytujú aj odľahčo-
vaciu službu. Pri tomto „prístupe“ k poskytovaniu odľahčovacej služby je otázna kapacita odľahčovacej 
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služby a flexibilita poskytnutia odľahčovacej služby. Vzhľadom na „nepravidelnosť“ a „nárazovosť“ požia-
daviek na odľahčovaciu službu sa v praxi javí problematickejšie jej plánovanie a efektívnosť.
V tejto súvislosti by bolo vhodné aj v rámci komunitného plánovania zameriavať sa v prieskumoch pot-
reby na presnejšie definovanie potreby odľahčovacej služby.
Taktiež je žiaduce, aby sa realizovali výskumy zamerané na potrebu a efektívnosť sociálnej služby, po-
prípade väčšiu osvetu o možnostiach využívania, a ako je uvedené vyššie, aj na dôležitosť tejto služby vo 
vzťahu ku kvalite života ako opatrovaného, tak aj osoby opatrujúcej.

Tabuľka č. 1 
Registrovaná odľahčovacia služba na portáloch e-VÚC

P. č. Názov obce Forma CSK Registrácia od

1 Mesto Dubnica nad Váhom Terénna FO s ŤZP 14. 12. 2009

2 Obec Beluša Pobytová ročná, 
terénna

FO s ŤZP 03. 06. 2011

3 Obec Nedožery-Brezany Terénna 26. 11. 2009

4 Mesto Považská Bystrica Terénna FO s ŤZP 22. 12. 2009

5 Obec Nitrianske Pravno Terénna 28. 09. 2009

6 Mesto Partizánske Terénna 28. 09. 2009

7 Obec Pravenec Terénna 22. 01. 2010

8 Mesto Myjava Terénna 16. 07. 2009

9 Obec Ladce Terénna 04. 01. 2016

10 Mesto Prievidza Terénna 21. 12. 2009

11 Obec Kostolná-Záriečie Terénna 04. 05. 2015

12 Obec Malinová Terénna 02. 12. 2009

13 Obec Trenčianske Stankovce Terénna 22. 09. 2014

14 Obec Uhrovec Terénna 17. 09. 2010

15 Mesto Nová Dubnica Terénna 22. 12. 2009

16 Mesto Brezová pod Bradlom Terénna 11. 02. 2010

17 Mesto Tvrdošín Terénna 18. 12. 2009

18 Mesto Sabinov Terénna 30. 11. 2004

19 Mesto Prešov Terénna 09. 02. 2010

20 Mesto Liptovský Mikuláš Terénna 16. 01. 2012

21 Mesto Kežmarok Terénna 08. 01. 2010

Neverejní poskytovatelia odľahčovacej služby

22 Účelové zariadenia cirkvi Bétel Terénna 19. 02. 2003

23 PE – ES n. o. Diviacka Nová Ves Zriadená obcou 01. 10. 2010

24 Centrum sociálnych služieb Skalská 
Nová Ves

Pobytová ročná, 
terénna

10. 03. 2011

ŠTATISTICKÉ DÁTA TÝKAJÚCE SA ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY

Nárok na odľahčovaciu službu vzniká fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná 
na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI (§ 14 ods. 4 zákona 
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia).6

Prijímateľom odľahčovacej služby sú a mohli by byť potenciálne poberatelia príspevku na opatrovanie. 
Z uvedeného dôvodu uvádzame štatistické informácie týkajúce sa poberateľov príspevku za opatro-
vanie. 

Tabuľka č. 2 
Štatistické údaje o poberateľoch príspevku na opatrovanie, 
o počte realizovaných posudkov a preukazov ŤZP k 30. 9. 2018

Údaje sú 
k 30. 9. 2018
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FO s ŤZP Preukaz 
ŤZP

Preukaz 
ŤZP-S

Parkovací 
preukaz

Slovenská republika 53 273 419 159 169 125 158 082 88 780

Bratislavský kraj 2 604 35 720 15 477 12 716 9 818

Trnavský kraj 4 999 37 877 11 980 13 214 7 651

Trenčiansky kraj 4 204 54 583 26 337 20 236 7 554

Nitriansky kraj 8 325 52 097 17 886 18 491 9 729

Žilinský kraj 9 325 64 795 25 937 25 455 14 113

Banskobystrický kraj 5 805 51 401 21 677 20 541 11 035

Prešovský kraj 8 908 65 398 27 593 26 501 14 822

Košický kraj 9 193 57 756 22 238 20 928 14 058

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor metodiky IS, oddelenie štatistiky a zberu údajov

Počet poberateľov príspevku na opatrovanie, ktorým potencionálne vzniká nárok na odľahčovaciu služ-
bu, je v rámci SR 53.273. Najvyšší je počet poberateľov príspevku na opatrovanie v Žilinskom samo-
správnom kraji (17,5 % z celkového počtu poberateľov), potom nasleduje Košický kraj (17,3 %), Prešovský 
kraj (16,7 %), Nitriansky kraj (15,6 %), Banskobystrický kraj (10,9 %). V ostatných krajoch je počet pobe-
rateľov príspevku na opatrovanie pod 10 %.  Najnižší je počet poberateľov príspevku na opatrovanie v 
Bratislavskom kraji (4,9 %). 
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Tabuľka č. 3 
Počet držiteľov preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S podľa regiónov a veku – 12/2017 

Tabuľka č. 4 
Počet držiteľov preukazu ŤZP resp. ŤZP-S podľa regiónov a veku – 6/2018
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BSK 828 636 535 442 1 491 1 670 3 975 5 070 5 034 7 909 27 590

TTSK 669 480 444 449 1 136 1 256 3 939 4 847 4 767 6 685 24 672

TNSK 893 766 768 750 1 810 1 956 7 025 8 263 9 816 14 669 46 716

NSK 804 674 652 565 1 547 1 553 5 539 6 537 7 011 10 810 35 692

ZSK 1 116 906 869 805 2 011 2 129 7 764 9 640 10 042 15 378 50 660

BBSK 918 709 671 623 1 711 1 695 6 506 7 423 8 536 12 977 41 769

PSK 1 435 1 080 1 069 1 020 2 342 2 202 8 210 9 671 10 879 15 841 53 749

KSK 1 201 842 794 657 1 833 1 723 6 851 7 637 8 759 12 383 42 680

Spolu 

SR 7 864 6 093 5 802 5 311 13 881 14 184 49 809 59 088 64 844 96 652 323 528
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BSK 887 662 541 436 1 518 1 704 3 958 5 137 5 162 8 069 28 074

TTSK 695 492 439 449 1 161 1 256 3 937 4 844 4 881 6 799 24 953

TNSK 903 772 731 727 1 825 1 954 6 943 8 156 9 951 14 775 46 737

NSK 803 678 650 562 1 577 1 558 5 542 6 499 7 222 11 131 36 222

ZSK 1 132 920 891 832 2 043 2 111 7 729 9 622 10 269 15 675 51 224

BBSK 928 697 677 629 1 695 1 696 6 449 7 382 8 753 13 191 42 097

PSK 1 422 1 090 1 070 999 2 383 2 223 8 113 9 552 11 084 16 048 53 984

KSK 1 185 849 821 653 1 843 1 748 6 825 7 501 8 990 12 704 43 119

Spolu 

SR 7 955 6 160 5 820 5 287 14 045 14 250 49 496 58 693 66 312 98 392 326 410

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny disponuje v rámci štatistických sledovaní rôznymi štruktúrami 
údajov, ktoré nám na účely analýz odľahčovacej služby poskytujú východiská pre plánovanie tejto služ-
by. Odľahčovacia služba je v rámci zákona o sociálnych službách zaradená medzi podporné služby, čo 
však neznamená, že v rámci komunitného plánovania by sa jej mala venovať menšia pozornosť ako 
iným druhom sociálnych služieb. Toto konštatovanie je založené na nízkom počte registrovaných 
odľahčovacích služieb v rámci Slovenskej republiky. 
Z údajov k 30. 6. 2018 vyplýva, že počet poberateľov príspevku na opatrovanie v rámci SR je 53.042. 
Počet opatrovaných osôb je 54.348, z čoho vyplýva, že na 1 poberateľa príspevku na opatrovanie pri-
padá 1,02 opatrovaných. Z hľadiska veku je najvyšší podiel poberateľov príspevku na opatrovanie vo 
veku 40 – 61 rokov (48,5 %), potom nasleduje veková skupina 62 a viac, ktorá predstavuje 37,4 % z 
celkového počtu poberateľov príspevku na opatrovanie. Čo sa týka rodového zastúpenia, 78,4 % pobe-
rateľov príspevku na opatrovanie tvoria ženy (41.598 z celkového počtu 53.042). Zo štatistických údajov 
vyplýva, že z hľadiska veku je 60,21 % (32.724) opatrovaných vo veku 62 a viac rokov, 13,92 % (7.567) 
opatrovaných je vo veku 40 – 61 rokov, 9,77 % ( 5.312) opatrovaných je vo veku 26 – 39 rokov, 5,93 % 
(3.223) opatrovaných je vo veku 18 – 25 rokov a 10,16 % (5.522) opatrovaných je vo veku do 18 rokov.
Čo sa týka vzťahu poberateľa príspevku na opatrovanie k fyzickej osobe (k opatrovanému), takmer 
polovica (45,6 % - 24.225 poberateľov) sú blízki príbuzní – manžel/manželka alebo rodič. Manžel/
manželka sú poberateľmi príspevku na opatrovanie v počte 9.997, čo predstavuje 18,85%  a 14.228 po-
berateľov príspevku za opatrovanie sú rodičia, čo je 26,8 %.
Z hľadiska typu poberateľa príspevku na opatrovanie k 30. 6. 2018 poberá príspevok na opatrovanie 
59,25 % (31.427) ostatných fyzických osôb a 40,16 % (21.300) poberateľov príspevku na opatrovanie 
poberá aj dôchodkové dávky.
Pre doplnenie informácií uvádzame aj počet držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, ktorých je k 30. 6. 2018 
spolu 326.410, z toho 4,32 % (14.115) vo veku do 18 rokov.

Zhrnutie štatistických údajov:
•   K 30. 6. 2018 počet poberateľov príspevku za opatrovanie činil 53.042, čo predstavuje takmer 1 % z 

celkového počtu obyvateľov na Slovensku (k 31. 12. 2017 – 5,443.120 obyvateľov – 0,97 %);
•   48,5 % poberateľov príspevku na opatrovanie je vo veku 40 – 61 rokov (37,4 % – 62 a viac rokov);
•   78,4 % poberateľov príspevku na opatrovanie tvoria ženy;
•   60, 21 % opatrovaných je vo veku 62 a viac rokov;
•   10,16 % opatrovaných je vo veku do 18 rokov;
•   26,8 % poberateľov príspevku na opatrovanie sú rodičia;
•   59,25 % poberateľov príspevku na opatrovanie sú ostatné fyzické osoby.

INFORMÁCIE ZÍSKANÉ V RÁMCI PROJEKTU ZAMERANÉ 
NA POSKYTOVANIE ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY

V priebehu mesiacov október až november 2018 boli získané informácie zamerané na poskytovanie 
odľahčovacej služby. Obdobie, ku ktorému požadované údaje o odľahčovacej službe prislúchali, boli roky 
2016, 2017 a prvá polovica roku 2018. Získavané informácie sa zameriavali na kvantifikáciu žiadateľov a 
prijímateľov odľahčovacej služby, na štruktúru prijímateľov odľahčovacej služby z hľadiska cieľových sku-
pín – osoby so zdravotným postihnutím a seniori, ako aj na formu a druh sociálnej služby, prostredníctvom 
ktorých sa odľahčovacia služba poskytuje, a na priemernú dĺžku poskytovania odľahčovacej služby. 
Súčasťou zberu údajov bolo aj pomenovanie rizík a úskalí spojených s poskytovaním odľahčovacej služby.
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Oslovených bolo celkom 88 samospráv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k in-
formáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyplnených žiadostí 
o informácie o odľahčovacej službe bolo 61, čo predstavuje 69,32 % návratnosť.
Zo získaných informácií je možno konštatovať, že odľahčovacia služba sa nevyužíva zo strany poberateľov 
príspevku na opatrovanie vo vysokej miere. Svedčí o tom počet žiadateľov o odľahčovaciu službu, kde 18 
hodnotených samospráv7 eviduje počet žiadateľov v množstve do 10 (okrem Banskej Bystrice, kde sa 
počet žiadateľov v rokoch 2016 – 2017 pohyboval v rozmedzí 12 – 14). Tento údaj sa týka seniorov, pričom 
u osôb so zdravotným postihnutím sú tieto údaje ešte nižšie: maximálny bol počet 5 za rok 2017 v Ban-
skej Bystrici. Ak vezmeme do úvahy, že počet poberateľov príspevku v jednotlivých krajoch sa pohybuje 
v tisícoch (od 2.598 do 9.263), je otázne, prečo je počet žiadateľov o odľahčovaciu službu taký nízky. 
Je málo informácií o odľahčovacej službe? 
Je odľahčovacia služba nedostupná?
Nezodpovedá ponuka požiadavkám prijímateľov sociálnej služby? 
Na uvedené otázky by mali odpovedať poberatelia príspevku na opatrovanie, ako aj samotní opatrovaní 
v relevantných prieskumoch zameraných na poskytovanie odľahčovacej služby.
Čo sa týka formy a druhu poskytovanej odľahčovacej služby, 8 z 18 hodnotených samospráv poskytuje 
odľahčovaciu službu formou terénnej sociálnej služby prostredníctvom opatrovateľskej služby, 10 sa-
mospráv poskytuje odľahčovaciu službu prostredníctvom pobytovej sociálnej služby – zariadenie opat-
rovateľskej služby na krátkodobý pobyt. Odľahčovaciu službu prostredníctvom zariadenia pre seniorov 
poskytuje 5 samospráv.
Rozsah zabezpečenia odľahčovacej služby sa pohyboval v priemere od 13,55 dní do 365 dní v roku pre 
cieľovú skupinu seniorov. Pre osoby so zdravotným postihnutím sa v priemere pohyboval od 4 do 30 dní 
v roku. Priemerná dĺžka poskytovanej odľahčovacej služby sa pohybuje v dňoch od 1 do 30.
Takmer všetky samosprávy, ktoré boli hodnotené, nemajú zvlášť vyčlenené kapacity pre odľahčovaciu 
službu, lebo ju poskytujú v rámci registrovaných iných druhov sociálnej služby (okrem Čadce, kde 
v zariadení pre seniorov majú vyčlenené 2 miesta pre odľahčovaciu službu). Zo 79 okresných miest má 
registrovanú odľahčovaciu službu len 7, čo predstavuje 8,9 % (Myjava, Považská Bystrica, Prievidza, Kež-
marok, Prešov, Sabinov, Tvrdošín). V zmysle zákona o sociálnych službách má byť každá sociálna služba 
registrovaná. Je potrebné, aby sa v krátkej budúcnosti podrobnejšie analyzovala otázka povinnej regis-
trácie odľahčovacej služby, aby sa získali relevantné informácie o rozsahu poskytovanej odľahčovacej 
služby. V súvislosti s registrovanou a vymedzenou kapacitou je potrebné vyhodnocovať aj efektívnosť 
odľahčovacej služby, ako aj jej 90 – 100 % využiteľnosť.
Čo sa týka financovania odľahčovacej služby, opatrovaný (klient) platí za poskytovanie odľahčovacej 
služby v závislosti od formy (terénna, ambulantná alebo pobytová) a rozsahu poskytovanej odľahčova-
cej služby podľa cenníka u neverejných poskytovateľov alebo úhrad stanovených všeobecným záväzným 
nariadením u verejných poskytovateľov. V odpovediach niektorých samospráv, ale aj od samotných pri-
jímateľov odľahčovacej služby, sa uvádza finančná náročnosť, resp. finančná nedostupnosť odľahčo-
vacej služby. To môže byť aj čiastočne dôvodom malého záujmu o využívanie tejto podpornej služby.
Výdavky na odľahčovaciu službu v rámci Slovenskej republiky vo všeobecnosti nie sú dostupné (správa 
o sociálnej situácii obyvateľov v SR poskytuje prehľad o výdavkoch len terénnych a pobytových so-
ciálnych služieb).
V súvislosti s odľahčovacou službou je preto potrebné poukázať na opodstatnenosť a dôležitosť využíva-
nia odľahčovacej služby aj pre príbuzných ľudí s duševnými poruchami. Ako vyplýva zo skúseností z 
praxe, je veľmi potrebné, aby sa urobili legislatívne zmeny a aby odľahčovaciu službu mohli v plnej 
miere využívať aj príbuzní, ktorí žijú v domácom prostredí s členom, ktorý má duševnú poruchu, resp. 
nižší stupeň odkázanosti.

Pokiaľ by sme mali ohodnotiť odľahčovaciu službu, pozitívne možno vnímať fakt, že vytvára pre opat-
rovateľa rovnaké podmienky, aké má zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý má nárok na určité dni 
dovolenky, resp. návštevu lekára a podobne.
Negatívom pri zabezpečovaní odľahčovacej služby sa javí nízka flexibilita, resp. potreba dlhodobo 
plánovať vopred (2 – 3 mesiace). Takmer každá zo 17 samospráv, ktoré odpovedali na otázku „Ak posky
tujete služby v rámci registrovaných sociálnych služieb (opatrovateľská služba, denný stacionár, zariadenie 
pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby,  domov sociálnych služieb, iné a i.), akým spôsobom postu
pujete pri uspokojovaní požiadaviek? Máte zvlášť vyčlenenú kapacitu pre odľahčovaciu službu, alebo máte 
usmernenia pre žiadateľov o odľahčovaciu službu, ako postupovať (v akých časových predstihoch je potreb
né požiadať a pod.)?“ uviedla, že nemajú zvlášť vyčlenenú kapacitu pre odľahčovaciu službu a že je pot-
rebné dostatočne „včas“ požiadať.
Poskytovanie odľahčovacej služby prostredníctvom opatrovateľskej služby je pre prijímateľov 
odľahčovacej služby finančne náročnejšie, keďže na terénnu sociálnu službu štát neposkytuje fi-
nančný príspevok tak, ako pri pobytových sociálnych službách.
Pri poskytovaní alebo zabezpečovaní odľahčovacej služby pre deti sa ako problém z hľadiska flexibi-
lity javí spolupráca s vyššími územnými celkami (ďalej len „VÚC“), keďže obce majú väčšinou zariadenia, 
ako aj profesionálov pre poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov. V prípade detí je potom potreba 
kooperovať s VÚC, čo dostupnosť služby komplikuje. Taktiež pri poskytovaní odľahčovacej služby pre 
deti môže byť problém aj nedostatok personálu s príslušnou kvalifikáciou (napríklad opatrovateľ detí s 
autizmom a podobne).
Údaje z registrov alebo v rámci zákona o informáciách poukazujú na nedostupnosť odľahčovacej služby 
pre blízke osoby, ktoré opatrujú svojich príbuzných. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím 
a zákon o sociálnych službách pritom vytvárajú legislatívne rámce pre rozvoj odľahčovacej služby. 
•   Čo je dôvodom nízkeho stupňa rozvoja odľahčovacej služby v SR?
•   Nie je dostatočný záujem zo strany opatrovateľov o uvedený druh sociálnej služby?
•   Je poskytovanie odľahčovacej služby finančne náročné pre obce a pre prijímateľov služby?
•   Čo je potrebné uskutočniť, aby odľahčovacia služba bola dostupná a mohli ju využívať opatrovatelia 

osôb s ťažkým zdravotným postihnutím?

V decembri 2018 prebehla odborná diskusia na tému „Optimalizácia procesu poskytovania odľahčova-
cej služby pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku“, ktorej sa zúčastnili zástupcovia:
•   prijímateľov odľahčovacej služby,
•   poskytovateľov odľahčovacej služby,
•   úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
•   samospráv,
•   Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím,
•   poskytovateľov odľahčovacej služby z Českej republiky,
•   prijímateľa nenávratného finančného príspevku z operačného programu Efektívna verejná správa 

(realizátori projektu).

Možno skonštatovať, že na odbornej diskusii sa zúčastnili takmer všetci „aktéri“, ktorí v procese optimali-
zácie poskytovania odľahčovacej služby môžu sprostredkovať skúsenosti a na základe nich predkladať 
návrhy na zlepšenie, skvalitnenie a optimalizáciu poskytovania odľahčovacej služby. K odbornej diskusii 
boli prizvaní aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zástupcovia ZMOS-u, ktorí 
sa však zo zdravotných dôvodov ospravedlnili.
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Zástupcovia detí so zdravotným postihnutím (rodičia) vysoko vyzdvihovali, že medzi druhy so-
ciálnych služieb bola zaradená aj odľahčovacia služba. Ako prijímatelia tejto sociálnej služby pouka-
zovali na niektoré nevýhody odľahčovacej služby, napríklad že sa musí v určitom, poskytovateľom defi-
novanom čase vopred objednať. Poukazovali na nízku flexibilitu a istým spôsobom aj finančnú záťaž, 
niekedy až nedostupnosť z hľadiska úhrad. Poukazovali na fakt, že odľahčovacia služba má okrem iného 
slúžiť na oddych a regeneráciu síl. Keď chce rodič dieťaťa so zdravotným postihnutím čerpať dovolenku, 
musí si k tomu „zaplatiť“ odľahčovaciu službu, prostredníctvom ktorej zabezpečí starostlivosť o svoje 
dieťa, o ktoré sa nepretržite stará. Jedna z matiek, ktorá zabezpečuje starostlivosť o svoje dieťa s ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktoré je imobilné a mentálne postihnuté, uviedla, že „starostlivosť je neustály 
boj s časom, s vyčerpanosťou“ a „každý odchod z domu si musíme zaplatiť, či už pri návšteve kina alebo 
keď chceme ísť len na večeru“. Rodičia detí so zdravotným postihnutím poukazovali tiež na nedostup-
nosť odľahčovacej služby aj z dôvodu nedostatočných kvalifikovaných kapacít (personálu) na úrovni 
obcí (samospráv), ktoré by vedeli zabezpečiť adekvátnu starostlivosť pri špecifických druhoch zdravot-
ného postihnutia, napríklad kvalifikovaný personál, ktorý by zabezpečoval starostlivosť o deti s autiz-
mom. Z uvedeného dôvodu boli predložené návrhy, aby pôsobnosť (kompetencia), zodpovednosť za 
poskytovanie odľahčovacej služby bola zabezpečovaná aj vyššími územnými celkami, ktoré sú zodpov-
edné za zabezpečovanie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Na odbornej diskusii 
sa zúčastnila aj osoba, ktorá je súdom ustanovená poručníčka starajúca sa o dieťa so zdravotným pos-
tihnutím. Tá mala problém v čase, keď bola hospitalizovaná a následne v domácom liečení, pretože v 
uvedenom období si nemohla zabezpečiť odľahčovaciu službu z dôvodu, že na odľahčovaciu službu má 
nárok iba osoba, ktorá poberá príspevok na opatrovanie.
Zástupcovia samospráv (na miestnej úrovni – obce a mestá) poukazovali na finančnú náročnosť za-
bezpečovania uvedeného druhu sociálnej služby. V prípade, že by bola zabezpečovaná samostatne, bez 
„zodpovedného a objektívneho“ zistenia skutočných potrieb pre odľahčovaciu službu, vzhľadom na 
nevyužiteľnosť kapacity by mohlo dôjsť k neefektívnemu poskytovaniu sociálnej služby. Zástupcovia 
samospráv navrhovali, aby finančný príspevok na každý druh sociálnej služby (terénnej, ambulantnej 
ako aj pobytovej) dostával prijímateľ sociálnej služby a nie poskytovateľ sociálnej služby.

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA V ČESKEJ REPUBLIKE (príklad dobrej praxe)

Sociálne služby sú jednou z foriem pomoci a podpory fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii a 
ako také sú neoddeliteľnou súčasťou modernej, zodpovednej a solidárnej spoločnosti. Predmetom tejto 
časti správy sú základné informácie o sociálnych službách v Českej republike, o druhoch, formách a 
pravidlách pri ich poskytovaní a príklad dobrej praxe z poskytovania odľahčovacej služby pre deti so 
zdravotným postihnutím v spoločnosti Hornomlýnská, o. p. s., ktorá je poskytovateľom odľahčovacej 
služby pre deti so zdravotným postihnutím vo veku od 2 do 13 rokov.
Legislatívne ukotvenie sociálnych služieb
Pojem sociálna služba je širokou verejnosťou chápaný rôzne a odlišne sa tiež chápu jednotlivé druhy 
služieb, ich formy a základné pravidlá pre ich poskytovanie. Na to, aby bolo všetko jasné, zrozumiteľné a 
aby poskytovanie sociálnych služieb malo dané pravidlá, je nutné problematiku sociálnych služieb jasne 
vymedziť. V prostredí Českej republiky sú základné princípy sociálnych služieb vymedzené zákonom č. 
108/2006 Zb. o sociálnych službách a vykonávané vyhláškou č. 505/2006. Základná axióma zákona o 
sociálnych službách spočíva v tom, že osoba so zníženou sebestačnosťou disponuje prostriedkami 
(príspevok na starostlivosť) a sama si rozhoduje o spôsobe zabezpečenia starostlivosti.

Zákon o sociálnych službách
Zákon č. 108/2006 Zb. o sociálnych službách, ktorý bol prijatý 14. marca 2006 s účinnosťou od 1. januára 
2007 upravuje podmienky poskytovania pomoci a podpory fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej 
situácii prostredníctvom sociálnych služieb a príspevkov na starostlivosť, podmienky pre oprávnenie na 
poskytovanie sociálnych služieb, výkon verejnej správy v oblasti sociálnych služieb, inšpekciu poskyto-
vania sociálnych služieb a predpoklady pre činnosti v sociálnych službách. Ďalej upravuje predpoklady 
na výkon povolania sociálneho pracovníka, ak vykonáva činnosť v sociálnych službách alebo podľa oso-
bitných právnych predpisov pri pomoci v hmotnej núdzi, sociálno-právnej ochrane detí, v školách a 
školských zariadeniach, u poskytovateľov zdravotných služieb, vo väzniciach, v zariadeniach pre zaiste-
nie cudzincov a v azylových zariadeniach.

Z pohľadu sociálnych služieb zákon definuje základné druhy sociálnych služieb:
•   sociálne poradenstvo – základné a odborné;
•   služby sociálnej starostlivosti:

osobná asistencia,
opatrovateľská služba,
tiesňová starostlivosť,
sprievodcovské a predčitateľské služby,
podpora samostatného bývania,
odľahčovacie služby,
centrá denných služieb,
denné stacionáre,
týždenné stacionáre,
domovy pre osoby so zdravotným postihnutím,
domovy pre seniorov,
domovy so zvláštnym režimom,
chránené bývanie,
a sociálne služby poskytované v zdravotníckych zariadeniach pobytovej formy;

•   služby sociálnej prevencie; 
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raná starostlivosť,
telefonická krízová pomoc,
tlmočnícke služby,
azylové domy,
domy na pol ceste,
kontaktné centrá,
krízová pomoc,
intervenčné centrá,
nízkoprahové denné centrá,
nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež,
nocľahárne,
služby následnej starostlivosti,
sociálno-právne aktivizačné služby pre rodiny s deťmi,
sociálno-právne aktivizačné služby pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím,
terapeutické komunity,
a sociálna rehabilitácia.

Ďalej definuje formy poskytovania sociálnych služieb:
•   pobytové (spojené s ubytovaním v zariadeniach sociálnych služieb),
•   ambulantné (poskytované v sociálnych zariadeniach, ale bez ubytovania), 
•   terénne (poskytované v prirodzenom prostredí klienta odľahčovacej služby).
Zákon tiež definuje a stanovuje úhrady za sociálne služby. Vymedzuje, ktoré služby sú poskytované bez 
úhrady alebo za čiastočnú alebo plnú úhradu nákladov. 

Zákon definuje aj podmienky poskytovania sociálnych služieb, a to najmä:
•   registráciu a jej podmienky,
•   povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb,
•   zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb,
•   a pôsobnosť pri poskytovaní sociálnych služieb.

V ďalších častiach zákon upravuje a popisuje inšpekciu poskytovania sociálnych služieb, mlčanlivosť, fi-
nancovanie sociálnych služieb, priestupky, predpoklady na výkon povolania sociálneho pracovníka, 
predpoklady na výkon činnosti v sociálnych službách a akreditáciu vzdelávacích zariadení a programov.

Vykonávacia vyhláška k zákonu o sociálnych službách
Vyhláška č. 505/2006 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o sociálnych službách z 15. novem-
bra 2006 s účinnosťou od 1. januára 2007 bližšie špecifikuje ustanovenia zákona, a to najmä:
•   spôsob hodnotenia schopnosti zvládať základné životné potreby,
•   rozsah úkonov poskytovaných v rámci základných činností pri jednotlivých druhov sociálnych 

služieb a maximálna výška úhrad za poskytovanie niektorých sociálnych služieb,
•   zdravotné stavy vylučujúce poskytovanie pobytových sociálnych služieb,
•   kvalifikačné kurzy pre pracovníkov v sociálnych službách,
•   hodnotenie plnenia štandardov kvality sociálnych služieb a informácie o výsledkoch vykonanej inšpekcie,
•   náležitosti preukazu zamestnanca obce a zamestnanca kraja oprávneného na výkon činnosti sociál-

nej práce,
•   podmienky na spracovanie a štruktúra strednodobého plánu rozvoja sociálnych služieb kraja.

Register poskytovateľov sociálnych služieb
Sociálne služby (okrem služieb poskytovaných blízkou osobou) možno poskytovať len na základe 
oprávnenia na poskytovanie sociálnych služieb. Toto oprávnenie vzniká rozhodnutím o registrácii.
O registrácii rozhoduje krajský úrad podľa miesta sídla právnickej osoby, alebo miesta trvalého 
(hláseného) pobytu fyzickej osoby. Podmienkou registrácie je: 
•   podanie písomnej žiadosti o registráciu,
•   odborná spôsobilosť všetkých fyzických osôb, ktoré budú priamo poskytovať sociálne služby,
•   bezúhonnosť všetkých fyzických osôb, ktoré budú priamo poskytovať sociálne služby, a právnickej 

osoby, ktorá bude poskytovať sociálne služby,
•   zabezpečenie hygienických podmienok, ak sú sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych 

služieb,
•   vlastnícke alebo iné právo k objektu alebo oblasti, v ktorých sa budú poskytovať sociálne služby,
•   zabezpečenie personálnych, materiálnych a technických podmienok zodpovedajúcich druhu 

poskytovaných sociálnych služieb,
•   skutočnosť, že na majetok fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o registráciu, nebol 

vyhlásený konkurz alebo proti nej nebolo začaté konkurzné konanie alebo nebol insolvenčný návrh 
zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka. 

Register poskytovateľov sociálnych služieb je vedený v listinnej podobe na jednotlivých krajských úra-
doch a v elektronickej podobe na internetovej stránke HTTP://IREGISTR.MPSV.CZ. Do registra sú zara-
dení jednotliví poskytovatelia a služby, ktoré poskytujú, s uvedením základných informácií.

Štandardy kvality sociálnych služieb
Vzhľadom na to, že zákon o sociálnych službách definuje iba druhy sociálnych služieb, ale nedefinuje, 
ako má byť služba poskytovaná, je na zabezpečenie požadovanej kvality vykonávacou vyhláškou stano-
vený súbor pätnástich štandardov kvality. Jednotlivé štandardy obsahujú kritériá, ktorých plnenie je 
hodnotené pri inšpekciách.

Obsah štandardov kvality
1. Ciele a spôsoby poskytovania sociálnych služieb
2. Ochrana práv osôb
3. Rokovania so záujemcom o sociálnu službu
4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
5. Individuálne plánovanie priebehu sociálnej služby
6. Dokumentácia o poskytovaní sociálnej služby
7. Sťažnosti na kvalitu alebo spôsob poskytovania sociálnej služby
8. Nadväznosť poskytovanej sociálnej služby na ďalšie dostupné zdroje
9. Personálne a organizačné zabezpečenie sociálnej služby
10. Profesijný rozvoj zamestnancov
11. Miestna a časová dostupnosť poskytovanej sociálnej služby
12. Informovanosť o poskytovanej sociálnej službe
13. Prostredie a podmienky
14. Núdzové a havarijné situácie
15. Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Štandardy kvality a kritériá ich napĺňania sú základným a súčasne tiež jediným spoločným ukazovateľom 
všetkých sociálnych služieb. Poskytovatelia služieb sú povinní štandardy kvality uplatňovať pri poskyto-
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vaní sociálnych služieb. Štandardy kvality a ich kritériá však vymedzujú iba to, čo má poskytovateľ v 
jednotlivých oblastiach robiť, nedefinujú, ako to má robiť.

Pre názornosť si uveďme konkrétny príklad
Štandard 7. Sťažnosti na kvalitu alebo spôsob poskytovania sociálnej služby
Kritériá:
a) Poskytovateľ má písomne spracované vnútorné pravidlá pre podávanie a vybavovanie sťažností 

osôb na kvalitu alebo spôsob poskytovania sociálnej služby, a to v zrozumiteľnej forme, a podľa 
týchto pravidiel poskytovateľ postupuje;

b) Poskytovateľ informuje osoby o možnosti podať sťažnosť, o forme podania sťažnosti, na koho sa 
možno obracať, kto bude sťažnosť vybavovať a akým spôsobom, a o možnosti vybrať si zástupcu 
pre podanie a vybavovanie sťažnosti; s týmito postupmi sú taktiež preukázateľne oboznámení 
zamestnanci poskytovateľa;

c) Poskytovateľ sťažnosti eviduje a vybavuje ich písomne v primeranej lehote;
d) Poskytovateľ informuje osoby o možnosti obrátiť sa v prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti 

na nadriadený orgán poskytovateľa alebo na inštitúciu sledujúcu dodržiavanie ľudských práv s 
podnetom na prešetrenie postupu pri vybavovaní sťažnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že poskytovateľ musí mať problematiku sťažností vyriešenú vo vnútorných 
pravidlách služby, že o možnosti podať sťažnosť musí informovať osoby, ktorým sa služba poskytuje a že 
musí sťažnosti evidovať a vybavovať písomne v primeranej lehote. Neuvádza sa však už to, ako kon-
krétne to má všetko spraviť. S trochou nadsádzky možno povedať, že tu preto vzniká priestor pre „ľudovú 
tvorbu“. Je na poskytovateľovi ako povinnosti dané jednotlivými kritériami naplní a prakticky zrealizuje.
Napriek tomu, že sú jednotlivé štandardy kvality a ich kritériá formulovaná v podstate iba ako súhrn 
pravidiel a povinností bez konkrétnej podoby ich naplnenia, možno konštatovať, že sa za dobu plat nosti 
zákona a vykonávacej vyhlášky stali základným pilierom sociálnych služieb a ich kvality. Prevažná väčši-
na poskytovateľov sa nimi riadi a pri poskytovaní sociálnych služieb sa o ne tiež opiera. Opäť tu trochu 
nadľahčene možno povedať, že štandardy kvality sú povinným minimom každého poskytovateľa so-
ciálnych služieb, bez ktorého nemožno službu kvalitne poskytovať.

Financovanie sociálnych služieb v ČR
Financovanie sociálnych služieb v Českej republike možno chápať v niekoľkých rovinách či už z pohľadu 
tých, ktorí sociálne služby zabezpečujú, alebo s pohľadu tých, ktorí sociálne služby poskytujú a v nepos-
lednom rade tých, ktorí služby využívajú. Vo všetkých prípadoch však možno hovoriť o tzv. viaczdrojovom 
financovaní, keď záleží na jednotlivých subjektoch sociálnych služieb, ako potrebné financovanie zaistí.

Financovanie sociálnych služieb z pohľadu poskytovateľa služby
Financovanie nákladov poskytovateľa sociálnych služieb je plne v rukách poskytovateľa, resp. jeho 
zriaďovateľa. Z pohľadu financovania možno poskytovateľov sociálnych služieb rozdeliť do dvoch kate-
górií, ktoré pre zjednodušenie nazveme nasledovne:
•   verejní – príspevkové organizácie zriaďované štátom, krajom alebo obcou;
•   súkromní – neštátne neziskové organizácie (všeobecne prospešné spoločnosti, zapísané ústavy, 

zapísané spolky, cirkevné organizácie), spoločnosti s ručením obmedzeným a fyzické osoby.
Financovanie poskytovateľov z týchto dvoch kategórií sa diametrálne líši v tom, že v prípade verejných 
poskytovateľov sa o financovanie musí postarať ich zriaďovateľ a úloha samotného poskytovateľa po-
tom nie je taká náročná. Typickou charakteristikou týchto poskytovateľov je to, že osobné náklady na 
personálne zabezpečenie sú dané platovými tabuľkami. Naopak v prípade súkromných poskytovateľov 

je bremeno finančného zabezpečenia plne na pleciach samotných organizácií, ktoré sociálne služby 
poskytujú. 
Veľmi zjednodušene možno povedať, že o tom, ako poskytovateľ sociálnych služieb finančne zabezpečí 
svoju činnosť, rozhoduje ten, kto poskytovateľa sociálnej služby otvorí alebo založí. V prípade fyzických 
osôb poskytujúcich sociálne služby sú to samy fyzické osoby. Hlavný „väčšinový“ spôsob financovania 
poskytovateľov sociálnych služieb je postavený na podpore sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu v 
kombinácii s ďalšími zdrojmi.

Hlavné zdroje financovania sociálnych služieb z pohľadu ich poskytovateľa:
•   dotácie zo štátneho rozpočtu,
•   dotácie z rozpočtu krajov a obcí,
•   úhrady od klientov služieb,
•   granty od nadácií a nadačné fondy,
•   dary od právnických a fyzických osôb,
•   verejné zbierky,
•   ďalšie zdroje.

MODEL VIACZDROJOVÉHO FINANCOVANIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obr. 4 Model viaczdrojového financovania poskytovateľov sociálnych služieb
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Verejná zbierka 
organizovaná 

poskytovateľom

POSKYTOVATELIA 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Viaczdrojové financovanie.

14 krajov - vlastný rozpočet
Každý kraj môže poskytnúť 

účelovú dotáciu 
pre poskytovateľa služieb 

z vlastného rozpočtu.

Dary od fyzických 
a právnických osôb

Výsledok fundraisingových 
aktivít poskytovateľa.

Obec - vlastný rozpočet
Každá obec môže poskytnúť 

účelovú dotáciu 
pre poskytovateľa služieb 

z vlastného rozpočtu.

Granty od nadácií 
a nadačných fondov

V prípade, že o ne poskytovateľ 
požiada a uspeje 

v grantovom riadení.

Ďalšie verejné zdroje
Napríklad Európske fondy, 

účelové príspevky od úradu práce, 
a pod.

Úhrady od užívateľov
V prípade služieb, 

ktoré sú zo zákona poskytované 
za úhradu nákladov.
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Financovanie sociálnych služieb z pohľadu klienta odľahčovacej služby
Financovaním sociálnych služieb z pohľadu klienta služieb rozumieme finančné zabezpečenie nákladov 
spojených s úhradou využívaných sociálnych služieb. Tieto náklady vznikajú osobám v prípade potreby 
využívať niektorú zo služieb, pri ktorých je v súlade so zákonom o sociálnych službách povinnosť hradiť 
náklady na ich poskytovanie.
Vykonávacia vyhláška č. 505/2006 stanovuje pre jednotlivé druhy služieb maximálnu výšku úhrady za 
poskytovanie sociálnych služieb. 

Príklad: odľahčovacia služba 
Maximálna výška úhrady za poskytovanie odľahčovacích služieb činí:
•   130 Kč (cca 5 eur) za hodinu základných činností,
•   170 Kč (cca 6,50 eur) denne za celodennú stravu v rozsahu minimálne 3 hlavných jedál,
•   75 Kč (cca 2,90 eur) za obed,
•   210 Kč (cca 8,10 eur) denne za ubytovanie.
Tieto náklady na sociálne služby hradí klient na základe zmluvy o poskytovaní služby. 
Rovnako ako financovanie poskytovania sociálnych služieb je aj financovanie ich čerpania v zásade viac-
zdrojové. Hlavné zdroje financovania sociálnych služieb z pohľadu klienta: 
•   príspevok na starostlivosť,
•   vlastné prostriedky klienta vrátane ďalších sociálnych dávok,
•   individuálne granty z nadácií, 
•   individuálne verejné zbierky.

Príspevok na starostlivosť
Podľa zákona o sociálnych službách sa príspevok na starostlivosť poskytuje osobám závislým od pomo-
ci inej fyzickej osoby. Týmto príspevkom sa štát podieľa na zabezpečení sociálnych služieb alebo iných 
foriem pomoci podľa tohto zákona pri zvládaní základných životných potrieb osôb. Náklady na príspe-
vok sa hradia zo štátneho rozpočtu.
Nárok na príspevok má oprávnená osoba staršia ako jeden rok, ktorá z dôvodu dlhodobo nepriaznivého 
zdravotného stavu potrebuje pomoc inej fyzickej osoby pri zvládaní základných životných potrieb v roz-
sahu stanovenom stupňom odkázanosti, ak jej túto pomoc poskytuje osoba blízka alebo asistent sociál-
nej starostlivosti alebo poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý je zapísaný v registri poskytovateľov so-
ciálnych služieb, alebo detský domov alebo špeciálne lôžkové zdravotnícke zariadenie hospicového typu.
O príspevku rozhoduje krajská pobočka úradu práce.
Odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby sa stanovuje v 4 stupňoch:
•   I. stupeň – ľahká odkázanosť
•   II. stupeň – stredne ťažká odkázanosť
•   III. stupeň – ťažká odkázanosť
•   IV. stupeň – plná odkázanosť
Pravidlá pre priznanie stupňa odkázanosti a spôsob jeho posudzovania definuje zákon o sociálnych 
službách, ktorý pre posúdenie stupňa odkázanosti vychádza z 10 základných životných potrieb:
•   mobilita,
•   orientácia,
•   komunikácia,
•   stravovanie,
•   obliekanie a obúvanie,
•   telesná hygiena,

•   výkon fyziologickej potreby,
•   starostlivosť o zdravie,
•   osobné aktivity,
•   starostlivosť o domácnosť.

Na konci roka 2018 prebiehali rokovania v poslaneckej snemovni Českej republiky o novele zákona o 
sociálnych službách, v rámci ktorého by bol zvýšený príspevok na starostlivosť vo IV. stupni na 19.200 Kč 
a v III. stupni na 13.900 Kč u osôb do 18 rokov a 12.800 Kč u osôb starších ako 18 rokov. 

Tabuľka č. 15
Výška príspevku na starostlivosť sa odvíja od veku osoby a stupňa odkázanosti 
(počtu životných potrieb, v ktorých je odkázaná)

Stupeň 
odkázanosti

Vek do 18 rokov Vek nad 18 rokov

Počet 
nezvládaných 

životných potrieb

Výška 
príspevku 

na starostlivosť

Počet 
nezvládaných 

životných potrieb

Výška 
príspevku 

na starostlivosť

I. stupeň 3 3.300 Kč 3 alebo 4 880 Kč

II. stupeň 4 alebo 5 6.600 Kč 5 alebo 6 4.400 Kč

III. stupeň 6 alebo 7 9.900 Kč 7 alebo 8 8.800 Kč

IV. stupeň 8 alebo 9
a vyžaduje 

každodennú 
mimoriadnu 
starostlivosť 

inej osoby 

13.200 Kč 9 alebo 10 
a vyžaduje 

každodennú 
mimoriadnu 
starostlivosť 

inej osoby

13.200 Kč

Krajské siete sociálnych služieb
Zo zákona o sociálnych službách vyplýva, že potreby poskytovania sociálnych služieb osobám a sku-
pinám majú na svojom území kraje a obce. Vzhľadom na to, že finančné prostriedky štátneho rozpočtu 
na podporu sociálnych služieb sú rozdeľované poskytovateľom prostredníctvom krajov, sú tieto povin-
né v rámci strednodobých plánov rozvoja sociálnych služieb vytvárať sieť sociálnych služieb.
Tieto krajské siete sú vytvárajú tak, aby svojou štruktúrou a kapacitami zabezpečili potrebný rozsah so-
ciálnych služieb na území kraja. 
Poskytovateľom, ktorí sú v sieti zaradení, je vydávané Poverenie na výkon služby všeobecného hos-
podárenia poskytovaním sociálnej služby v rozsahu kapacít daných v sieti.
Poskytovatelia zaradení do siete majú možnosť žiadať v dotačnom konaní o dotáciu na sociálne služby 
(prerozdeľovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu).
K tomuto povereniu sa potom následne pripájajú obce, ktoré umožňujú poskytovateľom žiadať v 
dotačnom konaní o dotáciu na sociálne služby (rozpočty obcí).

Základnými a zjednocujúcimi parametrami siete sociálnych služieb v jednotlivých krajoch sú:
•   konkrétni poskytovatelia,
•   nimi poskytované služby,
•   a stanovená kapacita v pôsobnosti kraja.
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Každý kraj si však vytvára svoju sieť podľa vlastných princípov a jednotlivé siete sa parametricky líšia, čo 
spôsobuje nemalé problémy tým poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí majú pôsobnosť vo viacerých 
krajoch. Odlišnosť jednotlivých krajských sietí je napríklad vo vyjadrení kapacít zaradených služieb.
Hornomlýnská, o. p. s. v Krajskej sieti soc. služieb Praha
•   odľahčovacia služba – kapacita 3,8 úväzku všetkých zamestnancov,
•   osobná asistencia – kapacita 12.000 hodín.
Hornomlýnská, o. p. s. v Krajskej sieti soc. služieb Stredočeského kraja
•   odľahčovacia služba – kapacita 0,33 úväzku pracovníci v priamej starostlivosti,
•   osobná asistencia – kapacita 1,85 úväzku pracovníci v priamej starostlivosti.

Odľahčovacia služba
Odľahčovacia služba je jednou zo služieb sociálnej starostlivosti v duchu zákona o sociálnych službách. 
Rovnako ako ostatné služby sa aj odľahčovacia služba poskytuje osobám so zníženou sebestačnosťou, 
no jej cieľom je odľahčiť starajúce sa osoby. Názov tejto služby je tak vlastne mätúci, pretože „odľahče-
nie” nie je poskytované klientovi odľahčovacej služby, ale osobe, ktorá sa o neho stará. 

Odľahčovacia služba je definovaná v § 44 zákona o sociálnych službách takto:
„Odľahčovacie služby sú terénne, ambulantné alebo pobytové služby poskytované osobám, ktoré majú 
zníženú sebestačnosť z dôvodu veku, chronického ochorenia alebo zdravotného postihnutia, o ktoré je inak 
postarané v ich prirodzenom sociálnom prostredí; cieľom služby je umožniť opatrujúcej fyzickej osobe nevyh
nutný odpočinok.“ 
Z uvedeného vyplýva, že odľahčovacia služba je taká služba, ktorá je poskytovaná v pobytovej, ambu-
lantnej alebo terénnej forme, a to tak, aby bola v čase jej poskytovania zabezpečená potrebná starostli-
vosť o klientov odľahčovacej služby a vznikol tak priestor pre odpočinok starajúcej sa osoby. 
Zákon o sociálnych službách vymedzuje pre odľahčovaciu službu tieto základné činnosti:
a) pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu,
b) pomoc pri osobnej hygiene alebo poskytnutie podmienok pre osobnú hygienu,
c) poskytnutie stravy alebo pomoc pri zabezpečení stravy,
d) poskytnutie ubytovania v prípade pobytovej služby,
e) sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím,
f ) sociálne terapeutické činnosti,
g) pomoc pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri obstarávaní osobných záležitostí,
h) výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti. 
Vykonávacia vyhláška potom definuje tento rozsah vykonávaných úkonov odľahčovacej  služby:
a) pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu:
 1. pomoc a podpora pri podávaní jedla a pitia,
 2. pomoc pri obliekaní a vyzliekaní vrátane špeciálnych pomôcok,
 3. pomoc pri presune na lôžko alebo vozík,
 4. pomoc pri priestorovej orientácii, samostatnom pohybe vo vnútornom i vonkajšom priestore,
b) pomoc pri osobnej hygiene alebo poskytnutie podmienok pre osobnú hygienu:
 1. pomoc pri úkonoch osobnej hygieny,
 2. pomoc pri základnej starostlivosti o vlasy a nechty,
 3. pomoc pri použití WC,
c) poskytnutie stravy alebo pomoc pri zabezpečení stravy:
 1. zabezpečenie stravy primeranej dobe poskytovania služby a zodpovedajúcej veku, 
 zásadám racionálnej výživy a potrebám diétneho stravovania,

 2. pomoc pri príprave stravy primeranej dobe poskytovania služby,
d) poskytnutie ubytovania, ak ide o pobytovú formu služby:
 1. ubytovanie,
 2. upratovanie, pranie a drobné opravy posteľnej a osobnej bielizne a ošatenia, žehlenie,
e) sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím:
 1. sprevádzanie do školy, školského zariadenia, k lekárovi, do zamestnania, na záujmové 
 a voľnočasové aktivity, na orgány verejnej moci, inštitúcie poskytujúce verejné služby 
 a iné nadväzujúce sociálne služby a sprevádzanie späť,
 2. pomoc pri obnovení alebo upevnenie kontaktu s rodinou a pomoc a podpora pri ďalších 
 aktivitách podporujúcich sociálne začleňovanie ľudí,
f ) sociálne terapeutické činnosti:
 1. socioterapeutické činnosti, ktorých poskytovanie vedie k rozvoju alebo udržaniu osobných 
 a sociálnych schopností a zručností podporujúcich sociálne začleňovanie ľudí,
g) pomoc pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri obstarávaní osobných záležitostí:
 1. pomoc pri komunikácii vedúcej k uplatňovaniu práv a oprávnených záujmov,
 2. pomoc pri vybavovaní bežných záležitostí,
h) výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti:
 1. nácvik a upevňovanie motorických, psychických a sociálnych schopností a zručností,
 2. podpora pri zabezpečení chodu domácnosti.

Vybrané štatistické údaje odľahčovacej služby
Jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb vedú v rámci svojej činnosti evidenciu, ktorá však nie je ni-
jako štandardizovaná a ucelene definovaná. Nastáva tak situácia, keď poskytovatelia evidujú tie údaje o 
svojej činnosti, ktoré sú od nich vyžadované, a tie, ktoré potrebujú pre svoju vlastnú analýzu poskyto-
vaných služieb.
Za jediný celorepublikový a relevantný zdroj údajov tak možno považovať dáta ministerstva práce a 
sociálnych vecí získavané prostredníctvom Výkazu sociálnych služieb, ktorý spracúvajú a odovzdávajú 
jednotliví poskytovatelia cez OK Systém (internetová aplikácia slúžiaca na spracovanie žiadostí o dotáciu 
na Ministerstve práce a sociálnych vecí ČR a kraja).

Tabuľka č. 16
Počet odľahčovacích služieb/celkom

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Počet 
služieb

128 154 179 205 219 236 244 266 281 292 307
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Tabuľka č. 17
Počet odľahčovacích služieb/pre osoby so zdravotným postihnutím

Forma 
odľahčovacej 
služby

2015 2016 2017

Celkom Pre 
zdravotne 

posti hnutých

Celkom Pre 
zdravotne 

posti hnutých

Celkom Pre 
zdravotne 

posti hnutých

Pobytová 205 118 208 125 224 127

Ambulantná 47 24 43 21 45 24

Terénna 92 61 96 67 97 61

CELKOM 281 172 292 182 307 181

Odľahčovacia služba pre deti so zdravotným postihnutím 
v spoločnosti Hornomlýnská, o. p. s. – príklad dobrej praxe
História spoločnosti Hornomlýnská, o. p. s. siaha do roku 2003, kedy bol v rámci Asociácie rodičov a pria-
teľov zdravotne postihnutých detí založený „Klub Hornomlýnská”.
Rovnako ako sociálne služby sa aj spoločnosť postupne vyvíjala od dobrovoľníckeho poskytovania 
osob nej asistencie deťom so zdravotným postihnutím a nadšeného manažmentu, cez registráciu služby 
osobnej asistencie 1. 9. 2005 a odľahčovacej služby 1. 5. 2007, až po transformáciu na všeobecne 
prospešnú spoločnosť 10. mája 2013.
V súčasnej dobe (rok 2018) poskytuje dve registrované sociálne služby:
•   terénna osobná asistencia – s kapacitou 60 klientov a 15.000 hodinami priamej starostlivosti,
•   ambulantná odľahčovacia služba – s kapacitou 50 klientov, maximálnou okamžitou kapacitou 8 klien-
tov a plánovaným počtom 3.800 hodín priamej starostlivosti.
Navyše spoločnosť prevádzkuje Komunitné, integračné a voľnočasové centrum Filipovka, v ktorom vy-
tvára podmienky pre aktívne trávenie času nielen svojich klientov a ich rodín, ale aj obyvateľov sídliska 
Južné mesto v Prahe.
Sídlo spoločnosti sa nachádza v objekte bývalých jaslí a materskej školy uprostred sídliska na adrese Fi-
lipova 2013/1, Praha 11 Chodov.
Spoločnosť má tri zakladateľky, trojčlennú správnu radu a trojčlennú dozornú radu. Štatutárnym 
orgánom je riaditeľ, ktorý je súčasne vedúcim centra sociálnych služieb.

Poslanie a ciele odľahčovacej služby
Poslaním služby je umožniť uľahčenie rodičom a ďalším opatrujúcim osobám v každodennej starostli-
vosti o dieťa so zdravotným postihnutím a zároveň vytvoriť vhodné podmienky pre podporu rozvoja 
týchto detí. Kým je o dieťa po všetkých stránkach postarané, rodič získa voľný čas pre odpočinok, zariad-
enie si osobných záležitostí alebo sa môže venovať ďalším členom rodiny. Cieľom je zabezpečiť takú 
starostlivosť o dieťa s postihnutím, ktorá vychádza z jeho potrieb i potrieb starajúcich sa osôb.

Základné informácie o službe
Cieľovou skupinou odľahčovacej služby sú deti vo veku od 2 do 13 rokov s trvalým bydliskom v Prahe a 
Stredočeskom kraji. Pôsobnosť služby je rozdelená pomerom 90 % pre Prahu a 10 % pre Stredočeský 
kraj.

Služba je poskytovaná celoročne v pracovných dňoch vrátane prázdnin od 8.00 do 17.00 hod. Ošetru-
júce osoby si službu objednávajú podľa svojich aktuálnych potrieb a ich požiadavky sú uspokojované s 
ohľadom na okamžitú kapacitu služby, ktorá je podľa individuálnych potrieb a miery potrebnej starostli-
vosti až 8 detí.
Maximálna kapacita služby vyjadrená počtom klientov s uzavretou zmluvou o poskytovaní odľahčova-
cia služby je 50 klientov. Zmluva sa spravidla uzatvára vždy na kalendárny rok s opatrením o automati c-
kom predĺžení. 
Vzhľadom na to, že ide o platenú službu, pre klientov je stanovený cenník úhrad. V roku 2018 je základná 
sadzba za 1 hodinu služby 100 Kč (cca 3,90 eur), znížená sadzba je 90 Sk (cca 3,50 eur). Pre rok 2019 bude 
výška úhrad zvýšená na 120 Kč (cca 4,60 eur) na hodinu. 
Na poskytovanie odľahčovacej služby sú v priestoroch spoločnosti vyčlenené tri miestnosti (pohybová 
miestnosť, herňa a relaxačná miestnosť vybavená pre terapiu metódou Snoezelen) a potrebné zázemie 
vrátane samostatného WC pre deti a kúpeľne. V prípade dobrého počasia je pre deti k dispozícii bez-
pečná záhrada a neďaleký lesopark.
V rámci odľahčovacej služby sú deťom poskytované špecializované aktivity, medzi ktoré patrí najmä 
bazálna stimulácia, práca na interaktívnej tabuli, pobyt v psychorelaxačnej miestnosti, hudobné a výt-
varné aktivity, aktivity s canisterapeutickým psom a podobne. 

Zásady poskytovania odľahčovacej služby
Hlavnou zásadou poskytovania odľahčovacej služby v spoločnosti Hornomlýnská, o. p. s., je dodržia-
vanie štandardov kvality a ich bezprostredná implementácia do každodenných činností. 
S ohľadom na cieľovú skupinu služby sú definované tieto zásady:
•   otvorenosť,
•   individuálny a priateľský prístup,
•   rešpektovanie práv detí,
•   zaistenie podnetného prostredia a aktívneho trávenia voľného času dieťaťa,
•   riadenie sa Etickým kódexom pre odľahčovacie služby Centra Filipovka.
Pri poskytovaní služby sa riadime mottom: „Spokojné úsmevy Vašich (našich) detí sú pre nás tou najväčšou 
odmenou. Naša odľahčovacia služba je viac než len stráženie detí.”

Personálne zabezpečenie služby
Personálne zabezpečenie služby je alfou a omegou naplnenia všetkých našich zásad, pravidiel a pred-
savzatí. Kvalitný, odhodlaný, odborne spôsobilý a dobre motivovaný personál je základ pre kvalitnú 
starostlivosť.
Tím odľahčovacej služby je relatívne malý, čo je na jednu stranu obrovskou výhodou, ale na druhej 
strane akýkoľvek výkyv u jedinca rozkolíše celý tím.
Zloženie tímu odľahčovacej služby:
•   vedúci služby (0,75 úväzku vedúci služby + 0,25 úväzku sociálna pracovníčka),
•   sociálny pracovník (0,5 úväzku sociálna pracovníčka + 0,5 úväzku odborná asistentka),
•   odborná asistentka (1,0 úväzok),
•   odborná asistentka (1,0 úväzok),
•   odborná asistentka (0,5 úväzok na prechodnú dobu).
Kompetencie a hlavné úlohy na jednotlivých pozíciách:
•   vedúci služby – samostatne komplexne riadi službu a jej personálne zabezpečenie. Je nadriadený 

všet kým pracovníkom služby a centrám služieb podliehajúcim riaditeľovi (spoločnosti). Zaisťuje ve-
denie všetkých projektov, spracováva dotačné a grantové žiadosti a vedie kompletnú agendu s nimi 
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spojenú, organizačne zabezpečuje chod služby vrátane organizovania vzdelávania personálu.
•   sociálny pracovník – je odborným a metodickým garantom služby, vykonáva zaškoľovanie pracovníkov 

v priamej starostlivosti a odborne ich vedie, komunikuje s klientami služby a spracováva individuálne 
plány klientov odľahčovacej služby. Vedie štatistiku a výkazy služby. Prijíma požiadavky klientov na 
službu a spracováva harmonogram služby.

•   odborná asistentka – je pracovníkom v priamej starostlivosti bezprostredne poskytujúcim starostli-
vosť o klientov, podieľa sa na individuálnom plánovaní a zaznamenáva priebeh priamej starostlivosti.

Okrem základného tímu odľahčovacej služby je do personálneho zabezpečenia tiež potrebné zahrnúť 
hlavný manažment spoločnosti a podporný personál, bez ktorého by nebolo možné službu realizovať:
•   vedúci centra sociálnych služieb/riaditeľ spoločnosti,
•   vedúci kancelárie centra sociálnych služieb,
•   pracovník upratovania,
•   pracovník údržby,
•   externý ekonóm a externý účtovník.

Finančné zabezpečenie služby
Finančné zabezpečenie služby je typickou ukážkou viaczdrojového financovania. Vzhľadom na to, že 
služba je zaradená do krajskej siete sociálnych služieb v Prahe a Stredočeskom kraji, je hlavným zdrojom 
financií dotácia zo štátneho rozpočtu.
Štruktúra zdrojov finančného zabezpečenia služby:
•   dotácie zo štátneho rozpočtu čerpané prostredníctvom krajov,
•   dotácie z rozpočtu hlavného mesta Prahy,
•   dotácie z rozpočtu niektorých pražských mestských častí,
•   granty od nadácií a nadačných fondov,
•   úhrady za sociálnu službu od klientov,
•   dary od fyzických a právnických osôb,
•   vlastná verejná zbierka.

Štatistické dáta odľahčovacej služby
V rámci poskytovania odľahčovacej služby sa detailne sleduje veľké množstvo štatistických dát, čo na 
jednej strane navyšuje administratívu, ale na druhej strane poskytuje dostatok údajov na podrobnú 
analýzu služby a jej vývin.
Východiskom pre stanovenie sledovaných dát a parametrov sú požiadavky poskytovateľov dotácií a 
grantov a v neposlednom rade tiež vlastná potreba.

Tabuľka č. 18
Kvantitatívny rozsah odľahčovacej služby a jeho vývin v posledných rokoch

Tabuľka č. 19
Náklady na jednu poskytnutú hodinu odľahčovacej služby

Tabuľka č. 20
Ekonomické parametre odľahčovacej služby a ich vývin v posledných rokoch

Parameter 2015 2016 2017

Počet klientov 30 28 29

Priama starostlivosť 3 160,5 hod 3 792,5 hod 4 598,5 hod

Storno priamej 
starostlivosti

nesledované 889 hod 1 390 hod

Špecializované 
aktivity

548 hod 1250 hod 1 456,5 hod

Počet intervencií 
a konzultácií

183 244 232

Z uvedeného je zrejmé, že odľahčovacia služba sa z hľadiska počtu klientov stabilizovala približne na 
počte 30 detí (klientov). Počet hodín priamej starostlivosti však v minulých rokoch dynamicky rástol. V 
roku 2017 dosiahol počet hodín priamej starostlivosti prevádzkové maximum.

1 hodina priamej 
starostlivosti

2015 2016 2017

581 Kč (22,40 eur) 460 Kč (17,70 eur) 545 Kč (21,00 eur)

Parameter 2015 2016 2017

Náklady na službu
1 837 000 Kč 

(70 654 eur)
1 745 000 Kč 

(67 115 eur)
2 507 000 Kč 

(96 423 eur)

Spotrebované nákupy 162 000 Kč 138 000 Kč 251 000 Kč

Služby 354 000 Kč 288 000 Kč 450 000 Kč

Osobné náklady 1 311 000 Kč 1 306 000 Kč 1 795 000 Kč

Dane a poplatky 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč

Ostatné náklady 8 000 Kč 11 000 Kč 8 000 Kč

Poskytnuté príspevky 1 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

Výnosy služby
1 708 000 Kč 

(65 692 eur)
1 745 000 Kč 

(67 115 eur)
2 544 000 Kč 

(97 846 eur)

Úhrady od klientov 268 000 Kč 339 000 Kč 418 000 Kč

Prijaté príspevky 127 000 Kč 164 000 Kč 469 000 Kč

Prevádzková dotácia 1 313 000 Kč 1 242 000 Kč 1 657 000 Kč

Hospodársky výsledok
- 129 000 Kč
(- 4 962 eur)

0 Kč 
(0 eur)

+ 37 000 Kč
(+ 1 423 eur)
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Skúsenosti s poskytovaním odľahčovacej služby
Základná skúsenosť s poskytovaním odľahčovacej služby sa odvíja od jej špecifickosti danej cieľovou 
skupinou detí so zdravotným postihnutím. Nestačí povedať iba odľahčovacia služba. Treba dodať, že ide 
o ambulantnú formu, a tiež je nutné odľahčovaciu službu vnímať v závislosti od cieľovej skupiny a indi-
viduálnych potrieb klientov. 
Odlišnosť medzi ambulantnou odľahčovacou službou pre deti vo veku 10 – 15 rokov a deti vo veku 2 – 
13 rokov nie je iba v definícii cieľovej skupiny, ale aj v náročnosti na materiálne a personálne zabezpeče-
nie. Ambulantná odľahčovacia služba pre seniorov alebo dospelé osoby je potom odlišná úplne vo všet-
kých ohľadoch.

Bohužiaľ, systém sociálnych služieb tieto rozdiely nijako významne nevníma a nerozlišuje. Z čoho 
napríklad vyplýva, že všetky tri uvedené služby dostávajú rovnakú dotáciu na prepočítaný úväzok.
V Prahe a jej okolí je spoločnosť Hornomlýnská jediným poskytovateľom odľahčovacej služby pre deti s 
postihnutím.
Za dobu 11 rokov poskytovania odľahčovacej služby možno s istotou konštatovať, že odľahčovacia služ-
ba je jednou z veľmi dôležitých služieb, a to najmä pre starajúce sa osoby. V praxi poskytovaná ambu-
lantná forma služby umožňuje starajúcim sa osobám využívať ju podľa svojich potrieb, čím plnohod-
notne plní svoju úlohu.
Pozitíva odľahčovacej služby v spoločnosti Hornomlýnská, o. p. s., možno vidieť najmä v tom, že je služba:
•   poskytovaná podľa individuálnych potrieb starajúcich sa osôb,
•   poskytovaná v kvalite plne zodpovedajúcej potrebám jej klientov,
•   poskytovaná v takej kapacite, aby bola uspokojená väčšina požiadaviek starajúcich sa osôb.
Úskalia a negatíva odľahčovacej služby v spoločnosti Hornomlýnská, o. p. s.:
•   vysoké nároky na personálne zabezpečenie odvíjajúce sa od potreby mať personál schopný zvládnuť 

starostlivosť o osoby s obmedzenou sebestačnosťou v rôznych oblastiach,
•   nutnosť neustále aktualizovať harmonogram práce podľa požiadaviek starajúcich sa osôb,
•   nutnosť vytvárať potrebnú kapacitu služby bez predbežnej znalosti rozsahu požiadaviek starajúcich  

sa osôb,
•   kapacitné obmedzenia týkajúce sa počtu klientov, s ktorými je uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb.
K vyššie uvedeným úskaliam a negatívam služby je potrebné dodať, že vychádzajú z nastavenia služby, 
ktorej cieľom je v maximálnej možnej miere vyhovieť potrebám starajúcich sa osôb. 

Zhrnutie
V Českej republike je pomoc a podpora osobám so zníženou sebestačnosťou legislatívne ukotvená a 
systémovo riešená zrozumiteľne, do istej miery jednoducho, a jej pravidlá sú transparentné a jasné. Je 
presne a zrozumiteľne definované, že osoba so zníženou sebestačnosťou má možnosť čerpať príspevok 
na starostlivosť a súčasne má možnosť využívať niektorú zo sociálnych služieb.

Je definované, kto a akým spôsobom sociálne služby zabezpečuje a v neposlednom rade sú definované 
pravidlá, ktorými sa musia poskytovatelia sociálnych služieb riadiť. 
Odľahčovacia služba je v tomto systéme jasne ukotvená a plní svoju nezameniteľnú úlohu v tom, že je 
jedinou službou, ktorej cieľ sa nevzťahuje na osobu, ktorej je poskytovaná, ale na opatrujúcu osobu.
Hoci možno povedať, že pomoc, podporu a odľahčenie opatrujúcej osobe svojím spôsobom poskytuje 
každá sociálna služba, iba v prípade odľahčovacej služby je tento cieľ stanovený zákonom explicitne. Z 
uvedeného možno odvodiť, že zákon o sociálnych službách práve odľahčovacou službou myslí nielen 
na osoby so zníženou sebestačnosťou, ale aj na osoby, ktoré sa o ne starajú.

V praxi je však často odľahčovacia služba suplovaná poskytovaním iných druhov sociálnych služieb, 
ktoré odľahčenie opatrujúcim osobám doprajú ako sekundárny efekt svojej činnosti. Príkladom tejto 
praxe je situácia v Prahe, kde je pre deti so zdravotným postihnutím, resp. pre osoby, ktoré sa o ne stara-
jú, k dispozícii len ambulantná forma odľahčovacej služby. Neexistujúca terénna forma je suplovaná 
službou osobnej asistencie, ktorá je mnohokrát využívaná opatrujúcimi osobami práve na odľahčenie a 
odpočinutie si od namáhavej a trvalej starostlivosti. Toto odľahčenie je potom sekundárnym efektom 
poskytovanej  osobnej asistencie. 

Pozitíva
Hlavným pozitívom odľahčovacej služby je jej legislatívne ukotvenie a zaradenie medzi ostatné druhy 
sociálnych služieb. To poskytuje opatrujúcej osobe istotu, že po dobu jej odpočinku bude o osobu, o 
ktorú sa stará, postarané s náležitou a odbornou starostlivosťou.
Ako správny sa javí aj spôsob zabezpečenia sociálnych služieb vrátane odľahčovacej služby prostred-
níctvom krajských sietí sociálnych služieb. Tieto siete reagujú na potreby v krajoch, a vytvárajú tak pot-
rebnú paletu služieb nielen pre osoby so zníženou sebestačnosťou, ale aj pre opatrujúce osoby.

Úskalia a negatíva
Úskalia odľahčovacej služby vychádzajú z toho, že v mnohých prípadoch nie je presne zistená potreba 
tejto služby, pokiaľ ide o formu, cieľovú skupinu a kapacity, a to hlavne preto, že samotný cieľ odľahčova-
cej služby, teda odľahčiť opatrujúce osoby, je poskytovaný ako sekundárny efekt iných sociálnych služieb.
Ďalším úskalím je ťažko nastaviteľný pomer medzi kapacitou služby a jej využitím z hľadiska miery efektív-
nosti odľahčovacej služby vzhľadom na rôznosť cieľových skupín a potrebného personálneho zaistenia. 
Negatívom odľahčovacej služby v Českej republike je to, že nie sú k dispozícii relevantné informácie o jej 
potrebe, ktoré by vychádzali z informácií od opatrujúcich osôb.

Ideálny model odľahčovacej služby
Navrhovaný ideálny model odľahčovacej služby paradoxne nie je modelom odľahčovacej služby, ale 
skôr modelom poskytovania dostatočných kapacít sociálnych služieb umožňujúcich potrebné odľahče-
nie opatrujúcim osobám. 
Ideálny model odľahčovacej služby nevníma odľahčovaciu službu ako samostatný druh služby, ale v jej 
jednotlivých formách ju zahŕňa do ostatných druhov služieb.
Odľahčovacia služba v terénnej forme by bola zrušená a jej poskytovanie by bolo prevedené do osobnej 
asistencie, v ktorej by bolo uvedené odľahčenie opatrujúcich osôb ako jeden z cieľov. 
Odľahčovacia služba v ambulantnej forme by bola zrušená a jej poskytovanie by bolo prevedené do cen-
tra denných služieb alebo denného stacionára, v ktorých by bolo uvedené odľahčenie opatrujúcich 
osôb ako jeden z cieľov.
Odľahčovacia služba v pobytovej forme by bola zrušená a jej poskytovanie by bolo prevedené do ostat-
ných pobytových druhov služieb, v ktorých by bolo uvedené odľahčenie opatrujúcich osôb ako jeden z 
cieľov.

Najväčšou výhodou tohto modelu je skutočnosť, že starostlivosť o osoby so zníženou sebestačnosťou (s 
odkázanosťou) by bola zabezpečovaná odborným personálom podľa jednotlivých špecifík cieľových 
skupín a súčasne by sa v podstate systémovo ukotvil súčasný stav v praxi, najmä v ambulantnej a terén-
nej forme.
Nevýhodou by bola nutnosť ošetriť kapacity najmä pobytových služieb vo vzťahu k ich odľahčovacej 
úlohe. 
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Súčasne je nutné dodať, že tento model by musel byť doplnený základnými pravidlami a parametrami 
pre plnenie odľahčovacích rolí jednotlivých služieb tak, aby nedochádzalo k ich zneužívaniu na jednej 
strane a nedostatku kapacity na strane druhej. 
Tieto pravidlá by museli byť navrhnuté na základe podrobnej odbornej analýzy v konkrétnych službách, 
ale súčasne by mali umožňovať istú mieru flexibility nielen pre kraje ako zriaďovateľa sietí služieb, ale aj 
pre poskytovateľov služieb.
Ako príklad si vezmime centrum denných služieb s cieľovou skupinou detí so zdravotným postihnutím 
plniace tiež úlohu odľahčenia opatrujúcich osôb. Ak by nebol daný akýsi limit, koľko klientov navštevuje 
centrum denných služieb iba za účelom odľahčenia opatrujúcej osoby, mohlo by dôjsť k tomu, že jeho 
kapacita nebude dostačujúca. Naopak ak by nebola vyčlenená istá časť kapacít práve iba na odľahčenie 
opatrujúcich osôb, často by dochádzalo k situácii, že by na tento účel nebola voľná kapacita v čase, keď 
ju opatrujúca osoba potrebuje.
Základnými parametrami takto nastaveného modelu by tak pravdepodobne mali byť:
•   vyhradená kapacita pre odľahčovaciu službu,
•   maximálna kapacita pre odľahčovaciu službu,
•   a pravdepodobne tiež obmedzenie využívania odľahčovacej služby na jedného klienta ročne.
Navrhovaný ideálny model nie je novou myšlienkou, ale vychádza z jednej z prerokovávaných a zvažo-
vaných verzií zmeny zákona o sociálnych službách. Táto verzia pracuje s novým členením druhov so-
ciálnych služieb v tejto podobe.

Tabuľka č. 21
Návrh nových druhov sociálnych služieb

Nový druh sociálnej služby Existujúce druhy sociálnych služieb

Denné centrum

Odľahčovacia služba v ambulantnej forme

Denné služby

Denný stacionár

Osobná asistencia

Osobná asistencia

Podpora samostatného bývania 

Odľahčovacia služba v terénnej forme

Domov pre seniorov
Služby pre seniorov 

Odľahčovacia služba v pobytovej forme

Domov so zvláštnym režimom
Domov so zvláštnym režimom

Odľahčovacia služba v pobytovej forme

Domov pre osoby 
so zdravotným postihnutím

Domov pre osoby so zdravotným postihnutím 

Odľahčovacia služba v pobytovej forme

Týždenný stacionár 
Týždenný stacionár

Odľahčovacia služba v pobytovej forme

* Ostatné služby zostávajú v návrhu v súčasnej podobe

Tabuľka č. 5 
Opatrovateľská služba v rozsahu max. 8 hodín mesačne pre osoby, 
na ktoré je priznaný peňažný príspevok na opatrovanie v meste Banská Bystrica 

ROK Počet prijímateľov

FO do 18 r. FO od 18 do 62 r. Seniori

2016 - 1 2

2017 - 1 2

06/2018 - 1 2

Mesto Banská Bystrica v rámci svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona zabezpečuje poskytovanie 
odľahčovacej služby podľa výberu žiadateľa, a to týmito formami sociálnej služby:  
1. terénnou formou – opatrovateľská služba,
2. pobytovou formou – zaradenie opatrovateľskej služby (24-hodinová starostlivosť na dobu určitú), 
    zariadenie opatrovateľskej služby (týždenný pobyt),
3. ambulantnou formou – denný stacionár.

Postup pri vybavovaní odľahčovacej služby, podmienky a požiadavky:
Žiadateľ (poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie) podá žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby 
– odľahčovacej služby, kde uvedie formu odľahčovacej služby, ktorú požaduje. V žiadosti ďalej uvedie 
termín, v ktorom sa služba má poskytnúť. Prílohami sú rozhodnutie a posudok z úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie.
V praxi sa osvedčilo podávanie žiadostí na odľahčovaciu službu prostredníctvom zariadenia opatro-
vateľskej služby s časovým predstihom (cca 2 – 3 mesiace), vďaka ktorému vie mesto Banská Bystrica 
efektívne zabezpečiť požadované termíny. Pri plánovaní odľahčovacej služby touto formou je vysoká 
pravdepodobnosť zabezpečenia sociálnej služby na potrebný čas pre opatrovanú osobu, keďže krátko-
dobosť odľahčovacej služby to umožňuje pri koordinácii umiestňovania prijímateľov sociálnej služby. 
Pri zabezpečovaní odľahčovacej služby prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby uplatňujeme 

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA Z POHĽADU POSKYTOVATEĽA    

Poskytovanie odľahčovacej služby prostredníctvom mesta Banská Bystrica, Odboru sociálnych vecí, 
Oddelenia dlhodobej starostlivosti, je vymedzené v § 54 zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia. Plný rozsah odľahčovacej služby sa poskytuje na celé dni, najviac 30 
dní v kalendárnom roku. 
Zároveň v § 41 ods. 4 písmeno c)  zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a tiež § 40 ods. 22 zákona č. 
477/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je uvedené, že 
„peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ŤZP poskytuje 
opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.“ 
Opatrovateľskú službu v rozsahu osem hodín mesačne možno poskytovať aj tomu občanovi, ktorého 
opatruje osoba v rámci príspevku za opatrovanie. Ide najmä o situácie, keď si opatrovateľ potrebuje 
vybaviť úradné záležitosti alebo si chce napríklad urobiť nákupy, keďže vykonáva opatrovanie prevažne 
po celý deň. V meste Banská Bystrica je táto podporná opatrovateľská služba poskytovaná aktuálne pre 
tri fyzické osoby8, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. 
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zásadu „prednosti“ odľahčovacej služby pred štandardným poskytovaním sociálnej služby v zariadení 
opatrovateľskej služby, ktorá sa spravidla poskytuje na obdobie 3 mesiacov. Prijímateľ odľahčovacej 
služby je v prípade množstva žiadostí zvýhodňovaný, keďže žiadatelia sú do poradovníka zaradení 
podľa bodovania. Odľahčovacia služba pridáva z bodového hľadiska žiadateľovi 20 bodov, čím pred-
behne ostatných žiadateľov v poradovníku. Problém nastáva pri poskytovaní odľahčovacej služby for-
mou opatrovateľskej služby, kde je, ako uvádzame vo výhodách a nevýhodách, najväčším problémom 
nedostatok opatrovateliek. Pre nás ako poskytovateľa to znamená neschopnosť flexibilne reagovať na 
požiadavky poskytovania odľahčovacej služby v určitý požadovaný termín.  
Informovanosť o odľahčovacej službe:
Mesto Banská Bystrica zabezpečuje informovanosť prostredníctvom svojho klientskeho centra na 
mestskom úrade a prostredníctvom sociálneho sprievodcu, ktorý sa fyzicky nachádza na mestskom 
úrade. Všetky informácie sú tiež dostupné na internetovej stránke mesta Banská Bystrica. 
Vymedzenie pojmov:
FO  nad 62 rokov/seniori – poberateľ starobného dôchodku;
FO do 62 rokov – poberateľ invalidného dôchodku, ktorý nemá dôchodkový vek;
FO do 18 rokov – nezaopatrené dieťa do 18 rokov.
Analýza a hodnotenie 
Počet držiteľov preukazu ŤZP (tabuľka č. 6) a poskytovaných peňažných príspevkov na opatrovanie FO s 
ŤZP (tabuľka č. 7) v meste Banská Bystrica je uvedený nižšie v tabuľkách, pričom vychádzame z údajov 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. FO s ŤZP sú rozdelené do vekových kategórií.

Tabuľka č. 6 
Počet držiteľov preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S s trvalým pobytom 
v meste Banská Bystrica podľa veku

Tabuľka č. 7 
Počet poskytovaných príspevkov na opatrovanie FO s ŤZP s trvalým pobytom 
v meste Banská Bystrica podľa veku opatrovaných osôb

ROK FO do 62 r. FO nad 62 r. SPOLU

 FO do 18 r. FO nad 18 r.

2017 157 1 982 2 056 4 195

06/2018 160 1 972 2 089 4 221

ROK FO do 62 r. FO nad 62 r. SPOLU

 FO do 18 r. FO nad 18 r.

2017 31 94 141 266

06/2018 33 90 127 250

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Banská Bystrica ako poskytovateľ odľahčovacej služby zabezpečilo v priebehu rokov 2016 – 
jún/2018 odľahčovaciu službu tromi formami, a to: prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby 
(24 hod.), zariadenia opatrovateľskej služby s týždenným pobytom a opatrovateľskej služby. V sledova-
nom období nebola ani raz uplatnená požiadavka na odľahčovaciu službu. 
Rozsah poskytovanej služby (počet dní) a zaradenie prijímateľov (opatrovaných osôb) do vekových 
kategórií (FO do 18 r., FO od 18 r. do 62 r, seniori) sú uvedené nižšie v tabuľkách č. 8 – 10. 

Tabuľka č. 8 
Odľahčovacia služba prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby (24 hod. starostlivosť)

ROK Počet prijímateľov Počet poskytovaných dní pri každom prijímateľovi

FO od 18 
do 62 r.

Seniori 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10

2016 - 4 30 30 30 27 - - - - - -

2017 1 5 - - - 30 30 15 30 22 15 -

06/2018 - 4 - - 30 - - - 30 - 7 10 

Tabuľka č. 9 
Odľahčovacia služba prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby/týždenný pobyt

Tabuľka č. 10 
Odľahčovacia služba prostredníctvom opatrovateľskej služby

ROK Počet prijímateľov Počet poskytovaných dní pri každom prijímateľovi
FO od 18 

do 62 r.
Seniori

2016 - 2 - 8 22
2017 - 1 13 - -
06/2018 - 1 10 - -

ROK Počet prijímateľov Počet poskytovaných dní 
pri každom prijímateľoviFO od 18 r. FO do 18 r. 

do 62 r.
Seniori

2016 - 1 0 5 - -
2017 1 2 0 20 16 5
06/2018 1 2 0 14 30 6 

V roku 2017 sa v meste Banská Bystrica poskytoval príspevok na opatrovanie pre 266 fyzických osôb 
(tabuľka č. 7). Odľahčovacia služba sa poskytovala v danom roku pre 3,76 % fyzických osôb s ŤZP. Do 
júna 2018 poberalo príspevok na opatrovanie 250 fyzických osôb. Odľahčovacia služba sa poskytla pre 
3,2 % fyzických osôb s ŤZP. Z uvedeného vyplýva, že percentuálne využívanie odľahčovacej služby oso-
bami s ŤZP je na minimálnej úrovni vzhľadom na množstvo poberateľov príspevku na opatrovanie v 
meste Banská Bystrica.
Podiel využitia jednotlivých foriem odľahčovacej služby v sledovanom období ukazuje na prefero-
vanie sociálnej služby, ktorá je hlavnou voľbou pri odľahčovacej službe (uvedené nižšie v grafe).
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Z uvedenej štatistiky vyplýva, že mesto Banská Bystrica najčastejšie poskytuje odľahčovaciu službu for-
mou zariadenia opatrovateľskej služby (24 hod.), o ktorú prejavilo záujem 56 % zo všetkých prijímateľov. 
Druhou najpreferovanejšou formou bola opatrovateľská služba s 28 % podielom nasledovaná zaria-
dením opatrovateľskej služby s týždenným pobytom poskytnutou v 16 % prípadov. 

Obr. 2 Rozdelenie prijímateľov odľahčovacej služby podľa vekovej kategórie FO do 18 r., FO od 18 do 62 r. a seniorov 

ROZDELENIE PRIJÍMATEĽOV ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY 
PODĽA VEKU ZA OBDOBIE 2016 - 6/2018

68,00 %

24,00 %

•   1. SENIORI = 68,00 % 
•   2. ŤZP od 18 do 62 r. = 24,00 %   
•   3. ŤZP do 18 r. = 8,00 %

8,00 %

VYUŽITIE FORIEM ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY V % ZA OBDOBIE 2016 - 6/2018

Obr. 1 Podiel využitia jednotlivých foriem odľahčovacej služby

56,00 %

28,00 %

16,00 %

•   1. ZOS = 56,00 % 
•   2. ZOS - TP = 16,00 %   
•   3. OSL = 28,00 %   
•   4. DS = 0,00 %

Na základe údajov uvedených v tabuľkách č. 8 – 10 môžeme povedať, že v rokoch 2016 – jún/2018 sa 
odľahčovacia služba poskytla prostredníctvom mesta Banská Bystrica prevažne fyzickým osobám v 
dôchodkovom veku (seniori), ktorí tvorili zo všetkých prijímateľov odľahčovacej služby 68 %, kým fyzické 
osoby s ŤZP od 18 do 62 r. tvorili 24 % a FO do 18 r. (deti a mládež) 8 %. 
Zo štatistických údajov (pozri tabuľky č. 8 - 10) vyplýva, že FO do 62 r. najviac využívali odľahčovaciu 
službu formou opatrovateľskej služby, a to až v 87,5 % prípadov. Zariadenie opatrovateľskej služby (24 
hod.) poskytlo odľahčovaciu službu pre FO od 18 do 62 r. len v jednom prípade, zariadenie opatro-
vateľskej služby s týždenným pobytom využívali v uvedených rokoch výlučne seniori. 
Na druhej strane najpreferovanejšou formou odľahčovacej služby z hľadiska seniorov je zariadenie 
opat rovateľskej služby (24 hod.), o ktorú prejavilo záujem 13 z celkového počtu 17 žiadateľov, čo pred-
stavuje podiel 76,5 %. 
Dôležitým zistením, ktoré vyplýva z tabuliek č. 8 – 10, je, že prijímatelia odľahčovacej služby, ktorým je 
poskytovaná odľahčovacia služba prostredníctvom mesta Banská Bystrica, nie vždy využívajú odľahčo-
vaciu službu v plnom rozsahu 30 dní. Využitie rozsahu odľahčovacej služby je v priemere najnižšie vo 
forme opatrovateľskej služby, ktorú v sledovanom období využívali výlučne FO do 62 r. Nižšie uvedená 
tabuľka č. 11 poskytuje prehľad priemerne využitých dní odľahčovacej služby jednotlivých foriem so-
ciálnej služby.

Tabuľka č. 11 
Priemerný počet dní pri jednotlivých formách odľahčovacej služby

ROK Priemerný počet dní na 1 prijímateľa

Opatrovateľská 
služba  

Zariadenie 
opatrovateľskej služby

Zariadenie 
opatrovateľskej služby 

- týždenný pobyt

2016 5 29,25 15

2017 13,67 23,67 13

2018 16,67 19,25 10

Priemerne spolu 13,71 dní 24 dní 13,25 dní 

VYUŽÍVANIE PLNÉHO ROZSAHU ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY V %

100,00 %

75,00 %

50,00 %

25,00 %

0,00 %

r. 2016

16,67 %

45,56 %

64,16 %
55,56 %

33 %

78,89 %

43 %

97,50 %

50 %

r. 2017 r. 2018

•   OSL   •   ZOS   •   ZOS - TP 
Obr. 3 Využívanie odľahčovacej služby



Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku   /   121120

Tabuľka č. 12 
Úhrada prijímateľa pri jednotlivých formách odľahčovacej služby

Forma 
odľahčovacej 
služby

Rozsah odľahčovacej služby Poznámka

1 deň 30 dní

V. VI. V. VI.

Zariadenie 
opatrovateľskej 
služby

10,80 € 11,90 € 324 € 357 € Zahrnuté aj 
stravovanie, 
ubytovanie, 

upratovanie, 
pranie, 

žehlenie.

ZOS 
Týždenný pobyt 

10,20 € 11,30 € 306,00 € 339,00 €

Denný stacionár 7,52 € 8,52 € 225,60 € 255,60 € Stravovanie 

Opatrovateľská 
služba *

Po - Pia 
7,5 h = 14,25 €

So - Ne, Sv. 
7,5 h = 42,45 € (1 h = 5,66 €)

1 deň (Po - Pia)
 88,56 €

7,5 h/d t. j. 
20 dní Po - Pia 

8 dní So - Ne
2 dni Sv.

705,30 €

7,5 h/d x 30 dní Po - Pia
427,50 €

Starostlivosť 
v domácnosti 

fyzickej 
osoby.

Opatrovateľská služba * = úhrada za hodinu je priemerom úhrad 4 poskytovateľov 
(pondelok až piatok), resp. 3 poskytovateľov (sobota, nedeľa, sviatok, nočné v čase 22.00 – 6.00 hod.)

V sledovanom období sa teda k využitiu plného rozsahu odľahčovacej služby najviac približuje 
služba zariadenie opatrovateľskej služby (24 hod.), kde je toto využitie na úrovni 80 %, kým pri zariadení 
opatrovateľskej služby s týždenným pobytom to je 44,17 %. Pri opatrovateľskej službe, ktorej pri-
jímateľmi boli len FO do 62 r., bolo využitie plného rozsahu odľahčovacej služby na úrovni 45,71 %, 
pričom v priebehu sledovaných rokov sme zaznamenali narastajúcu tendenciu. 
Ďalším dôležitým aspektom pri voľbe odľahčovacej služby žiadateľom (poberateľom príspevku) je fi-
nančné hľadisko, t. j. úhrada za poskytovanú odľahčovaciu službu. Úhrady za jednotlivé formy sociál-
nej služby, ktorou môže byť zabezpečená odľahčovacia služba, sú uvedené v tabuľke č. 12. Väčšiu pozor-
nosť venujeme opatrovateľskej službe, keďže prostredníctvom nej bola poskytovaná odľahčovacia 
služba pre FO do 62 rokov vo všetkých prípadoch a zároveň táto sociálna služba je určená aj pre FO do 
18 rokov.

Najnákladnejšia je odľahčovacia služba poskytovaná formou opatrovateľskej služby. Na približne rovnakej 
úrovni sú zariadenia opatrovateľskej služby. Najlacnejšia je odľahčovacia služba prostredníctvom den-
ného stacionára, ktorý v prípade poskytovania prostredníctvom mesta Banská Bystrica nebol za sledo-
vané obdobie využívaný. Finančná náročnosť pri zvolení si odľahčovacej služby formou opatrovateľskej 
služby je zjavná z tabuľky č. 13. A práve túto formu sociálnej služby si vyberajú žiadatelia, ktorí opatrujú 
FO do 62 rokov, vrátane detí a mládeže. Dá sa usudzovať, že finančná náročnosť je jedným z dôvodov, 
prečo nie je odľahčovacia služba poskytovaná v plnom rozsahu, a to 30 kalendárnych dní do roka. Ďalšie 
dôvody uvádzame nižšie pri výhodách a nevýhodách jednotlivých foriem odľahčovacej služby. 
Pre zaujímavosť uvádzame aj cenník opatrovateľskej služby, na základe ktorého boli vypočítané úhrady 
na 30 kalendárnych dní. Úhrady sú spriemerované, keďže mesto Banská Bystrica zabezpečuje opatro-
vateľskú službu prostredníctvom viacerých poskytovateľov vrátane neverejných. 

Tabuľka č. 13
Cenník opatrovateľskej služby mesta Banská Bystrica

Poskytovateľ Časový rozsah poskytovanej služby

Po – Pia 
(22 – 6 h)

Sobota Nedeľa Sviatok Nočná 
(22 – 6 h)

Mesto BB 1,75 € - - - -

EBBA 1,97 € 4,77 € 5,70 € 6,81 € 5,07 €

Seniorka 1,98 € 6,98 € 6,48 €

Šafrán 1,90 € 3,90 € 4,90 € 4,90 €

Priemer 1,90 € 5,37 € 6,23 € < 5,48 €

Výhody a nevýhody jednotlivých foriem odľahčovacej služby:
1. Zariadenie opatrovateľskej služby (24 hod.)
Výhody: dostupnejšia (čo sa týka určenia si potrebného termínu), efektívnejšia v rámci súvislého oddy-
chu opatrovateľa, finančne výhodnejšia, stravovanie, pranie a žehlenie, upratovanie v cene služby.
Nevýhody: opatrovaný nie je doma, sú viacerí na izbe, opatrovateľ sa stará o viacerých klientov v zaria-
dení, nie je vhodné pre zdravotné stavy (napríklad pre osoby s autizmom), pri ktorých je potrebný špe-
cializovaný personál.
Poznámka: Služba je určená podľa zákona len pre plnoletú osobu. 

2. Zariadenie opatrovateľskej služby – týždenný pobyt
Výhody: finančne výhodnejšia, efektívnejšia v rámci oddychu počas pracovných dní pre poberateľa 
príspevku, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie v cene služby.
Nevýhody: pozri zariadenie opatrovateľskej služby vyššie.
Poznámka: Služba je určená podľa zákona len pre plnoletú osobu.

3. Opatrovateľská služba
Výhody: jeden opatrovateľ sa stará o jedného klienta v domácnosti (nemení sa prostredie prijímateľa).
Nevýhody: finančná náročnosť, využíva sa na určitý čas počas dňa, neschopnosť flexibilne reagovať na 
požiadavky žiadateľa v určitom termíne, nedostatok opatrovateľov na zabezpečenie flexibilnosti 
odľahčovacej služby.
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4. Denný stacionár 
Výhody: finančne dostupnejší, prijímateľ je počas dňa v zariadení, ale vracia sa domov (nie je to pre 
neho veľká zmena), pracovná terapia.
Nevýhody: pozri zariadenie opatrovateľskej služby vyššie.
Poznámka: V tejto sociálnej službe prevažujú seniori, maloletí nie sú cieľovou skupinou, potrebovali by 
špecializovaný personál.

Zhrnutie a porovnanie výhod a nevýhod medzi formami odľahčovacej služby 
Rozdiel medzi poskytovaním odľahčovacej služby formou terénnej sociálnej služby a pobytovou sociál-
nou službou spočíva v úhradách klientov (pozri tabuľka č. 12 o úhradách), a tiež v rôznej miere využíva-
nia plného rozsahu odľahčovacej služby. Klient, ktorý využíva odľahčovaciu službu prostredníctvom 
opatrovateľskej služby, využije priemerne 5,18 hodiny na 1 deň odľahčovacej služby. Úhrada za opatro-
vateľskú službu na 7,5 hod./deň je pritom vyššia ako úhrada na jeden celý deň v zariadení opatrovateľskej 
služby. V tejto súvislosti treba tiež pripomenúť, že pri opatrovateľskej službe štát neposkytuje finančný 
príspevok tak, ako je to v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 
448/2008 o sociálnych službách. Financovanie terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby teda 
nie je podporované štátom, táto zložka financovania tu chýba. Tu sa ukazuje, že štát nekoná v duchu 
svojho vlastného zákona, v ktorom deklaruje, že „poskytovanie terénnej formy sociálnej služby alebo 
ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou službou“, ako je uvedené v §13 
ods. 6  zákona č. 448//2008 o sociálnych službách.

Tabuľka č. 14
Priemerné náklady na sociálne služby rozdelené v pomere podľa podielu na úhrade od štátu 
formou štátneho príspevku, prijímateľa sociálnej služby a mesta Banská Bystrica

Sociálna služba Štátny príspevok Prijímateľ SS Mesto BB

Zariadenie 
opatrovateľskej služby  
(24 hod.)

47,61 % 30,67 % 21,72 %

Zariadenie 
opatrovateľskej služby –
Týždenný pobyt

42,75 % 15,93 % 41,31 %

Denný stacionár 56,56 % 27,5 % 15,94 %

Opatrovateľská služba - 20,12 % 80,88 %

Podiel na úhradách v pobytových službách a ambulantnej službe (denný stacionár) je trojzložkový.
Okrem prijímateľa sociálnej služby a mesta sa na ňom podieľa aj štát formou štátneho príspevku. V 
prípade opatrovateľskej služby je to len prijímateľ sociálnej služby a mesto. Ako vidno v tabuľke č. 14, 
zaťaženie mestského rozpočtu financovaním tejto formy sociálnej služby je omnoho vyššie ako pri po-
bytových sociálnych službách. 
Jednotlivé formy odľahčovacej služby sa ďalej líšia tým, či sú alebo nie sú určené pre neplnoleté osoby. 
Odľahčovacou službou, ktorá nie je dostupná pre neplnoleté osoby, je zariadenie opatrovateľskej služ-
by. V prípade denného stacionára, ktorý prevádzkuje mesto Banská Bystrica, nie sú cieľovou skupinou 
deti/maloletí do 18 rokov. 

Ďalším kritériom pri hodnotení odľahčovacej služby je jej flexibilita z hľadiska požadovaného termínu. V 
tomto prípade je flexibilita veľmi vysoká pri poskytovaní odľahčovacej služby formou zariadenia opatro-
vateľskej služby (24 hod.) a zariadenia opatrovateľskej služby s týždenným pobytom. Naopak nízka je pri 
opatrovateľskej službe, kde je flexibilita minimálna aj v prípade dlhodobého plánovania. A práve túto 
formu odľahčovacej služby využívajú FO od 18 do 62 rokov a maloletí do 18 rokov najviac. V podstate 
nemajú inú možnosť, keďže zariadenie opatrovateľskej služby nie je určené pre FO do 18 rokov. Denný 
stacionár, ktorý prevádzkuje mesto Banská Bystrica, nie je zameraný na deti a mládež, a preto im ostáva 
jedine opatrovateľská služba, ktorá však nie je schopná pokryť ich požiadavky, keďže nedostatok opat-
rovateľov neumožňuje riešiť aktuálne potreby poberateľov príspevku na opatrovanie v daný čas. 
Aj keď mesto Banská Bystrica poskytuje odľahčovaciu službu viacerými formami, jej využívanie osobami 
s ťažkým zdravotným postihnutím v meste je na úrovni ani nie 4 %. Najčastejšie poskytovanou formou 
odľahčovacej služby je pobytová forma prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby. Druhou naj-
preferovanejšou formou je opatrovateľská služba, ktorej nedostatkom je, že nedokáže flexibilne reago-
vať na požiadavky prijímateľov odľahčovacej služby. Najpočetnejšiu skupinu prijímateľov odľahčovacej 
služby tvoria seniori, a to až v 68 % prípadov, pričom najväčší záujem z ich strany je o zariadenie opatro-
vateľskej služby. K plnému využívaniu rozsahu odľahčovacej služby sa najviac blíži odľahčovacia služba 
prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby (24 hod.). 
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ODĽAHČOVACIA SLUŽBA Z POHĽADU PRIJÍMATEĽA 

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZHOVOR S PRIJÍMATEĽOM ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY

Anamnéza: slobodná matka (27-ročná), samoživiteľka, jedno dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím 
(syn, 9 rokov). Býva sama s dieťaťom a sama zabezpečuje 24-hodinovú starostlivosť o svojho syna. 
Nepracuje, poberá opatrovateľský príspevok. Rodičia jej pomáhajú, ale sú už vo vyššom veku. 
1. Staráte sa o svojho syna s ťažkým zdravotným postihnutím už 9 rokov. Aké to bolo, keď sa váš 
syn pred 9 rokmi narodil?
Syn sa narodil zdravý. Od štvrtého mesiaca sa prestal vyvíjať. Myslela som si, že je len pomalší, no neskôr som 
sa vybrala za lekárom. Začal kolobeh vyšetrení, viac sme boli v nemocnici ako doma. Verdikt lekára bol detská 
mozgová obrna a pozastavený vývin. Syn to dostal pravdepodobne z očkovania. 
2. Ako ste sa s touto skutočnosťou vyrovnávali? Muselo to byť pre vás náročné obdobie. Kto vám 
bol oporou? 
Bolo to veľmi ťažké obdobie, schudla som  12 kg, bola som nervózna, v strese, bála som sa, ako to zvládneme, 
čo bude ďalej.
3. Aký je váš bežný deň? Pomáha vám niekto so starostlivosťou? 
Ráno zaveziem syna do školy, navštevuje špeciálnu základnú školu. Počas jeho prítomnosti v škole sa venu
jem sebe a vybavovaniu rôznych záležitostí, po návrate zo školy syn oddychuje – spí. Veľa času trávime v 
prírode, na prechádzkach alebo na návšteve u známych.
4. Máte vôbec čas na záujmy?
Moje záľuby sú turistika, cyklistika, plávanie, bežky. Keďže som nemala kde syna nechať, brávala som ho všade 
so sebou, ešte aj beriem. Keď idem na bicykel, pripnem si ho za bicykel. Na turistike som ho niesla na chrbte, ale  
začína byt ťažší, už s ním neprejdem do kopca. Tak som sa začala zaujímať o odľahčovaciu službu.
5. Čiže k odľahčovacej službe vás „doviedlo“ naplnenie vašich záujmov?
Dá sa povedať, že áno. Využívam hlavne možnosť poberať opatrovateľskú službu v rozsahu 8 hodín me
sačne, keď potom môžem (najčastejšie cez víkend) podnikať náročnejšie túry na horách.
6. Určite sa stretávate s rodičmi podobne zdravotne postihnutých detí. S akými najčastejšími 
problémami sa stretávate?
Napríklad poznám rodinu, ktorá má štyri deti, dieťa je ťažko zdravotne postihnuté – ležiace. Oni nemôžu ísť 
na dovolenku, lebo nemajú kde nechať svoje postihnuté dieťa. Alebo maminku seklo v krížoch a nemohla ísť 
do nemocnice, lebo nemala kde nechať svoje postihnuté dieťa.
7. Odľahčovaciu službu je možné poskytnúť aj pre takéto prípady, nezaujímali sa, alebo nemajú o 
tom informácie?
Rodičia nemajú informácie, nevedia ani o odľahčovacej službe pre deti. Možno je to preto, lebo rodičia sa 
starajú o svoje postihnuté deti 24 hodín denne, nevedia alebo nemôžu chodiť  s deťmi medzi ľudí. Poznám 
maminku, ktorá nevyšla medzi ľudí 18 rokov. Dieťatko bolo úplne ležiace, kŕmené cez sondu, plienkované. Po 
18 rokoch (dieťa zomrelo) sa maminka nevedela zaradiť medzi ľudí.  
8. Ako ste sa dozvedeli o odľahčovacej službe? Čo by sa mohlo zmeniť?
Náhodne som išla na mestský úrad. Pani zo sociálneho pracoviska bola milá a všetko mi podrobne vysvetlila, 
ako sa vybavuje odľahčovacia služba, čo všetko obnáša, pomohla mi vypísať žiadosť. Akurát opatrovateľskú 
službu som si musela nájsť sama. To bol už problém, väčšinou službu poskytujú pre seniorov alebo pre dos
pelých, ktorí sú ťažko chorí. Až EBBA mi vyšla v ústrety a poslala mi opatrovateľku domov cez víkend (cez 
týždeň majú svojich klientov). Uvítala by som službu podobnú ako majú dospelí. Umiestnenie dieťaťa, keď to 
rodič potrebuje, napríklad ak rodič náhle ochorie alebo si zlomí nohu, alebo pri rôznych rodinných udalos
tiach (svadba, stužková) alebo rodina chce ísť na dovolenku a dieťa nezvládne cestu.  

(NE)DOSTUPNOSŤ ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY 
PRE OSAMELO ŽIJÚCICH RODIČOV DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Keď sa do rodiny narodí dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, je to v prvom rade pre oboch rodičov 
veľký šok, z ktorého sa nie vždy všetci spamätajú a sú schopní sa so situáciou zmieriť. Existujú pritom 
mnohé situácie, keď je na strane oboch rodičov úprimná snaha novú životnú situáciu zvládnuť, ale ani 
pri najlepšej vôli to nedokážu a rodina sa rozpadá.
Prípadov, keď sa osamelo žijúci rodičia starajú o svoje ťažko postihnuté dieťa, pribúda, pričom zväčša 
ide o matku. Popri druhom rodičovi sa však zo dňa na deň častokrát vytratia aj ostatní príbuzní. Okrem 
toho, že tieto matky či otcovia sa ocitnú osamotení, dostávajú sa aj do situácie, keď čelia skutočnej 
chudobe. V blízkej minulosti, keď príspevok na opatrovanie bol veľmi nízky, bolo mnoho takýchto prípa-
dov, ktoré si odľahčovaciu službu zaplatiť zo svojich biednych príjmov nemohli dovoliť, lebo okrem 
toho, že naďalej museli udržiavať svoju domácnosť, museli platiť pre nich nedostupné poplatky za so-
ciálne služby, ktorými chceli využiť odľahčovaciu službu. Preto bola v mnohých prípadoch, a dodnes je, 
odľahčovacia služba z ekonomického dôvodu nedostupná. Uvedieme dva príklady z roku 2015, keď 
odľahčovacia služba bola už dávno v zákone o sociálnych službách zakomponovaná, ale z hľadiska nas-
tavených podmienok bola pre opatrovateľov – osamelo žijúcich rodičov detí s ťažkým zdravotným pos-
tihnutím ekonomicky nedostupná.

Prípadová štúdia – RODINA 1
Petra má 17ročného syna s ťažkým autizmom. Keďže v okolí ich bydliska nie je škola, kde by ho vedeli a naj
mä chceli vzdelávať, musela sa rozhodnúť dať syna do internátnej strednej školy vzdialenej od domova. 
Zamestnať sa jej napriek veľkej snahe nedarí, hoci je šikovná a vzdelaná, lebo ani jeden zamestnávateľ jej 
nechce tolerovať časté „očerky”, či náhle odchody z práce do školy kvôli záchvatom jej syna. Tým, že jej syn sa 
vzdeláva na internátnej škole, stratila Petra nárok na príspevok na opatrovanie a „dobrovoľne” musela prejsť 
na dávku v hmotnej núdzi. Nič iné jej nezostávalo. A tak musí s dvomi deťmi vyžiť:
•   z dávky v hmotnej núdzi 157,30 eur (dávka 117,20 eur + príspevok na nezaopatrené dieťa 17,20 eur 

+ príspevok na bývanie 89,20 eur - krátenie o výživné 66,38 = 157,22 eur zaokrúhlene 157,30 eur), 
•   z prídavku na 2 deti (syna a dcéru) 47,04 eur (2 x 23,52 eur). 
Keďže Petrin syn už nespadá do povinnej školskej dochádzky i napriek tomu, že navštevuje strednú 
školu, príspevok na nezaopatrené dieťa 17,20 eur mesačne jej už na syna vyplácaný nie je. Takže ich 
celkový mesačný príjem je 204,34 eur.

Prípadová štúdia – RODINA 2
Janka má ležiacu imobilnú 14ročnú dcéru s viacnásobným zdravotným postihnutím. Stará sa o ňu celo
denne doma úplne sama. Janka sa zamestnať nemôže, keďže sa 24 hodín 7 dní v týždni stará o svoju dcéru. 
Keďže jej dcéra nie je plnoletá, taktiež ako Petrin syn, nemá nárok na invalidný dôchodok. Janka s dcérou tak 
musia vyžiť: 
•   z príspevku na opatrovanie 220,52 eur; 
•   z výživného 55,00 eur; 
•   z prídavku na dieťa 23,52 eur. 
Ich celkový mesačný príjem predstavuje 299,04 eur.

Títo rodičia sa rozhodli starať o svoje ťažko postihnuté deti doma, dať im rodičovskú lásku a starostlivosť, 
ktorú im žiadny ústav či zariadenie dať nemôže. A nedostali za to ani len minimálne ohodnotenie od 
štátu. Starostlivosť o takto postihnuté deti v pobytových zariadeniach by štát vyšla oveľa viac (približne 
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tisíc eur mesačne), ako keď sa o ne postará rodič doma a dostal by za to od štátu minimálnu mzdu.
Toto sú dva z nespočetných prípadov z minulosti, kedy by sme mali vedieť, čo robiť a ako je možné 
pomôcť. Jednak byť nápomocní takýmto rodinám, ktoré aj keby chceli využiť odľahčovaciu službu, tak 
nemôžu. Je to však iba kvapka v mori v porovnaní s tým, koľko rodín sociálnu pomoc potrebuje. Druhou 
možnosťou je zmeniť systém, čo je ale zdĺhavá a mimoriadne náročná cesta. Akákoľvek snaha, ktorá 
zlepší život týmto rodinám, je však v skutočnosti znakom, že máme šancu byť vyspelou krajinou.
V poslednom období sa ľady pohli aj v tejto oblasti a tlakom spoločnosti sa príspevok na opatrovanie 
zvýšil. Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ťažkým zdravotným pos-
tihnutím pri:
•   úkonoch sebaobsluhy, 
•   starostlivosti o domácnosť,
•   realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.
V súčasnosti je už základná výška peňažného príspevku mesačne:
•   430,35 eur  pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
•   572,36 eur pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.9

Otázne i napriek tomu zostáva, že pokiaľ sa za odľahčovaciu službu platí úhrada určená pre daný druh a 
formu sociálnej služby, prostredníctvom ktorej mesto či obec odľahčovaciu službu poskytuje, či je i za 
súčasných podmienok určenia výšky príspevku na opatrovanie pre osamelo žijúcich rodičov opatru-
júcich dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím finančne dostupná. Preto otázka, či si má osoba poskytu-
júca opatrovanie v zmysle platnej legislatívy alebo klient za odľahčovaciu službu platiť, ostáva otvorená. 
Pri odpovedaní na túto otázku musíme brať do úvahy fakt, že keď zamestnaná osoba je práceneschopná 
a musí navštíviť nemocnicu alebo potrebuje ísť k lekárovi, nemusí si za toto „voľno” platiť. Náhradu mzdy 
jej zaplatí samotný zamestnávateľ alebo následne sociálna poisťovňa. Preto sa ponúka otázka, kto je 
zamestnávateľom osoby, ktorá osobne opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na 
opatrovanie? Nie je to náhodou štát? Nemal by preto štát uhradiť náklady spojené s odľahčovacou služ-
bou?

ODPORÚČANIA A VÝZVY V OBLASTI ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY NA SLOVENSKU

Za prínosné možno považovať, že okrem odborníkov zo zahraničia a odborníkov na národnej úrovni 
mali možnosť na tomto odbornom okrúhlom stole participovať a hlavne diskutovať aj aktéri z rôznych 
ďalších úrovní: prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci, zástupcovia poskytovateľov či 
obcí a miest. Po odznení prezentácií k hlavnej téme sa rozvinula diskusia účastníkov podujatia, z ktorej 
vyplynuli nasledovné odporúčania a výzvy:

•   Odľahčovacia služba by mala byť dostupná aj pre neformálnych domácich opatrovateľov, súdom 
ustanovených poručníkov s osobnou starostlivosťou, pestúnov – legislatívny návrh na rozšírenie 
okruhu osôb, ktoré majú nárok na odľahčovaciu službu. Znamenalo by to rozšíriť okruh osôb, ktoré 
majú nárok na odľahčovaciu službu aj o tých, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, ale 
starajú sa o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

•   Odľahčovacia služba by mala byť aj v pôsobnosti VÚC – legislatívny návrh na rozšírenie pôsobnosti na 
poskytovanie odľahčovacej služby aj pre vyššie územné celky, a to z dôvodu, že VÚC poskytujú tie 
druhy sociálnych služieb, ktorých cieľovou skupinou sú osoby so zdravotným postihnutím.

•   Legislatívny návrh na poskytovanie finančného príspevku na prevádzku pre registrovaných poskyto-
vateľov odľahčovacej služby, ktorí majú vyčlenenú kapacitu pre prijímateľov odľahčovacej služby, čím 
sa rovnako predpokladá zvýšenie dostupnosti tejto služby prostredníctvom vyčlenenia kapacity.  

•   Za účelom hodnotenia odľahčovacej služby rozšíriť štatistické zisťovania o počet poskytovateľov, o 
počet prijímateľov, o výdavky na odľahčovaciu službu (ak sa v rámci iných druhov sociálnych služieb 
poskytujú podvojne – zvlášť sledovať) – stanoviť obligatórnu povinnosť registrovať odľahčovaciu 
službu ako samostatný druh sociálnej služby s presne vymedzenou kapacitou. Zároveň by sa týmto 
dosiahla aj dostupnosť odľahčovacej služby v mieste a čase. 

•   Venovať zvýšenú pozornosť samospráv odľahčovacej službe zo strany obcí a VÚC aj pri komunitných 
plánoch sociálnych služieb a pri koncepciách rozvoja sociálnych služieb – v rámci VZN o úhradách za 
odľahčovaciu službu zabezpečiť „finančnú dostupnosť“ odľahčovacej služby – oslobodiť prijímateľa 
odľahčovacej služby od platenia úhrad za poskytovanú službu v položkách za odkázanosť, resp. sta-
rostlivosť a za ubytovanie v prípade pobytovej služby (väčšinou ide o rodiny, ktoré sú v nižších príj-
mových pásmach a okrem toho majú tiež zvýšené výdavky spojené so zabezpečovaním starostlivosti 
o dieťa – lieky, ochranné pomôcky, plienky a podobne). Prijímateľ odľahčovacej služby by si hradil v 
plnej výške iba stravovanie. 

•   Z úrovne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Inštitútu pre výskum práce 
a rodiny realizovať prieskum dostupnosti a využívania odľahčovacej služby a na základe výstupov z 
prieskumu navrhnúť opatrenia, ktoré by umožnili využívať túto podpornú službu vo vyššej miere.

•   Z úrovne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovať metodické usmernenie pre pra-
covníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby pri podávaní žiadosti o posúdenie a pri žiadosti 
o poskytnutie príspevku na opatrovanie povinne informovali o možnostiach využitia odľahčovacej 
služby.
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Bio-psycho-sociálny pohľad na osobu so zdravotným postihnutím, predpoklad jej úspešnej 
exklúzie, Mária Orgonášová – Vzdelávanie a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, 
Zborník referátov zo sympózia konaného dňa 17.12.2013, Bratislava
Všeobecná deklarácia ľudských práv
https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/dokument/OSN/dohovor-o-pravach-ludi-z/
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
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/
druhy-socialnych-sluzieb.html?page_id=103078
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnu-
tia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Aj keď na žiadosti o informácie ohľadom odľahčovacej služby odpovedalo 61 samo-
správ, vyhodnocovaných je len 18, nakoľko obdobie, za ktoré sa informácie požadovali, boli roky 
2016, 2017, a 1. polrok 2018. V uvedenom období poskytovalo alebo zabezpečovalo odľahčovaciu 
službu len 18 zo 61 samospráv, ktoré odpovedali na otázky v rámci zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám. 
Poznámka: k decembru 2018
Aktuálne sumy pre určenie výšky príspevku na opatrovanie sa nachádzajú na stránke Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR tu: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/
tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opatrovanie/. Nami uvedené sumy sú k 31. 8. 
2019.
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnu-
tia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Podiel využitia jednotlivých foriem odľahčovacej služby
Rozdelenie prijímateľov odľahčovacej služby 
podľa vekovej kategórie FO do 18 r., FO od 18 do 62 r. a seniorov 
Využívanie odľahčovacej služby
Model viaczdrojového financovania poskytovateľov sociálnych služieb
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SÚČASNÝ STAV POSKYTOVANIA A DOSTUPNOSTI 
TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY NA SLOVENSKU

Komunikačná a informačná bariéra je dôsledkom straty sluchu. Jej prekonávanie a následne osvojenie si 
akademických zručností je cieľom vzdelávania, pričom sa používajú rozličné metódy v rozličnom vzdeláva-
com prostredí a rozličné komunikačné formy. Na najvyššiu úroveň komunikačných kompetencií nadväzu-
je pracovné a sociálne začlenenie, a aj v tomto prípade je dôležité prekonávať túto bariéru v prípade 
pot reby aj prostredníctvom rozličných druhov a foriem tlmočníckych služieb. Takýmto spôsobom je 
možné naplniť cieľ – poskytnutie ucelenej rehabilitácie pre osoby so stratou sluchu1, ktorý je cieľom multi-
disciplinárneho prístupu odborníkov hlavne týchto troch inštitúcií – Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Minister stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Deklarovaný cieľ, osvojiť si hovorený jazyka majority, sa v súčasnosti darí napĺňať (z rozličných dôvodov) 
oveľa viac, ako tomu bolo v minulosti. Zvyšuje sa počet osôb, ktoré napriek ťažkej poruche sluchu 
ovládajú jazyk majority na vysokej úrovni, ale podmienky prostredia sú natoľko variabilné, že nie vždy je 
možné zabezpečiť, resp. modifikovať ich pre bezproblémovú komunikáciu, získavanie informácií a ich 
spracovanie na poznatok, postoj alebo kompetenciu, ktoré sú dôležité v celom živote (Tarcsiová, 2005, 
Beňo - Tarcsiová - Capíková, 2012). Ďalšou skutočnosťou je rozličná identifikácia sa osôb so stratou slu-
chu (k počujúcej majorite, ku kultúre nepočujúcich, resp. k obidvom), z čoho vyplývajú aj osvojené, 
využívané a preferované komunikačné formy (Tarcsiová, 2019).
Zvýšenú pozornosť, podľa nášho názoru, je potrebné venovať skupine osôb, ktorých úroveň hovo-
reného jazyka nie je na dostatočnej úrovni, ktoré majú problémy v mnohých životných situáciách, a 
preto ich komunikácia a aj sprostredkovanie informácií musí byť ešte špecifickejšie.
Vzdelávanie na základných a stredných školách by malo vytvoriť predpoklady na uplatnenie sa sluchovo 
postihnutého v živote, ale po absolvovaní týchto inštitúcií je nutné zabezpečiť ďalší systém služieb na 
prekonávanie pretrvávajúcej komunikačnej a informačnej bariéry, ktorá týmto osobám bráni zúčastňovať 
sa na množstve aktivít, ktoré sú bežne prístupné počujúcej societe (Vzdelávací program ..., 2016). Nejde 
o novú požiadavku, táto sa tiahne cez celú spolkovú činnosť osôb s poruchou sluchu a je možné ju zaz-
namenať už v prvej polovici 20. storočia (Pleva, 1994,1995).
Pre potreby tohto príspevku v krátkosti popíšeme len poskytovanie tlmočníckych služieb v podmien-
kach Slovenskej republiky v minulosti, pričom tento prehľad nám poskytne bázu pre pochopenie 
dnešnej situácie v tejto oblasti, čiže sa nebudeme venovať problematike sociálnej práce, resp. špecial-
izovaného sociálneho poradenstva.

Poskytovanie tlmočníckych služieb v minulosti
Do roku 1989 v bývalej Československej republike existovala spoločná organizácia Zväz invalidov, v 
rámci ktorej bolo aj oddelenie zameriavajúce sa na problematiku sociálnej a pracovnej rehabilitácie 
osôb s poruchou sluchu. Celý zväz bol príspevkovou organizáciou, pričom jednou z oblastí bolo aj rieše-
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nie tlmočníckych služieb. V roku 1991 vznikla samostatná organizácia Slovenský zväz sluchovo postih-
nutých, ktorý sa vnútorne členil na tri samostatné časti: sekcia nepočujúcich, sekcia nedoslýchavých a 
sekcia rodičov a priateľov detí s poruchou sluchu. Systém poskytovania tlmočníckych služieb sa zásad-
ným spôsobom ani vtedy nezmenil, ale stále viac sa začalo komunikovať aj o komunikačných a infor-
mačných potrebách osôb s ľahšími poruchami sluchu, čiže nedoslýchavých, čo viedlo k úvahám o ďalšej 
špecifickej pozícii – artikulačnom tlmočníkovi. Ďalšia diferenciácia potrieb jednotlivých skupín osôb s 
poruchou sluchu a požiadavky na ich prioritné riešenie viedli k tomu, že v roku 2006 došlo k ďalšiemu 
rozdeleniu organizácie osôb so sluchovým postihnutím a vznikla samostatná organizácia Asociácia 
nepočujúcich Slovenska (ďalej len „ANEPS“).
Vo všetkých vyššie spomínaných organizačných útvaroch sa poskytovanie tlmočníckych služieb reali-
zovalo prostredníctvom lokálnych (krajských/okresných) centier, v ktorých boli pracovníci zamestnaní 
na rozličný pracovný úväzok a okrem tlmočníckej služby poskytovali aj sociálne poradenstvo, špecializo-
vané sociálne poradenstvo, organizovali rozličné športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity, čiže išlo o 
určité spojenie dvoch služieb – tlmočníckej služby a sociálnej práce.
Z daného obdobia neexistujú žiadne písomné podklady, ktoré by hodnotili spokojnosť/nespokojnosť s 
poskytovaním týchto služieb, nie je teda možné ich spätne relevantne hodnotiť. Môžeme len konšta-
tovať, že na konci 20. storočia sa poskytovanie tlmočníckych služieb vo väčšine štátov Európy začalo 
riešiť komplexnejšie (príprava tlmočníkov, tlmočnícka služba a jej financovanie), pričom na Slovensku, 
pravdepodobne aj vzhľadom na časté organizačné zmeny v organizácii osôb s poruchou sluchu a na 
celkové ekonomicko-politické zmeny v spoločnosti, sme tento trend nezachytili.

Legislatíva o poskytovaní tlmočníckej služby a osobnej asistencie 
v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dôležitým medzníkom v podmienkach Slovenskej republiky bolo schválenie zákona č. 149/1995 Z. z. o 
posunkovej reči nepočujúcich. Slovensko sa stalo prvým štátom v našom regióne, kde sa schválil takýto 
zákon, ktorý bol a aj je z pohľadu nepočujúcich osôb významný legislatívny predpis. V súčasnosti ale 
musíme konštatovať, že zákon nenaplnil očakávania aj preto, že nikdy sa nevypracoval metodický 
pokyn, ktorý by zabezpečil aj prípravu kvalifikovaných tlmočníkov a následne by bola táto pozícia zara-
dená v zozname profesií a tým aj adekvátne odmeňovaná. Zákonom č. 151/2007 došlo k novelizácii 
tohto zákona, pričom sa špecifikovali niektoré pojmy. Podľa § 2 sa za nepočujúce osoby na účely tohto 
zákona považujú osoby, ktoré nepočujú od narodenia alebo stratili sluch pred osvojením si hovorenej 
reči, a osoby ohluchnuté a ťažko nedoslýchavé, ktorým strata sluchu neumožňuje ani s technickými 
pomôckami porozumieť hovorenej reči sluchom tak, aby mohli prostredníctvom hovorenej reči bez-
problémovo komunikovať. V § 3 sa podrobnejšie popisujú formy posunkovej komunikácie (slovenský 
posunkový jazyk, posunková reč a posunkovaná slovenčina).
Pre potreby tohto príspevku je dôležitý aj § 4 – používanie slovenského posunkového jazyka, z ktorého 
vyplýva, že nepočujúci majú právo na: a) používanie slovenského posunkového jazyka (ďalej len „SPJ”), b) 
vzdelávanie v SPJ, c) informácie prostredníctvom SPJ v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie, d) 
prístup k informáciám verejného záujmu a k informáciám vzťahujúcim sa na práva nepočujúcich osôb.
Novelizácia tohto zákona v § 5 stanovuje, že 1) nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej 
reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka, alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných prob-
lémov nepočujúcich osôb, v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými 
právnickými osobami a fyzickými osobami. Ani táto novelizácia však nerieši oblasť vzdelávania 
tlmočníkov a ich finančného ohodnotenia.2

Riešenie tejto problematiky patrí do sociálnej oblasti a zásadné zmeny v sociálnom systéme v našej re-
publike nastali prijatím dvoch zákonov (zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
a zákon č. 447 /2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré iným, novým spôsobom nastavili možnosti prekonávania 
komunikačnej a informačnej bariéry u osôb s poruchou sluchu.
V roku 2008 Slovenská republika prijala nové legislatívne rámce sociálnej politiky v oblasti kompenzácií 
ťažkého zdravotného postihnutia (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a sociálnych služieb (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). Plnenie paragrafových znení u 
spomínaných zákonov nastalo v roku 2009. Oba legislatívne rámce však vo svojom obsahu implemen-
tovali úkony tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré tu doposiaľ (do roku 2009) boli len v 
rámci kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia v rámci úkonov osobnej asistencie. 
Súčasne sa do zákona o sociálnych službách dostala pre osoby so sluchovým postihnutím v nadväznos-
ti na tlmočenie podmienka, že tlmočnícku službu nemožno priznať osobe, ktorej sa poskytuje peňažný 
príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu a ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby 
poskytuje tlmočenie podľa prílohy č. 4 časti III písmeno c). To v praxi spôsobilo, že osoby so sluchovým 
postihnutím, ktoré od roku 1995 do roku 2009 mali možnosť poberať a aj poberali peňažný príspevok na 
osobnú asistenciu (v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z.) na úkon tlmočenia, nemohli bez vzdania sa osob-
nej asistencie požiadať o tlmočnícku službu, a teda ani ju využívať (v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.). 
Zároveň bola zákonmi stanovená povinnosť pre osobných asistentov preukázať príslušnému úradu 
znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením 
alebo certifikátom a pre tlmočníkov pre osoby so sluchovým postihnutím preukázať absolvovanie 
tlmočníckeho minima certifikátom. Súčasne zákon tlmočníkom uložil povinnosť zúčastňovať sa ďalšie-
ho vzdelávania najmenej raz za dva roky. Zákon pre osobných asistentov, ktorí už poskytovali osobnú 
asistenciu pred platnosťou tohto zákona, ale aj pre nových osobných asistentov poskytujúcich úkon 
tlmočenia v zmysle nového zákona, uložil spomínanú povinnosť preukázať sa potvrdením o znalosti 
komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím najneskôr do 31. decembra 2010, čo sa však 
zákonom č. 181/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nakoniec 
pod spoločenským tlakom a nespokojnosťou konečných prijímateľov osobnej asistencie so sluchovým 
postihnutím posunulo až do 31. decembra 2011. Súčasne sa touto novelou dostal do prílohy č. 4 tohto 
zákona nový úkon osobnej asistencie pre osoby so sluchovým postihnutím v oblasti dorozumievania – 
sprostredkovanie komunikácie pre osoby so sluchovým postihnutím, kde však osobný asistent už pot-
vrdenie, osvedčenie alebo certifikát preukazujúci znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým 
postihnutím preukazovať príslušnému úradu nemusel. 
Tieto zmeny týkajúce sa osôb so sluchovým postihnutím a ich komunikácie spôsobili značný informačný 
chaos. Osoby so sluchovým postihnutím, ktoré pre svoje potreby využívali osobnú asistenciu, pochopi-
li, že pokiaľ im ich osobný asistent má poskytovať i naďalej osobnú asistenciu na „úkon tlmočenia“, pot-
rebuje absolvovať školenie a certifikačné skúšky, aby preukázal svoje komunikačné zručnosti s osobami 
so sluchovým postihnutím. S tým väčšina osôb so sluchovým postihnutím nemohla súhlasiť, keďže 
situácia komunikačných zručností osobných asistentov pre potreby osôb so sluchovým postihnutím 
bola naozaj mizivá, najmä v prípadoch tlmočenia posunkového jazyka alebo taktilného tlmočenia. 
Súčasne sa začali ozývať hlasy samotných užívateľov osobnej asistencie na úkon tlmočenia, že predsa 
oni sami vedia najlepšie posúdiť, či osobnému asistentovi v komunikácii rozumejú alebo nie a nepotre-
bujú k tomu posúdenie akreditovanej inštitúcie, že oni sami majú právo vybrať si osobného asistenta 
podľa vlastných kritérií na základe ich vlastných individuálnych potrieb, a preto nepovažujú za potreb-
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né, aby ich osobný asistent disponoval potvrdením preukazujúcim znalosť komunikovať s fyzickou oso-
bou so sluchovým postihnutím. 
Osobní asistenti na úkon tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím (zákon č. 447/2008 Z. z.) a 
tlmočníci pre osoby so sluchovým postihnutím (zákon č. 448/2008 Z. z.) boli postavení na rovnakú 
úroveň v oblasti požadovaného vzdelania a získania potvrdenia, osvedčenia alebo certifikátu. Na druhej 
strane však vyskočila úroveň finančného ohodnotenia. Požiadavky na úroveň tlmočenia sa zákonom č. 
447/2008 Z. z. pre osobného asistenta rapídne zvýšili, požadovala sa rovnaká úroveň ako u tlmočníka v 
zmysle zákona č. 448/2008, ale suma za poskytovanie osobnej asistencie na úkon tlmočenia sa oproti 
iným druhom výkonov osobnej asistencie nenavýšila. A tak sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie 
vrátane úkonu „profesionálneho“ tlmočenia (v zmysle profesionálneho tlmočníka pre osoby so slucho-
vým postihnutím, čo je v prípade posunkového jazyka a taktilného tlmočenia porovnateľné s tlmočením 
každého iného cudzieho jazyka) zostala na úrovni 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom. To napríklad v roku 2012 predstavovalo rovnakú 
sumu 2,64 eur na hodinu pre všetky úkony osobnej asistencie, medzi ktoré sa radilo „profesionálne“ 
tlmočenie (v zmysle legislatívou určených požiadaviek), ale aj „jednoduché“ sprostredkovanie komu-
nikácie pre osoby so sluchovým postihnutím, a u iných druhov zdravotného postihnutia napríklad če-
sanie, kúpanie, premiestňovanie a ďalšie (v zmysle prílohy č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z.). Z uvedenej 
hodinovej sumy bol každý osobný asistent ešte povinný odviesť štátu daň. Z uvedených dôvodov sa 
súčasne zdvihla nevôľa samotných profesionálnych tlmočníkov z hľadiska výkonu ich profesie, aby boli 
zákonom definovaní rovnako ako osobní asistenti a aby na základe uvedených skutočností vôbec bol 
úkon tlmočenia súčasťou úkonov osobnej asistencie.
Paralelne sa ponechalo rozhodnutie o výške financovania tlmočníckej služby v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z. na samosprávnych krajoch (tzn. na VÚC). Keďže išlo pre nich o novú kompetenciu a posky-
tovanie (resp. zabezpečovanie) novej sociálnej služby, zaujali rozmanité stanoviská, ktoré neboli po 
chuti ani prijímateľom tlmočníckej služby a ani registrovaným tlmočníkom. Dôvody boli nasledovné – v 
roku 2009 ani jeden samosprávny kraj nezabezpečil a nefinancoval poskytovanie tlmočníckej služby 
osobám so sluchovým postihnutím, ktoré o túto službu v zmysle platnej legislatívy v roku 2009 požiada-
li, a súčasne proces nastavovania ekonomicky oprávnených nákladov na hodinu tlmočenia bol zo strany 
samosprávnych krajov extrémne poddimenzovaný. A tak prišlo k tomu, že samosprávne kraje začali 
presadzovať a stanovovať finančné ohodnotenie za hodinu tlmočenia na úroveň 3,00 eur v prípade 
regis trovaného subjektu fyzickej osoby alebo právnickej osoby bez ohľadu na to, že osoba vykonávajú-
ca tlmočnícku službu musela z danej sumy odviesť štátu daň a uhradiť si z tejto sumy hodinovú mzdu 
tlmočníka, cestovné výdavky, ktoré vznikali v rámci vycestovania za klientom, keďže išlo o terénnu so-
ciálnu službu a v prípade právnickej osoby aj financovanie alikvotnej časti pre stravovanie zamestnanca, 
nadčasových hodín, hodín vykonaných počas pracovného voľna a pokoja a podobne. To spôsobilo, že z 
toho malého počtu registrovaných poskytovateľov tlmočníckej služby mnohí pozastavili poskytovanie 
tejto sociálnej služby, keďže sa im nepodarilo vybojovať navýšenie hodinovej sumy za poskytovanie 
tlmočníckej služby. Výnimkou sa stali v tom čase Nitriansky samosprávny kraj a Banskobystrický samo-
správny kraj, ktoré nastavili hodinovú sadzbu za poskytovanie tlmočníckej služby na úroveň okolo 8,00 
eur, čo pre danú situáciu bolo nesmiernym úspechom.
Súčasne zazneli podnety a výzvy z pôdy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby jednotlivé roly 
a tým aj obsahové náplne osobnej asistencie pre potreby osôb so sluchovým postihnutím a tlmočníckej 
služby pre osoby so sluchovým postihnutím boli jasne zadefinované a súčasne preukázané prienikové 
a diferencujúce dimenzie oboch foriem sociálnej starostlivosti o osoby so sluchovým postihnutím. Tak-
tiež zo všetkých strán zaznievala v tejto súvislosti aj otázka (ne)dostupnosti tlmočníkov, ich vzdelávania 
a profesionalizácie.

Keďže spoločenská diskusia na túto tému stále neutíchala, v zmysle načrtnutých tém sa otvorila najmä 
nosná a fundamentálna rovina, a tým aj zásadná otázka, aký je vlastný esenciálny rozdiel medzi osob-
nou asistenciou na úkon tlmočenia a tlmočníckou službou. To spôsobilo časom diferenciáciu v obsahu 
a zameraní tlmočníckej služby a osobnej asistencie.
V súčasnosti zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, definuje v § 2 sociálnu 
službu nasledovne:
(1) Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činnos-

tí, ktoré sú zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 

zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej 

začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej 

osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f ) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostli-

vosti o dieťa.
Sociálna služba sa poskytuje z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie, ktorou je podľa spomínaného 
zákona ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzením jej schopnosti sa spoločen-
sky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, pričom jednou z príčin podľa § 2, odseku 2, písmeno d) 
je ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, kam patrí aj strata sluchu, a táto sociál-
na služba sa podľa zákona poskytuje prostredníctvom vyšších územných celkov (ďalej „VÚC”).
Zákon definuje aj druhy sociálnej služby, pričom pre osoby, u ktorých sa vyskytuje len strata sluchu, ide o: 
tlmočnícku službu, sprostredkovanie tlmočníckej služby a sprostredkovanie osobnej asistencie. 
Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, podľa paragrafu 12, odsek c) 
ide o sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postih-
nutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, pričom v ods. 5 
ide o tlmočnícku službu, ktorá sa poskytuje na základe preukázania zdravotného postihnutia zdravot-
níckym zariadením. Tlmočenie sa poskytuje v posunkovej reči, artikulačnom tlmočení a v taktilnom 
tlmočení, a to prostredníctvom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 
príslušným VÚC, pričom nie je zákonne určená fixná suma za hodinu tlmočníckej služby.
V súčasnosti zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného pos-
tihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súvisí s kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia, zmiernenie alebo prekonanie jeho sociálnych dôsledkov prostredníctvom 
poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu. Ťažké zdravotné postihnutie je také, pri ktorom je 
miera funkčnej poruchy najmenej 50 %, pričom pri strate sluchu ide, zjednodušene povedané, u detí o 
stratu sluchu od obojstrannej stredne ťažkej nedoslýchavosti vyššie a u dospelých je to od obojstrannej 
ťažkej nedoslýchavosti. Z toho teda vyplýva, že na peňažné príspevky má nárok len osoba, ktorá spĺňa 
túto základnú podmienku, pričom pre potreby tohto príspevku budeme rozoberať len peňažný príspe-
vok na osobnú asistenciu (§ 19), odsek 1, pričom podľa prílohy č. 4 ide o časť 13. dorozumievanie, a to v 
13.4. sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby.
Počet hodín osobnej asistencie sa poskytuje na celý rok a je posudzovaný na základe viacerých kritérií 
(stupeň straty sluchu, úroveň komunikácie – stupeň komunikačnej a informačnej bariéry, zamestnanie, 
rodinná situácia atď.).
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Spomenuté legislatívne predpisy sa líšia v tom, že poskytovanie tlmočníckej služby/sprostredkovanie 
komunikácie sa realizuje na základe rozličných podmienok, prostredníctvom rozličných poskytovateľov 
a rozličných spôsobov financovania.
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov je 
možné poskytnúť osobám vo veku od 6 – 65 rokov, u ktorých je miera funkčnej poruchy minimálne 
50 % na základe prílohy č. 4 (podrobnosti vyššie).
Priznanie a výplata príspevku sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, čin-
nosť zabezpečujú osobní asistenti, ktorí majú zmluvu s osobou so sluchovým postihnutím, ktorej bol 
príspevok priznaný. Počet hodín osobnej asistencie, ako sme uviedli vyššie, závisí od rozličných faktorov.
Legislatívna úprava tohto príspevku sa od jeho zavedenia (1. 1. 2009) menila, nielen vzhľadom na výšku 
príspevku, ale u osôb so stratou sluchu aj vzhľadom na oblasti, ktorým sa venuje, ako je spomenuté 
vyššie. Ide o zmeny prejavujúce sa v prílohe č. 4 časť 13.
•   Od 1. 1. 2009 – poskytovalo sa tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie a taktilné tlmočenie.
•   Od 1. 1. 2013 – okrem vyššie spomenutých druhov pribudlo aj sprostredkovanie komunikácie pre slu-

chovo postihnuté osoby (časť č.13.7.).
•   Od 1. 1.  2018 – zrušilo sa tlmočenie prostredníctvom posunkovej reči, artikulačné tlmočenie a taktilné 

tlmočenie a ostalo len sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hlucho-
slepé osoby, ktoré sa do prílohy dostalo pod číslom 13.4. Zároveň sa pridali ďalšie druhy tlmočenia – 
online tlmočenie a preklad písomného textu.

Výška finančného príspevku na osobnú asistenciu bola naviazaná na životné minimum (1,39 %), ale od 
1. júla 2018 sa to zmenilo a stanovila sa pevná suma 3,82 eur za 1 hodinu a následne od 1. júla 2019 sa 
sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie stanovila na 4,18 eur za 1 hodinu, čiže sa zvýšila, ale aj tak musíme 
konštatovať, že ide o veľmi nízke ohodnotenie absolútne nezodpovedajúce činnostiam, ktoré osobný 
asistent má plniť v súvislosti so sprostredkovaním komunikácie týchto osôb. Takéto nízke ohodnotenie 
vyplýva z toho, že ide o rovnakú sumu, ktorá sa poskytuje všetkým osobným asistentom v rezorte práce 
sociálnych vecí a rodiny, čiže aj takým, pri ktorých nie sú nutné špecifické poznatky a zručnosti, ako je to 
pri tejto skupine príjemcov.

Legislatíva o poskytovaní tlmočníckych služieb 
v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva spravodlivosti SR
Zákon o posunkovej reči nepočujúcich sa premietol aj do legislatívy iných rezortov, najčastejšie sa s ním 
stretávame v oblasti školstva – zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V týchto zákonoch je uvedené právo na tlmočníka posunkového jazyka, právo na vzdelávanie v 
posunkovom jazyku, alebo právo na podporné opatrenia, ktoré zahŕňajú aj využívanie špecifických ko-
munikačných foriem, čiže aj slovenského posunkového jazyka. Zjednodušene je možné konštatovať, že 
napriek tomu, že ani v týchto podmienkach nie je vyriešená príprava tlmočníkov, lepšie podmienky (aj vo 
financovaní) sú na vysokých školách a len zriedkavo sa stretávame s tlmočníkmi na základných, resp. na 
stredných školách, kde sú spoločne vzdelávaní s počujúcimi žiakmi aj žiaci so stratou sluchu. Realizácia 
tlmočníckej činnosti, kritériá na tlmočníkov a ich vzdelávanie v niektorých rezortoch (ministerstva 
spravodlivosti a ministerstva vnútra) sú zakotvené v zákone č. 382/2004 o tlmočníkoch a znalcoch a vo 
vyhláške č. 228/2018. Okrem iného je v ňom riešený aj spôsob financovania a výška financovania.
Všetky vyššie spomenuté legislatívne predpisy sú podporené medzinárodným, aj našou republikou pri-
jatým materiálom (v roku 2010), a to Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde je 
posunkový jazyk spomínaný vo viacerých článkoch (Prístupnosť, Sloboda prejavu a presvedčenia a 
Prístup k informáciám, Vzdelávanie, Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a 

športe). Z daného vyplýva, že používanie posunkového jazyka a služby tlmočníkov sú v ňom koncipo-
vané oveľa širšie a na viaceré oblasti života.
V rezorte ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra sa pre potreby tlmočenia na súdoch a polícii 
využívajú súdni tlmočníci (podľa zákona č. 382/2004 o tlmočníkoch a znalcoch a vyhlášky č. 228/2018). 
Títo sú špecificky pripravovaní na základe zákonom schválených podmienok pre celú skupinu tlmočníkov 
a zároveň sú aj celoštátne legislatívne určené sumy za vykonanie tlmočníckeho úkonu. Zároveň sú títo 
tlmočníci zaregistrovaní v zozname tlmočníkov a prekladateľov, z ktorého si príslušné inštitúcie a ich 
pracovníci, v prípade potreby, vyberajú/môžu vyberať.
Vo vzdelávacích inštitúciách môžu žiaci a študenti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
čiže aj žiaci a študenti so sluchovým postihnutím, na základe hodnotenia a odporúčania centra špeciálno-
pedagogického poradenstva dostať podporu prostredníctvom rozličných foriem komunikácie a spros-
tredkovania dorozumievania, medzi ktorými je aj posunkový jazyk. V tomto prostredí ide o pozície 
tlmočník posunkového jazyka a pedagóg ovládajúci posunkový jazyk, pričom v súčasnosti sú tieto oso-
by financované väčšinou prostredníctvom príspevku na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, alebo študentov so špecifickými potrebami, ktoré sú z rozpočtu ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu, pričom ale nie sú stanovené presné finančné limity na jednu hodinu tlmočenia. 

Druhy a formy tlmočníckej služby
Medzi druhy tlmočníckej služby podľa platnej legislatívy pre sociálne služby v § 44 patrí: tlmočenie v 
posunkovej reči, artikulačné tlmočenie, taktilné tlmočenie.
Fyzická osoba je odkázaná na:
a) tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej ko-

munikačným prostriedkom je posunková reč,
b) artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po os-

vojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých, najmä 
posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo

c) taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových 
orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný 
na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.

Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou alebo inou formou, v prípade 
tlmočníckej služby je to online forma (§ 13). Ambulantná forma tlmočníckej služby sa poskytuje fyzickej 
osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania tejto služby (mies-
tom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť napríklad občianske združenie sluchovo pos-
tihnutých, kancelária neverejného poskytovateľa tlmočníckej služby atď.).
Terénna tlmočnícka služba je taká, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe v rozličných sociálnych prostre-
diach (v banke, na úrade, u lekára, v obchode atď.).
Online tlmočenie patrí medzi iné formy poskytovania sociálnej služby a realizuje sa s použitím teleko-
munikačných technológií (§ 13, ods. 8).

Analýza súčasného stavu
Môžeme konštatovať, že tlmočnícka služba pre potreby osôb so sluchovým postihnutím v podmien-
kach Slovenskej republiky nie je na takej úrovni, aby napĺňala ich potreby. Informácie o poskytovaní 
tlmočníckej služby aj osobnej asistencie boli len útržkovité, na základe čiastkových informácií od samot-
ných osôb so sluchovým postihnutím alebo jej poskytovateľov. Pre potreby jej zefektívnenia a návrhu 
opatrení na jej zlepšenie sme sa rozhodli zmapovať súčasnú situáciu na Slovensku, aby sme mali základ 
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pre vytvorenie a presadzovanie tejto služby spôsobom, ktorý by uspokojoval nielen potreby samotných 
osôb, ale aj napĺňal požiadavky deklarované v medzinárodných dokumentoch (napríklad v Dohovore o 
právach osôb so zdravotným postihnutím), ktoré naša republika prijala, a zároveň sa zlepšilo praktické 
naplnenie legislatívnych predpisov platných v našich podmienkach, čiže schválených zákonodarným 
zborom.
Na získanie relevantných informácií sme sa rozhodli na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov obrátiť na VÚC a ÚPSVaR, ktoré nám 
môžu poskytnúť relevantné číselné údaje za obdobie posledných troch rokov. 
V marci v roku 2019 boli teda na všetky VÚC zaslané nasledovné otázky:
1. Má VÚC postup na zabezpečenie poskytovania tlmočníckej služby a výšku príspevku na jej poskyto-

vanie upravený prostredníctvom všeobecne závažného nariadenia (ďalej len „VZN“)?
2. Akou formou zabezpečuje tlmočnícku službu? Majú aj online tlmočnícku službu?
3. Ktoré druhy tlmočníckej služby VÚC zabezpečujete? Počty zazmluvnených hodín pre každý druh 

tlmočenia.
4. Ako je možné požiadať o zabezpečenie tlmočníckej služby?
5. Koľko poskytovateľov tlmočníckej služby je aktuálne registrovaných?
6. S koľkými poskytovateľmi má VÚC v tomto roku podpísanú zmluvu o poskytovaní tlmočníckej služby?
7. Má VÚC podpísanú zmluvu o poskytovaní tlmočníckej služby s poskytovateľmi aj z iného kraja?
8. Koľko žiadostí o tlmočnícku službu ste dostali od osôb so sluchovým postihnutím za roky 2017, 2018, 

2019?
9. Aké sú ročné náklady na tlmočnícku službu v rokoch 2017, 2018, 2019?
10. Sú evidované nejaké sťažnosti, podnety k tlmočníckej službe (od osôb so sluchovým postihnutím, 

od poskytovateľov)?
Zároveň v rovnakom období boli na ÚPSVaR zaslané nasledovné otázky:
1. Koľko poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu na úkon 13.4  sprostredkovanie komu-

nikácie evidujete za roky 2017 – 2019?
2. Koľko hodín celkovo činí osobná asistencia na úkon 13.4 sprostredkovanie komunikácie za roky 2017 

– 2019? 
3. Koľko eur bolo vynaložených na osobnú asistenciu na úkon 13.4 sprostredkovanie komunikácie za 

roky 2017 - 2019?

Odpovede sme získali v stanovenom termíne od všetkých VÚC a od ÚPSVaR-u, následne po prvej analýze 
sme požiadali o doplnenie informácií ohľadom počtu tlmočníkov, ktorí poskytujú tlmočnícku službu, aj 
registrovaných poskytovateľov tlmočníckej služby na Slovensku. Výsledky boli primárne prezentované 
na odbornom okrúhlom stole na tému „Optimalizácia procesu poskytovania tlmočníckej služby na Slo-
vensku” dňa 16. mája 2019 v Bratislave, pričom na základe niektorých doplňujúcich informácií od prítom-
ných zástupcov VÚC boli doplnené, modifikované a v takejto podobe sú sprístupnené v tejto štúdii. Ide 
teda o analýzu realizovanú na podklade údajov, ktoré nám na základe ich oficiálnych podkladov poskyt-
li VÚC a ÚPSVaR, čiže ich považujeme za vysoko relevantné.
Získané informácie prezentujeme najprv za jednotlivé VÚC a následne za celé Slovensko.

1. Informácie z jednotlivých krajov
Zvolili sme postup, pri ktorom prezentujeme najprv VÚC, v ktorých na základe získaných údajov považu-
jeme tlmočnícku službu za lepšie etablovanú a postupujeme ďalej až po VÚC, kde je situácia kompliko-
vanejšia.

Tabuľka č. 1 
Trnavský kraj

Tabuľka č. 2 
Nitriansky kraj

Trnavská kraj

Postup na poskytovanie TS nemá/nemá

Forma poskytovanej TS ambulantná/terénna/online

Druhy TS, počet hodín PJ - AT/11 520 hod. + 960 hod.

Žiadosť o TS poskytovateľovi

Počet poskytovateľov 2

Zmluvy v roku 2019 2

Žiadosti za posledné 3 roky 0 0 2

Náklady za posledné 3 roky 85 920 115 200 112 300

Nitriansky kraj

Postup na poskytovanie TS má/má

Forma poskytovanej TS terénna/ambulantná

Druhy TS, počet hodín celkový počet hodín bez špecifikácie

Žiadosť o TS súčasť VZN

Počet poskytovateľov 1 / Effeta - Stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Zmluvy v roku 2019 1 / Effeta - Stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Žiadosti za posledné 3 roky 15 17 14

Náklady za posledné 3 roky 17 306 19 365 16 653

Z tabuľky č. 1 vyplýva, že v Trnavskom samosprávnom kraji nemajú prijatý predpis na poskytovanie 
tlmočníckej služby a ani predpis, ktorý by stanovoval príspevok na túto činnosť. Žiadosť o poskytnutie 
tlmočníckej služby sa rieši priamo s príslušným poskytovateľom a finančný príspevok sa poskytuje na 
základe žiadosti neverejného poskytovateľa o poskytnutie finančného príspevku. V tejto časti Slovenska 
je poskytovaná ambulantná, terénna a aj online forma tlmočníckej služby a dva druhy tlmočenia v 
posunkovej reči a v artikulačnom tlmočení. Tento samosprávny kraj má v súčasnosti zazmluvnených 
dvoch poskytovateľov (Trnavská asociácia sluchovo postihnutých Trnava – TASPO a Poradensko-reha-
bilitačné centrum sluchovo postihnutých – Trnava), jedného na posunkový jazyk (11.520 hodín ročne) a 
druhého pre artikulačné tlmočenie (960 hodín). Za posledné tri roky je týmto dvom poskytovateľom 
poskytovaný finančný príspevok (bližšie tabuľka č.1), ktorý je cca 100.000 eur ročne, a zároveň je zrejmé, 
že tlmočnícka služba je poskytovaná dlhodobejšie, pretože počet nových žiadateľov je za posledné tri 
roky nízky aj napriek tomu, že celkový počet žiadateľov o túto službu je vysoký (cca 150).
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Tabuľka č. 2 poskytuje základné informácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vyplýva z nich, že ten-
to kraj má Všeobecné záväzné nariadenie, v ktorom je zadefinovaný postup na poskytnutie tlmočníckej 
služby a aj spôsob jej financovania (VZN č. 1/2014 a Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 o platení 
úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a o určení finančného príspevku pre neverej-
ných poskytovateľov – tlmočnícka služba). Kraj má zmluvu len s jedným neverejným poskytovateľom 
(EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, Nitra), realizuje sa terénna a ambulantná tlmočnícka služba 
a nie je definovaný presný počet hodín podľa jednotlivých druhov tlmočníckej služby, ale poskytovateľ 
na základe žiadosti má zazmluvnený a financovaný celkový počet hodín na klienta, o ktorom rozhodol 
kraj. Za posledné tri roky sa počet žiadateľov zvyšuje, poskytnutý finančný príspevok je približne na 
rovnakej úrovni (pozri tabuľka č. 2).

Tabuľka č. 3 
Žilinský kraj

Žilinský kraj

Postup na poskytovanie TS má predpis/nie VZN/nie výška príspevku

Forma poskytovanej TS ambulantná/terénna

Druhy TS, počet hodín PJ / AT/2 500 hod.

Žiadosť o TS sprostredkovateľ/VÚC

Počet poskytovateľov 1 / Aneps Žilina

Zmluvy v roku 2019 1

Žiadosti za posledné 3 roky 14 4 2

Náklady za posledné 3 roky 16 250 17 750 25 500

Tretí, Žilinský samosprávny kraj, má podobne ako nitriansky predpis o spôsobe poskytovania tlmočníckej 
služby, nejde ale o všeobecné záväzné nariadenie, ale o materiál s názvom Zabezpečovanie tlmočníckej 
služby Žilinským samosprávnym krajom v roku 2019. V ňom je popísaný spôsob poskytovania tlmočníckej 
služby, ale nie je určená výška príspevku. V Žilinskom samosprávnom kraji sa tlmočnícka služba posky-
tuje prostredníctvom len jedného poskytovateľa, ktorým je Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina 
a realizujú sa dve formy: ambulantná a terénna, pričom sa služba sprostredkováva prostredníctvom VÚC 
alebo priamo cez poskytovateľa. Počas posledných troch rokov sa finančný príspevok zo strany VÚC 
kontinuálne zvyšuje (pozri tabuľka č. 3).

Ani v Trenčianskom samosprávnom kraji nie je prijatý predpis, prostredníctvom ktorého by sa riešilo 
poskytovanie tlmočníckej služby pre osoby so sluchovým postihnutím. Tlmočnícku službu kraj poskytu-
je prostredníctvom dvoch registrovaných poskytovateľov, a to v dvoch druhoch tlmočenia – posunkový 
jazyk a taktilné tlmočenie a v dvoch formách – ambulantnej a terénnej, pričom na rok 2019 je zazmluv-
nených 5.000 hodín. Finančný príspevok na rok 2019 sa zásadným spôsobom zvýšil (pozri tabuľka č. 4). 
Žiadosť o službu sa podáva priamo neverejným poskytovateľom a kraj nemá k dispozícii počet nových 
žiadateľov za službu za posledné 3 roky.

Tabuľka č. 5 
Prešovský kraj

Prešovský kraj

Postup na poskytovanie TS má predpis/nie VZN/nie výška príspevku

Forma poskytovanej TS ambulantná/terénna

Druhy TS, počet hodín PJ/AT/2 500 hod.

Žiadosť o TS sprostredkovateľ/VÚC

Počet poskytovateľov 1 / Aneps Žilina

Zmluvy v roku 2019 1

Žiadosti za posledné 3 roky 14 4 2

Náklady za posledné 3 roky 16 250 17 750 25 500

Tabuľka č. 4 
Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj

Postup na poskytovanie TS nemá

Forma poskytovanej TS ambulantná/terénna

Druhy TS, počet hodín PJ - TT, 2019/5 000 hod.

Žiadosť o TS u poskytovateľa

Počet poskytovateľov 2

Zmluvy v roku 2019 2

Žiadosti za posledné 3 roky b.ú. b.ú. b.ú.

Náklady za posledné 3 roky 9 999 16 500 37 900

Prešovský samosprávny kraj taktiež poskytuje tlmočnícku službu podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych 
službách, napriek skutočnosti, že nemá prijatý žiadny predpis o jej poskytovaní, resp. jej financovaní. 
Finančný príspevok sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi. V súčasnosti  je registrovaný len jeden 
poskytovateľ, ktorým je Krajské centrum ANEPS v Prešove, ktoré túto službu poskytuje len prostredníc-
tvom posunkového jazyka. Na rok 2019 mal zazmluvnených 3.000 hodín, ktoré sa realizovali ambulan-
tnou a terénnou formou, pričom žiadosť sa podávala priamo poskytovateľovi. V priebehu posledných 
troch rokov narástol počet žiadateľov o túto službu o 18 osôb, posledné dva roky je aj zásadným spôso-
bom navýšená suma, ktorú poskytovateľ dostáva od samosprávneho kraja (pozri tabuľka č. 5).
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Na základe písomných odpovedí z Košického samosprávneho kraja konštatujeme, že na tomto území 
nie je prijatý predpis na poskytovanie tlmočníckej služby a tieto činnosti sú zabezpečované len pros-
tredníctvom dohody o pracovnej činnosti. Osoba poskytujúca túto službu sa využíva hlavne v súvislosti 
s oficiálnymi stretnutiami, pri ktorých je potrebné tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím, čiže 
nejde o klientov, ktorým sa poskytuje ambulantná, resp. terénna forma. Z tejto písomnej odpovede vy-
plýva aj výška finančnej sumy (pozri tabuľka č. 6), ktorá bola poskytnutá v rámci kraja na tlmočenie. Na 
ďalšie otázky odpovede chýbali.

Ďalší kraj, ktorý analyzujeme, je Banskobystrický samosprávny kraj, v ktorom podobne ako v pred-
chádzajúcom nie je tlmočnícka služba poskytovaná ani na základnej úrovni. Ani banskobystrický kraj 
nemá schválený materiál o poskytovaní a financovaní tlmočníckej služby, a od 7. 1. 2019 poskytuje len 
online tlmočenie. Od 28. 11. 2018 má registrovaného jedného poskytovateľa (ALIA SK, Veľký Krtíš) s 
pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku. K 1. 4. 2019 nemal podpísanú zmluvu s poskytovateľom 
služby, ale prebiehala komunikácia s občianskym združením, ktoré poskytuje online tlmočenie. 
Vzhľadom na skutočnosť, že kraj má poskytovateľa len niekoľko mesiacov, nie je stanovený postup, ako 
sa dá o danú službu požiadať ani výška finančného príspevku. 

Tabuľka č. 6 
Košický kraj

Košický kraj

Postup na poskytovanie TS nemá

Forma poskytovanej TS dohoda o PČ

Druhy TS, počet hodín neposkytuje

Žiadosť o TS bez informácií

Počet poskytovateľov 0

Zmluvy v roku 2019 dohoda o PČ

Žiadosti za posledné 3 roky 0 0 0

Náklady za posledné 3 roky 72 1 024 2 699

Tabuľka č. 7 
Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj

Postup na poskytovanie TS nemá

Forma poskytovanej TS od 7. 1. online

Druhy TS, počet hodín k 1. 4. 2019 nemá zmluvu, b. ú.

Žiadosť o TS nemá stanovený

Počet poskytovateľov od 28. 11. 2018 - 1 (celá SR)

Zmluvy v roku 2019 nie

Žiadosti za posledné 3 roky 0 0 0.

Náklady za posledné 3 roky 0 0 0

Tabuľka č. 8 
Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

Postup na poskytovanie TS nemá

Forma poskytovanej TS nemá

Druhy TS, počet hodín žiadne

Žiadosť o TS do 28. 2. žiadne

Počet poskytovateľov 0

Zmluvy v roku 2019 0

Žiadosti za posledné 3 roky 0 0 0

Náklady za posledné 3 roky 0 0 0

Posledný analyzovaný kraj je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý v čase zhromažďovania údajov nemal 
ani jedného poskytovateľa tlmočníckej služby, z čoho vyplýva, že nemal ani postup na jej poskytovanie 
a financovanie a za roky 2017 a 2018 ani žiadnych žiadateľov o službu. Prví dvaja sa prihlásili až na za  čia-
t   ku roku 2019 a vtedy začali kompetentní túto sociálnu službu riešiť, čiže je predpoklad, že v najbližšom 
období budú mať uzatvorenú zmluvu s minimálne jedným poskytovateľom, pretože podľa ústne pre-
zentovaných informácií na odbornom okrúhlom stole v máji 2019 už prebiehali konzultácie.
Informácie za jednotlivé samosprávne kraje ukazujú, že tlmočnícka služba v podmienkach Slovenskej 
republiky sa realizuje, ale na rozličnej úrovni, za rozličných podmienok a existujú veľké rozdiely medzi 
jednotlivými VÚC. Celkovo je možné konštatovať, že nenapĺňa potreby všetkých osôb so sluchovým 
postihnutím, ktoré sú na túto službu odkázané. 

Zhrňujúce informácie za územie celého Slovenka
V podmienkach Slovenskej republiky na jar roku 2019 bola poskytovaná tlmočnícka služba pre osoby so 
sluchovým postihnutím reálne v štyroch z ôsmich samosprávnych krajov, pričom v dvoch (bratislavský, 
banskobystrický) sa táto služba neposkytuje, ale v sledovanom období prebiehali rokovania s poten-
cionálnymi poskytovateľmi a vytvárali sa podmienky pre jej fungovanie. V jednom kraji (košickom) nám 
VÚC poskytol odlišné informácie, ako sme následne zistili prostredníctvom Krajského centra ANEPS so 
sídlom v Košiciach.3

Výsledky:
•   dva samosprávne kraje (nitriansky a žilinský) majú predpis na zabezpečenie poskytovania tlmočníckej 

služby pre osoby so sluchovým postihnutím, Nitriansky samosprávny kraj má VZN, žilinský má postup 
na zabezpečenie tlmočníckej služby;

•   len Nitriansky samosprávny kraj má vo VZN stanovenú aj výšku finančného príspevku, pričom ide o 
3,25 % sumy životného minima;

•   päť samosprávnych krajov poskytuje finančný príspevok na základe žiadosti od neverejných poskyto-
vateľov;

•  dva samosprávne kraje zatiaľ finančné prostriedky na realizáciu tejto sociálnej služby neposkytujú 
(bratislavský a banskobystrický);

V kraji sa každoročne poskytuje príspevok na základné poradenstvo vo výške 8.298 eur pre Kresťanské 
centrum nepočujúcich Slovenska so sídlom v Banskej Bystrici.
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•   prevažuje terénna a ambulantná forma poskytovania tlmočníckej služby, online tlmočenie sa posky-
tuje len v 2 krajoch – trnavskom a banskobystrickom;

•   v krajoch, kde funguje terénna a ambulantná tlmočnícka služba, nebola podľa získaných informácií 
požiadavka na online tlmočenie;

•   prevažujúcim druhom tlmočenia je tlmočenie v posunkovom jazyku, v dvoch samosprávnych krajoch 
sa realizuje aj artikulačné tlmočenie (trnavskom, žilinskom) a v jednom aj taktilné tlmočenie (trenčian-
sky kraj);

•   ďalšie samosprávne kraje nesledujú, resp. neurčujú druh poskytovanej tlmočníckej služby, ale len 
celkový počet financovaných hodín;

•   z pohľadu počtu zazmluvnených poskytovateľov prevláda jeden poskytovateľ na jeden kraj (v 4 samo-
správnych krajoch), 2 samosprávne kraje majú zazmluvnených dvoch poskytovateľov, 2 samosprávne 
kraje v čase zberu údajov nemali zmluvu so žiadnym poskytovateľom, pričom v jednom prípade 
(košický kraj) bola uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti. V žiadnom kraji nebola uzatvorená zmlu-
va s poskytovateľom z iného kraja, čo sťažuje až znemožňuje realizáciu niektorých činností pre osoby, 
ktoré majú trvalé bydlisko v jednom kraji a pracujú, resp. študujú v inom kraji;

•   vo viacerých samosprávnych krajoch nemajú presné informácie o počte osôb, ktorým sa služba už 
poskytuje ani o počte nových žiadateľov za posledné tri roky; konštatujú, že týmito informáciami dis-
ponuje neverejný poskytovateľ, u ktorého o danú službu zväčša žiadajú;

•   existujú priepastné rozdiely vo výške príspevku na tlmočnícku službu v podmienkach Slovenskej re-
publiky, nielen vzhľadom na celkovú výšku príspevku za posledné tri roky, ale aj na jeho výšku podľa 
jednotlivých rokov (pozri tabuľka č. 9).

Z tabuľky č. 9 jednoznačne vyplýva, že najviac finančných prostriedkov za posledné tri roky poskytol 
Trnavský samosprávny kraj (313.420 eur, druhý – Prešovský samosprávny kraj poskytol „len“ 77.906 eur, 
Trenčiansky samosprávny kraj 64.399 eur, o niečo menej Trenčiansky samosprávny kraj 59.550 eur a Nit-
riansky samosprávny kraj 53.324 eur). Z výšky poskytnutej dotácie a na základe ďalších relevantných 
údajov z piatich krajov sme zistili, že príspevok na jednu hodinu tlmočenia v podmienkach SR sa pohy-
buje od 6,70 eur až do 10,20 eur, pričom v jednotlivých samosprávnych krajoch je situácia nasledovná:
1. Nitriansky kraj: 3,25 % sumy životného minima, cca 6,70 eur,
2. Trenčiansky kraj: 7,58 eur, 
3. Trnavský kraj: 9,00 eur, 
4. Prešovský kraj: 9,75 eur, 
5. Žilinský kraj: 10,20 eur.
V súvislosti s výškou poskytnutej dotácie nie je možné nájsť kritériá (napríklad počet osôb so stratou 
sluchu, počet žiadateľov o tlmočnícku službu, prirodzené centrá, kde žije a pracuje väčší počet osôb so 
stratou sluchu atď.), na základe ktorých by sa dalo zdôvodniť, prečo ide o takéto zásadné rozdiely. 
Nazdávame sa, že jednou z podmienok na riešenie, resp. neriešenie problematiky tlmočníckej služby je 
počet evidovaných žiadateľov o túto službu, ktorý úzko ešte stále súvisí s počtom poberateľov príspev-
ku na osobnú asistenciu, čo by sa malo následne prejaviť aj v počte osôb, ktoré danú službu využívajú. 
Samosprávne kraje disponujú len počtom poskytovateľov, ktorí môžu zamestnávať, a aj vo väčšine 
prípadov zamestnávajú, ďalšie fyzické osoby – tlmočníkov. Ich presný počet sme dodatočne získali od 
samotných poskytovateľov, ktorí službu v praxi realizujú (pozri tabuľka č. 10).

BBSK

BASK

KESK

NRSK

ZASK

POSK

TNSK

TTSK

0 100 000 200 000 300 00050 000 150 000 250 000 350 000

2017 2018 2019

BBSK 0 0 0

BASK 0 0 0

KESK 72 1 024 2 699

NRSK 17 306 19 365 16 653

ZASK 16 250 17 750 25 500

POSK 19 406 29 250 29 250

TNSK 9 999 16 500 37 900

TTSK 85 920 115 200 112 300

VÚC Celkovo Celý úväzok Iný úväzok Úväzky

BBSK 6 4 2 1 - 0,56 - 2 - 0,33

BASK 4 0 4 1 - 0,5 (AT), 3 - 0,33 (PJ)

KESK 3 2 1 1 - 0,5

NRSK 3 2 1 1 - 0,5

ZASK 2 2 - -

POSK 2 1 1 2 - 0,5

TNSK 0 0 - 0

TTSK 0 0 - 0

SPOLU 20 osôb 11 osôb 9 osôb celkovo 4,5 úväzku

Tabuľka č. 9 
Pridelené finančné prostriedky za roky 2017 – 2019

Tabuľka č. 10 
Počet tlmočníkov poskytujúcich tlmočnícku službu

Legenda: TTSK – Trnavský samosprávny kraj, NRSK – Nitriansky samosprávny kraj, ZASK – Žilinský samosprávny kraj, 
TNSK – Trenčiansky samosprávny kraj, POSK – Prešovský samosprávny kraj, KESK – Košický samosprávny kraj, 
BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj, BASK – Bratislavský samosprávny  kraj , PJ – posunkový jazyk, AT – artikulačné tlmočenie.

Pozn.: na základe informácií od poskytovateľov a VÚC
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Tlmočnícku službu poskytuje na Slovensku 20 osôb na rozličnú dĺžku pracovného pomeru, v prepočte 
ide o 15,5 týždenného pracovného úväzku. Okrem toho sa poskytuje tlmočnícka služba aj na mandátne 
zmluvy, resp. dohodu o vykonaní činnosti. Je logické, že (vzhľadom na výšku príspevku) najviac 
tlmočníkov (6) je v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorý má najvyšší objem finančných prostriedkov, 
následne je najviac zamestnancov v Nitrianskom samosprávnom kraji (4), ale tam ani jeden nie je na 
ustanovený týždenný pracovný čas. V ďalších krajoch, kde sa poskytuje tlmočnícka služba, sú zames-
tnaní 2 – 3 pracovníci. Nielen objem finančných prostriedkov, ale aj počet pracovníkov, ktorí poskytujú 
tlmočnícku službu, dokazuje, že táto sociálna služba nie je na území Slovenska dostupná vo všetkých 
oblastiach, pre všetky osoby, ktoré ju reálne potrebujú, resp. by ju reálne potrebovali, pričom jedným z 
často spomínaných dôvodov je nedostatok tlmočníkov, ktorí majú požadovaný certifikát. Na základe 
údajov z občianskeho združenia ATLPRENES, ktoré do roku 2013 takéto certifikáty vydávalo, uvádzame 
nasledujúce informácie. V posunkovom jazyku získalo certifikát na osobnú asistenciu 114 osôb a na 
tlmočnícku službu 38 osôb, pri artikulačnom tlmočení získalo certifikát na osobnú asistenciu 65 osôb a 
na tlmočnícku službu 7 osôb.
Pre komplexnosť informácií o spôsoboch prekonávania komunikačnej a informačnej bariéry u osôb so 
stratou sluchu sme poznatky o tlmočníckej službe doplnili aj údajmi o poberateľoch príspevku na osob-
nú asistenciu, ktorý poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Presnejší prehľad poskytuje 
tabuľka č. 11.

Tabuľka č. 11 
Poskytovanie príspevku na osobnú asistenciu pre osoby so sluchovým postihnutím 

2017 2018 2019

Označenie Počet 
ŤZP

Vyplatená 
suma v € 

Počet 
ŤZP

Vyplatená 
suma v €

Počet 
ŤZP

Vyplatená 
suma v €

BASK 173 363 524,04 187 461 400,30 187 99 965,96

TNSK 46 99 896,23 51 128 814,59 50 24 375,69

TTSK 63 98 321,25 67 128 961,01 62 28 953,89

NRSK 62 115 873,60 63 129 476,84 64 26 753,37

ZASK 124 229 627,63 124 277 077,13 122 59 065,90

BBSK 75 137 503,13 79 177 406,18 81 35 601,66

POSK 139 250 955,55 143 281 289,27 137 54 100,57

KESK 147 347 220,28 154 410 821,10 154 86 027,73

Celkový 
súčet 827 1 642 922 864 1 995 246 857 414 845

Legenda: ŤZP – ťažké zdravotné postihnutie, resp. osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Pozn.: rok 2019 prepočet = 2 490 000 €

Tabuľka prezentuje počet osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na území Slovenska podľa jednot-
livých krajov, ktorým je príspevok poskytovaný, ale aj celkovú sumu, ktorá bola v rokoch 2017, 2018 a v 
januári a februári 2019 na tento účel vyplatená. Z prehľadu je zrejmé, že počet osôb sa za tri roky zásad-
ným spôsobom nemenil, je to cca 850 osôb, a toto konštatovanie platí nielen vzhľadom na celé Sloven-
sko, ale aj na jednotlivé kraje. Zároveň je možné pozorovať, že rozloženie poberateľov príspevku na 

Tabuľka č. 12 
Celková suma vynaložených finančných prostriedkov 
na prekonávanie komunikačnej a informačnej bariéry 

Legenda: OA – osobná asistencia, TS – tlmočnícka služba, b. ú. – bez údajov

Tabuľka č. 12 jasne naznačuje, že za posledné tri roky išlo na príspevok na osobnú asistenciu prostred-
níctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny cca 90 % finančných prostriedkov, čiže na tlmočnícku 
službu išlo prostredníctvom samosprávnych krajov len 10 % prostriedkov, z celkovej sumy. Táto situácia 
je podľa všeobecne prijímaného názoru spôsobená viacerými faktormi:
•   v minulosti nebolo možné mať príspevok na osobnú asistenciu a zároveň využívať tlmočnícku službu 

a táto mylná informácia je ešte aj v súčasnosti medzi osobami so sluchovým postihnutím rozšírená,
•   niektoré osoby so sluchovým postihnutím uprednostňujú riešenie svojich potrieb prostredníctvom 

osôb, ktoré majú v bezprostrednej blízkosti a poznajú ich osobnú situácia (zdravotný stav, rodinné 
pomery, finančnú situáciu atď.),

•   vo viacerých oblastiach Slovenska je reálny nedostatok osôb, ktoré by mohli realizovať tlmočnícku 
službu; jedným zo závažných dôvodov je ich nízke finančné ohodnotenie a nemožnosť získať cer-
tifikát oprávňujúci vykonávať túto profesiu,

•   experiment s online tlmočníkom prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis u 
používateľov technológií zlepšil možnosti riešenia ich komunikačných a informačných potrieb, preto 
nepociťujú reálnu potrebu využívať aj tlmočnícku službu,

•   vyššie spomenuté dôvody vedú k tomu, že vo viacerých samosprávnych krajoch nie je žiadny, alebo 

oso bnú asistenciu nie je rovnomerné, čo súvisí nielen s rozličným počtom obyvateľov v jednotlivých 
samosprávnych krajoch, ale tu je, podľa nás, zrejmé, že môžeme hovoriť aj o tzv. prirodzených centrách 
nepočujúcich. V nich sa vyskytuje vyšší počet takýchto osôb – ide o Bratislavský, Prešovský, Košický a 
Žilinský kraj, kde sú vzdelávacie inštitúcie pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím a taktiež tam boli/
sú firmy, ktoré sa zameriavali na pracovné pozície, v ktorých sa uplatňujú aj osoby so stratou sluchu. 
Zvyšovanie nákladov na príspevok na osobnú asistenciu, ako je vidno z tabuľky, nie je spôsobené zvyšu-
júcim sa počtom poberateľov, ale zvýšením hodinového príspevku zo strany ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny pre všetkých osobných asistentov v systéme.
Zároveň je z poskytnutých podkladov možné konštatovať, že celkovo pri tomto príspevku ide o cca 
652.000 hodín, na 1 osobu je to približne 760 hodín ročne, čiže asi 63 hodín mesačne. V prepočte na fi-
nančné zdroje ide o priemerný príspevok približne 240 eur mesačne na jedného poberateľa so stratou 
sluchu. Vzhľadom na skutočnosť, že prekonávanie komunikačnej a informačnej bariéry osôb so slucho-
vým postihnutím je v rezorte sociálnych vecí riešené viacerými legislatívnymi predpismi (pozri vyššie), 
pre komplexné posúdenie situácie uvádzame celkový objem finančných prostriedkov, ktorý bol na ten-
to účel v podmienkach Slovenka využitý.

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Poznámka

ŤZP vyplatené ŤZP vyplatené ŤZP vyplatené

OA 827 1 642 922 864 1 995 246 857 2 490 000 podľa I.-II.

TS b. ú.    148  953 b. ú.    199 089 b. ú.     224 352 k IV. 2019

SPOLU 1 791 875 €  2 194 335 € 2 714 352 €
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len veľmi nízky počet osôb, ktoré žiadajú o tlmočnícku službu, čo v mnohých prípadoch vedie k tomu, 
že sociálne odbory samosprávnych krajov danú situáciu riešia len čiastočne, pretože ju nepovažujú za 
akútnu,

•   nízka informovanosť o tom, že pre využívanie tlmočníckej služby je potrebné zaevidovať  žiadosť na 
príslušnom samosprávnom kraji, a neznalosť/nezrozumiteľnosť tohto procesu.

Výsledky za celé územie Slovenka ukazujú, že situácia v poskytovaní tlmočníckej služby pre osoby 
so sluchovým postihnutím je alarmujúca, a nie sú s ňou spokojní ani samotní neverejní poskytovate-
lia, ale ani osoby, ktoré danú službu využívajú. Situácia sa z dlhodobého hľadiska nezlepšuje, skôr je 
možné vo viacerých ukazovateľoch sledovať stagnáciu. Na druhej strane je potrebné konštatovať veľké 
rozdiely v jednotlivých samosprávnych krajoch, pričom je možné povedať, že viac finančných prostried-
kov aj lepšiu systematickú podporu možno sledovať v samosprávnych krajoch, kde sú aj v mestskom, 
resp. krajskom zastupiteľstve aktívne osoby, ktoré spolupracujú s osobami so sluchovým postihnutím, 
poskytujú tlmočnícku službu v regióne, resp. ony samy majú stratu sluchu. Dôležitú úlohu zohráva aj 
aktívna regionálna organizácia osôb so sluchovým postihnutím, resp. venujúca sa sluchovo postih-
nutým, ktorá úzko spolupracuje so samosprávnymi orgánmi a presadzuje uplatnenie legislatívnych 
predpisov v praxi.
Konštatujeme, že aj centrálne orgány si uvedomujú nedostatky v tejto oblasti a zo svojej úrovne ponú-
kajú niektoré systémové riešenia. Jedným z nich je nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnos-
tí pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. V rámci 
neho sa vytvorili analytické listy pre tri pracovné pozície:
1. Artikulačný tlmočník (požiadavka na vzdelanie: stredoškolské),
2. Tlmočník v posunkovej reči a v taktilnom tlmočení (požiadavka na vzdelanie: stredoškolské),
3. Odborný tlmočník v posunkovej reči a taktilnom tlmočení (požiadavka na vzdelanie: 
    1. stupeň vysokoškolského vzdelania).
Na tieto analytické listy nadväzujú aj Stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme, na základe ktorých je daná pracovná pozícia zaradená, pričom výšku odmeny, ktorá pris-
lúcha príslušnému platovému stupňu, nepovažujeme za adekvátnu, napriek tomu vytvorenie konkrét-
nej pracovnej pozície považujeme za pokrok.
Ako sme už uviedli, tlmočnícka služba na území Slovenska nie je poskytovaná na požadovanej úrovni. 
Okrem dôvodov uvedených vyššie považujeme za ďalšie oblasti, ktoré je potrebné riešiť, nasledovné:
•   kontinuálne vzdelávanie tlmočníkov pre potreby osôb so stratou sluchu, s čím súvisí aj výskum slo-

venského posunkového jazyka,
•   adekvátne finančné a morálne ohodnotenie tlmočníkov posunkového jazyka, 
•   príprava materiálov na výučbu slovenského posunkového jazyka,
•   poskytovateľom tlmočníckej služby hradiť všetky reálne náklady (cestovné, ďalšie vzdelávanie, nájom-

né, náklady na telekomunikácie atď.),
•   osveta medzi osobami so sluchovým postihnutím, informovanie o nových legislatívnych zmenách, 

rozdieloch medzi jednotlivými možnosťami riešenia komunikačnej a informačnej bariéry,
•   spolupráca rozličných organizácií osôb so sluchovým postihnutím a organizácií pre sluchovo postih-

nutých pri presadzovaní tlmočníckej služby,
•   užšia spolupráca s predstaviteľmi samosprávnych krajov; pri presadzovaní tejto sociálnej služby vy-

chádzať z príkladov dobrej praxe, napríklad schválené VZN atď.,
•   osveta medzi majoritnou spoločnosťou o spôsoboch komunikácie a možnostiach a limitoch využíva-

nia tlmočníkov, 

•   osveta medzi rozličnými organizáciami (vzdelávacími, kultúrnymi a športovými), politickými stranami, 
občianskymi združeniami o potrebe plánovať aj zabezpečenie tlmočenia do posunkového jazyka, 
resp. odzerania, v prípade účasti aj osôb so stratou sluchu.

Tlmočnícka služba je súčasťou sociálnej rehabilitácie osôb so sluchovým postihnutím a pomáha im pre-
konávať bariéry, ktoré sa im v živote z dôvodu straty sluchu vyskytujú. Je však potrebné, aby bola kvalit-
ná a prístupná, čo v súčasnosti tak nie je. Dúfame, že predložená analýza pomôže tento cieľ splniť.
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TLMOČNÍCKA SLUŽBA V HOLANDSKU (príklad dobrej praxe)

Tlmočnícke služby v posunkovom jazyku v Holandsku sú nevyhnutné pre osoby, ktoré sú nepočujúce a 
ktoré posunkujú. Nepočujúci používatelia posunkového jazyka môžu napríklad využívať služby tlmoční-
ka, keď idú do nemocnice, počas stretnutia v práci alebo na škole alebo univerzite. Tlmočnícke služby 
zabezpečujú, že nepočujúci občan môže mať prístup k verejným službám a zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti, rovnako ako každý iný občan.
Poskytovanie kvalitných tlmočníckych služieb v posunkovom jazyku v krajine zvyčajne zahŕňa národný 
systém odbornej prípravy a primeranú odmenu tlmočníkov posunkového jazyka, ako aj vlastné právo 
nepočujúcich osôb na túto službu.
Táto správa je založená na výskume vývinu povolania tlmočenia posunkového jazyka v Európe počas 
posledných dvadsiatich rokov, ako aj na osobných skúsenostiach ako tvorcu politiky viac ako desať 
rokov pre Holandskú asociáciu tlmočníkov posunkového jazyka (NBTG)4. V tejto správe sa zameriame 
najmä na Holandsko a uvedieme príklady osvedčených postupov a ponaučení. Holandsko, členský štát 
Európskej únie, je relatívne malá krajina s takmer 17 miliónmi obyvateľov. Odhaduje sa, že v Holandsku 
existuje približne 15.000 používateľov holandského posunkového jazyka5 (Dovenschap – Národné 
združenie nepočujúcich v Holandsku), z ktorých je 7.500 rodených používateľov posunkového jazyka 
(Crasborn & Bloem, 2009).

Rozvoj profesie
Profesia tlmočníkov posunkového jazyka je stále mladá a v Holandsku sa začala rozvíjať až od osemde-
siatych rokov minulého storočia (de Wit, 2008). Prvú iniciatívu na vytvorenie vzdelávacieho programu 
pre tlmočníkov v Holandsku prijalo nepočujúce spoločenstvo v roku 1983. Tento vzdelávací program 
bol určený pre príbuzných nepočujúcich, ktorí už neformálne tlmočili.
V Európe sa za posledných 15 rokov zvýšil celkový počet tlmočníkov (de Wit, 2016). Existujú rozdiely 
medzi krajinami, ale celkový počet sa zvýšil. Tento nárast však neznížil vnímaný nedostatok tlmočníkov. 
Zvýšenie počtu tlmočníkov v Európe možno väčšinou spätne spájať so zvýšením vzdelávania pre 
tlmočníkov. V roku 2016 bolo v Európe hlásených celkovo 87 programov v porovnaní s celkovým počtom 
65 programov v roku 2012 (de Wit, 2016).

Holandská organizácia tlmočníkov posunkového jazyka
V Holandsku bolo v roku 1988 založené prvé profesijné združenie tlmočníkov pre nepočujúcich (NVTD). 
S nástupom profesie a zriadením národného združenia tlmočníkov posunkového jazyka vznikla potre-
ba vytvoriť odborný profil tlmočníka posunkového jazyka. Tento profil opísal tlmočníka posunkového 
jazyka z pohľadu tlmočníka a bol dokončený v roku 2002 novozaloženou Holandskou asociáciou 
tlmočníkov posunkového jazyka (ďalej len „NBTG”). NBTG má zvolenú radu a má dvoch zamestnancov, 
tvorcu politiky a koordinátora kancelárie. V roku 1997 sa NBTG rozhodla zvýšiť svoj členský príspevok a 
zamestnať zamestnancov, aby pokryla dennú potrebnú administratívu a predovšetkým lobovala a 
rokovala s vládnymi predstaviteľmi a zainteresovanými stranami. Ukázalo sa, že toto rozhodnutie bolo 
prospešné, keďže sa výrazne zlepšili pracovné podmienky tlmočníkov a spolupráca so všetkými zain-
teresovanými stranami.

Vzdelanie
V Holandsku existuje jediný program, ktorý vzdeláva študentov, aby sa stali tlmočníkmi holandského 
posunkového jazyka (ďalej len „NGT”). Ide o štvorročný bakalársky program na Univerzite aplikovaných 
vied Utrecht (HU)6, ktorý má približne 300 študentov7. Neexistujú žiadne podmienky prijatia do pro-

gramu okrem diplomu z päťročnej strednej školy. Počas programu sa študenti učia holandský posun-
kový jazyk a tlmočenie. Tlmočníci posunkového jazyka môžu po získaní titulu z tlmočenia pracovať vo 
všetkých zariadeniach, od komunity až po právne a konferenčné úlohy, bez akýchkoľvek dodatočných 
požiadaviek na vzdelanie alebo kvalifikáciu.

Právne predpisy
Holandsko má dva úradné jazyky: holandčina a frízština, pričom týmto druhým sa hovorí vo Frízsku, 
severnej provincii. Holandská vláda oficiálne neuznáva holandský posunkový jazyk (NGT). Hoci 
holandský posunkový jazyk nie je úradným jazykom, vláda má úradné nariadenie pre nepočujúcich v 
Holandsku, ktoré im dáva právo na tlmočnícke služby v posunkovom jazyku.
Holandsko ratifikovalo Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor 
OSN”) v júli 2016 ako jeden z posledných členských štátov Európskej únie. V článku 9 Dohovoru OSN sa 
výslovne uvádza právo na profesionálne tlmočnícke služby v posunkovom jazyku pre zariadenia 
prístupné verejnosti8.
Holandský systém tlmočníckych služieb v posunkovom jazyku je pre Holandsko jedinečný. Žiadna iná 
krajina v EÚ nemá zavedený rovnaký systém; existuje široké spektrum poskytovania tlmočenia posun-
kového jazyka medzi rôznymi krajinami a regiónmi EÚ (de Wit, 2016). Táto rôznosť sa prejavuje napríklad 
v type ustanovenia určujúceho právo na tlmočníka: niektoré krajiny stanovujú tieto nároky prostred-
níctvom právnych predpisov, zatiaľ čo iné sa zaobídu s voľnejšími nezáväznými nariadeniami. Dokonca 
aj v rámci krajín (napríklad Belgicko, Španielsko, Švajčiarsko) môžu existovať regionálne rozdiely alebo 
prispôsobené opatrenia. 
Právo na tlmočnícku službu v posunkovom jazyku v Holandsku spadá do pôsobnosti troch minister-
stiev: ministerstvo školstva (OCW), ministerstvo práce (SZW) a ministerstvo zdravotníctva (VWS). Právo 
na tlmočnícku službu je zakotvené v osobitných vládnych nariadeniach. Za realizáciu týchto služieb v 
mene troch ministerstiev je zodpovedná jediná vládna agentúra (UWV)9.
Osoba, ktorá je nepočujúca, nedoslýchavá alebo hluchoslepá, má právo na tlmočníka. Môže to byť 
tlmočník posunkového jazyka alebo prepisovateľ simultánneho prepisu hovorenej reči10. Právo na 
tlmočníka je individuálnym právom. Ak sa chce teda nepočujúci zúčastniť pracovného stretnutia, 
zamestnávateľ neplatí za tlmočníka, ale nepočujúca osoba využije svoje hodiny tlmočenia pridelené 
vládou. Neexistujú žiadne vnútroštátne zákony ani predpisy, ktoré by stanovovali, že súkromné podniky 
alebo verejné služby musia poskytovať a platiť za tlmočníka posunkového jazyka. Keďže holandská vlá-
da ratifikovala Dohovor OSN, vo všeobecnosti sa predpokladá, že tlmočnícke služby pre verejné služby 
poskytujú a platia verejné orgány.
Národná vládna agentúra (UWV) prideľuje hodiny tlmočenia na základe sluchového statusu osoby. 
Nepočujúci musí mať osobné identifikačné číslo (BSN11) a musí predložiť svoj audiogram vládnej 
agentúre a vyplniť žiadosť o pridelenie súboru hodín tlmočenia. Vládna agentúra pošle nepočujúcej 
osobe formálne potvrdenie o počte hodín pre daný rok. Vládna agentúra je národnou agentúrou a 
rozhodnutie o nároku na hodiny tlmočenia sa nerozhoduje na úrovni obce, ale na národnej úrovni.
Ročne má nepočujúci nárok na 30 hodín tlmočníckych služieb v komunite (168 hodín pre osoby, ktoré 
sú hluchoslepé), 100 % vo vzdelávaní a 15 % z pracovného času zmluvne dohodnutého medzi zames-
tnancom a zamestnávateľom v pracovnej zmluve. V zamestnaní to znamená, že napríklad nepočujúca 
osoba, ktorá má zmluvu na 40 hodín týždenne, môže v priemere využívať šesť hodín týždenne svoje 
tlmočnícke služby. Nepočujúce osoby majú nárok na krytie celého tlmočenia vo vzdelávaní do veku 30 
rokov. Vo veku nad 30 rokov už nepočujúci nemôže dostávať finančné prostriedky na hodiny tlmočenia 
vo vzdelávacej inštitúcii. Ak nepočujúci potrebuje absolvovať špeciálne školenie ako súčasť svojho 
zamestnania, musia sa použiť hodiny tlmočenia z tlmočenia určeného pre oblasť zamestnania. Študenti 
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zo zahraničia, ktorí sú občanmi členského štátu EÚ, majú tiež nárok na tlmočníka posunkového jazyka. 
Študent musí byť zaregistrovaný a musí sa zúčastňovať formálneho vzdelávacieho programu v Holand-
sku. Okrem toho platia rovnaké podmienky ako pre holandských občanov.
Pre oblasť komunitnú a pracovnú sa hodiny tlmočenia prideľujú za kalendárny rok a pre oblasť vzdeláva-
nia za školský rok. Nepočujúci sa môže sám v danom roku rozhodnúť, kedy využije hodiny tlmočenia. Za 
komunitnú oblasť sa považujú všetky inštitúcie, ktoré nie sú vzdelávaním ani zamestnaním, ako napríklad 
návšteva lekára alebo stretnutie rodičov v škole ich detí. Ak je počet hodín pridelených nepočujúcej 
osobe nedostatočný kvôli špecifickým okolnostiam, napríklad preto, že choroba si vyžaduje viac 
lekárskych stretnutí, nepočujúci môže požiadať o ďalšie hodiny tlmočenia.
Vláda od 1. novembra 2016 umožňuje aj tímové tlmočenie11 a financuje  platbu 100 % tímu tlmočníkov 
pre vybrané úlohy. Mnoho rokov sa diskutovalo o financovaní dvoch tlmočníkov pre jednu nepočujúcu 
osobu a organizácie nepočujúcich a organizácie tlmočníkov značne lobovali na vláde, aby sa toto zme-
nilo. Lobovanie bolo úspešné a nepočujúce osoby môžu teraz požiadať o tím tlmočníkov (maximálne 
dvoch), ak si to vyžaduje úloha, napríklad na konferenciách, stretnutiach na vysokej úrovni, pri cudzích 
jazykoch a pri tlmočení pre hluchoslepé osoby.
V prípade právnych inštitúcií a inštitúcií trestného konania, ako napríklad súdne alebo policajné výs-
luchy, zabezpečuje tlmočnícke služby vláda. Odmeňovanie a regulácia tlmočníckych služieb hovo-
reného alebo posunkového jazyka v týchto typoch zariadení je rovnaká. Tie sa odlišujú od vyššie uve-
dených špecifických sociálnych služieb a nebudú v tejto správe podrobnejšie rozoberané.

Tlmočnícke služby
Nepočujúci v Holandsku má niekoľko možností zabezpečenia tlmočníckych služieb. Môže priamo kon-
taktovať tlmočníka podľa vlastného výberu alebo môže použiť národnú sprostredkovateľskú agentúru. 
Medzi týmito dvoma možnosťami nie je žiadny rozdiel v poplatkoch alebo v službách. Jedinou pod-
mienkou je, aby bol tlmočník oficiálne zaregistrovaný na národnom registračnom úrade tlmočníkov 
posunkového jazyka12. Väčšina tlmočníkov posunkového jazyka v Holandsku sú nezávislí profesionáli, 
iba časť zamestnávajú inštitúcie, resp. sprostredkovateľské agentúry tlmočníkov. To znamená, že väčšina 
tlmočníkov posunkového jazyka sú samostatne zárobkové osoby, ktoré poskytujú tlmočnícke služby v 
posunkovom jazyku.
Niekoľko rokov malo Holandsko dve hlavné sprostredkovateľské agentúry, jednu pre tlmočnícke služby 
pre inštitúcie vzdelávania a zamestnávania (Tolknet) a druhú pre komunitnú oblasť tlmočenia (Tolk-
contact). Táto druhá agentúra je prevádzkovaná komerčne a prvá je nezisková, ale obe sú financované 
holandskou vládou. Od 1. júla 2019 však existuje už iba jedna agentúra13, ktorá zabezpečuje sprostred-
kovanie, informácie a fakturáciu v nadväznosti na poskytovanie tlmočníckej služby. Rozhodnutie mať 
len jednu agentúru vzišlo z niekoľkoročných rokovaní medzi zodpovednými ministerstvami a zain-
teresovanými stranami (reprezentatívnymi organizáciami nepočujúcich, nedoslýchavých a hlucho-
slepých a organizácií a agentúr tlmočníkov). Hlavným želaním všetkých zainteresovaných strán bolo 
mať jedno centrálne miesto pre všetky žiadosti, služby a správu týkajúcu sa tlmočníckych služieb pre 
osoby, ktoré sú nepočujúce.
Úlohou sprostredkovateľskej agentúry je poskytnúť jednu centrálu služieb pre všetky osoby so slucho-
vým postihnutím, kde budú môcť požiadať o tlmočnícke služby a kde sa budú poskytovať informácie o 
tlmočníckych službách v posunkovom jazyku širokej verejnosti a potenciálnym novým klientom. Ako už 
bolo spomenuté, používanie služieb agentúry nie je povinné, nepočujúci môže kontaktovať tlmočníka aj 
priamo. Agentúra nezamestnáva žiadnych tlmočníkov. Externí tlmočníci, ktorí chcú pracovať prostred-
níctvom agentúry, sa môžu zaregistrovať v agentúre a poskytnúť jej svoju dostupnosť a kontaktné údaje. 

Nepočujúci sa môže prihlásiť na webovú stránku sprostredkovateľskej agentúry a vyhľadať si, kto je k 
dispozícii na poskytovanie tlmočníckych služieb v konkrétny dátum a čas. Nepočujúci si môže vybrať, či 
nechá systém vyhľadať dostupného tlmočníka, alebo sa môžu obrátiť na preferovaného tlmočníka zo 
zoznamu „prianí“. Systém agentúry môže vykonať automatické vyhľadávanie a tlmočník dostane tex-
tovú správu na svoj mobilný telefón alebo na svoj počítač, na ktorú môže odpovedať, ak chce objed-
návku prijať. Ak tlmočník súhlasí, nepočujúci dostane digitálne potvrdenie o tom, ktorý tlmočník príde. 
Tlmočník tiež dostane všetky ďalšie podrobnosti o objednávke (úlohe). Po ukončení objednávky 
tlmočník vyplní čas ukončenia objednávky a požiada nepočujúceho, aby digitálne podpísal hodiny 
tlmočenia. Faktúru v tomto prípade uhradí agentúra priamo tlmočníkovi.
Ak sa nepočujúci zmluvne dohodne s tlmočníkom priamo, postup na vykonanie administratívy a úhrady 
je rovnaký. Tlmočník musí požiadať nepočujúceho, aby podpísal poskytnuté služby, a faktúru vláda 
uhradí priamo tlmočníkovi.
Jedným zo sprostredkovateľských nástrojov, ktoré v priebehu rokov dostali veľa uznania od nepoču-
júcich a od tlmočníkov, bola online digitálna nástenka. Zabezpečovala ju Tolknet, jedna z dvoch spros-
tredkovateľských agentúr. Agentúra a jednotliví klienti mohli na nástenke uverejniť požiadavku na 
tlmočenie s uvedením miesta, dátumu, času a témy. Tlmočníci sa mohli prihlásiť a pozrieť si uverejnené 
úlohy a prejaviť svoj záujem kliknutím na danú úlohu. Sprostredkovateľská agentúra alebo klient si po-
tom mohli vybrať tlmočníka zo zoznamu tých, ktorí prejavili záujem.
V súčasnosti sa diskutuje o predĺžení tohto nástroja, keďže Tolkcontact, ktorý od 1. júla 2019 poskytuje 
všetky sprostredkovateľské služby, tento nástroj nemá. Zainteresované strany vyjednávali v holand-
skom parlamente, aby tento osobitný nástroj pokračoval aj po 1. júli 2019.

Obr. 1 Systém tlmočníckych služieb v Holandsku14
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Tlmočnícke služby väčšinou poskytuje tlmočník naživo. Hoci počet možností poskytovania tlmočníckych 
služieb na diaľku narastá, klienti a tlmočníci uprednostňujú tlmočenie naživo v priamom kontakte s 
tlmočníkom. Keď agentúra priraďuje tlmočníka k úlohe, prvým kritériom je vzdialenosť medzi domov-
skou adresou tlmočníka a miestom, kde sa bude úloha vykonávať. Toto nie je kritériom, ak nepočujúci 
uzatvára zmluvu s tlmočníkom priamo. Treba poznamenať, že vláda preplatí maximálne 220 kilometrov 
na jednu tlmočnícku úlohu (ďalšie podrobnosti pozri v časti „Odmena“)

Odmena
Ako už bolo uvedené, väčšina tlmočníkov v Holandsku pracuje ako samostatne zárobkové osoby. 
Tlmočnícke služby, ktoré vláda financuje, majú stanovené poplatky. Tieto poplatky sú pre všetkých 
tlmočníkov rovnaké bez ohľadu na ich titul, odbornosť a počet rokov, počas ktorých pôsobili ako 
tlmočníci. Tlmočník dostáva platbu za skutočný čas tlmočenia, čas cesty a náklady na cestu. Poplatok za 
tlmočenie je 53,25 eur za hodinu, minimálne však musí byť odtlmočených aspoň 15 minút. Cestovné 
náklady a cestovný čas sa započítajú paušálnou sadzbou 0,69 eur na kilometer (oblasť vzdelávania a 
zamestnávania) a 0,60 eur na kilometer (komunitná oblasť). Poplatok za tlmočenie sa zvyšuje o percen-
tuálny podiel v závislosti od dňa a času práce (Obr. 2).

Tabuľka č. 13 
Pridané percentá hodinového poplatku tlmočníka

Pondelok - piatok 08:00 - 18:00 hod 100 %

06:00 - 08:00 hod
120 %

18:00 - 22:00 hod

00:00 - 06:00 hod
140 %

22:00 - 24:00 hod

Sobota 06:00 - 22:00 hod 130 %

00:00 - 06:00 hod
140 %

22:00 - 24:00 hod

Nedeľa a štátne sviatky 00:00 - 24:00 hod 145 %

Tlmočníci pracujúci ako samostatne zárobkové osoby si k celkovému poplatku za objednávku pripočíta-
vajú daň (DPH) vo výške 19 %. Tlmočník je zodpovedný za uhrádzanie všetkých svojich daní sociálneho 
zabezpečenia, daní z príjmu a iných súvisiacich daní a za poistenie nezávislých profesionálov. Ak sa 
úloha zruší do 24 hodín pred začiatkom úlohy, tlmočník dostane 50 %  z celkovej úhrady za tlmočenie.
Odmeňovanie na základe hodín tlmočenia pridelených vládou je možné len vtedy, ak je tlmočník zare-
gistrovaný v Národnom registri tlmočníkov posunkového jazyka (Stichting RTGS).

Registrácia
Počas posledných dvoch desaťročí dochádza v Európe k novému vývinu v oblasti profesie tlmočníka 
posunkového jazyka, a to zriadenie národných alebo regionálnych registračných orgánov. Tieto regis-
tračné orgány sú zriadené na ochranu a monitorovanie kvality tlmočníkov posunkového jazyka. Väčšina 
z nich je nezávislá a zainteresované strany (napríklad organizácie nepočujúcich a tlmočníkov) majú do-
zornú úlohu. Registračný orgán všeobecne prijíma tlmočníkov posunkového jazyka podľa vopred sta-
novených požiadaviek, ako napríklad vstupná skúška alebo získaná kvalifikácia tlmočníka. Niektoré z 

registračných orgánov tiež registrujú špeciálne kvality alebo kvalifikáciu tlmočníkov posunkového jazy-
ka, ako napríklad zručnosti v oblasti tlmočenia v právnej oblasti alebo v oblasti duševného zdravia.
Od 1. septembra 2001 sú tlmočníci posunkového jazyka v Holandsku povinní zaregistrovať sa v Národ-
nom registri tlmočníkov posunkového jazyka (ďalej len „RTGS”). RTGS je nezávislá organizácia, ktorá je 
zodpovedná za registráciu a kvalitu tlmočníkov posunkového jazyka a simultánnych prepisovateľov ho-
vorenej reči v Holandsku. RTGS zamestnáva riaditeľa a administrátora, ktorí sú spoločne zodpovední za 
každodennú údržbu a chod združenia. Dozorná rada je zodpovedná za monitorovanie organizácie a je 
zastúpená nezávislým predsedom a štyrmi členmi, ktorých nominuje združenie nepočujúcich a združe-
nia tlmočníkov. Registrovaní tlmočníci platia ročne registračný poplatok vo výške 170 eur. Riaditeľ urču-
je ročný poplatok, ktorý zaznamenal len mierny nárast.
Od 1. januára 2019 je počet tlmočníkov v Holandsku 613:
•   487 tlmočníkov holandského posunkového jazyka (NGT),
•   90 simultánnych prepisovateľov hovorenej reči, 
•   35 tlmočníkov, ktorí sú simultánni prepisovatelia hovorenej reči a súčasne aj tlmočníci posun kového 

jazyka,
•   2 tlmočníci amerického posunkového jazyka (z ktorých jeden je aj tlmočníkom NGT).
Aby sa tlmočník mohol prihlásiť do registra, musí vyplniť online prihlášku. Na to, aby sa mohol tlmočník 
zaregistrovať, musí mať ukončené bakalárske štúdium v odbore tlmočníctvo v posunkovom jazyku ale-
bo pridružený titul ako simultánny prepisovateľ hovorenej reči. Okrem toho musí zaplatiť jednorazový 
registračný poplatok vo výške 165 eur. Na udržanie registrácie musí tlmočník získať každé štyri roky šesť 
kreditov ďalšieho vzdelávania, ktoré spolu predstavujú 60 hodín. 
Kredity musia byť získané v rámci troch kategórií:
•   jazykové a tlmočnícke zručnosti (3 kredity), 
•   prístup (2 kredity),
•   znalosť záujmových skupín/zainteresovaných strán (1 kredit).
Internetová stránka RTGS obsahuje prehľad vzdelávacích podujatí, v rámci ktorých môže tlmočník získať 
kredity. Toto vzdelávanie musí spĺňať súbor kritérií, aby bolo schválené ako ďalšie vzdelávanie tlmočníkov. 
Za posúdenie vzdelávania je zodpovedný špecializovaný výbor.
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TLMOČNÍCKA SLUŽBA VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE 

Je ťažké vybrať jediný osvedčený postup jednej európskej krajiny a vyzdvihnúť ho ako príklad toho, ako 
by sa mali organizovať tlmočnícke služby v posunkovom jazyku. Každá krajina je jedinečná svojou 
geografiou, obyvateľstvom, sociálnou štruktúrou a legislatívou, a preto nie je možné vymenovať len  
niekoľko prvkov, z ktorých každý má vplyv na stanovenie a implementáciu tlmočníckych služieb v 
posunkovom jazyku. Cieľom je preto skôr identifikovať spoločné menovatele, ktoré tvoria základ dobre 
fungujúcich programov v celej Európe. V priebehu rokov sa ukázalo, že mať správne základy je naj-
dôležitejším krokom na ceste k úspešnému programu tlmočníckych služieb v posunkovom jazyku.
Sú nimi práva a tlmočnícke služby pre nepočujúcich v Holandsku. V Holandsku existuje mnoho prvkov, 
ktoré tvoria dobrý základ pre kvalitné tlmočnícke služby, ktoré možno použiť ako príklad osvedčených 
postupov pre iné krajiny, ako napríklad:
•   spolupráca medzi zainteresovanými stranami a ich spoločné rokovania s vládou,
•   ratifikácia Dohovoru OSN,
•   individuálne právo nepočujúceho na tlmočníka v rôznych oblastiach,
•   sloboda nepočujúceho vybrať si svojho preferovaného tlmočníka,
•   plne centralizované nezávislé sprostredkovateľské a informačné miesto pre tlmočnícke služby v po-

sunkovom jazyku (od 1. júla 2019),
•   odmeňovanie tlmočníkov na základe hodinového poplatku, jeho času spojeného s cestovaním a zvý-

še né poplatky počas neštandardného pracovného času,
•   zaplatenie dvoch tlmočníkov pracujúcich v tíme počas jednej úlohy,
•   štvorročný vzdelávací program pre tlmočníkov a dvojročný pridružený titul pre simultánnych prepiso-

vateľov hovorenej reči,
•   nezávislý registračný orgán, ktorý monitoruje kvalitu tlmočníkov posunkového jazyka a simultánnych 

prepisovateľov hovorenej reči,
•   platba prostredníctvom hodín pridelených vládou iba pre tých tlmočníkov, ktorí sú zaregistrovaní na 

národnej úrovni.

Rovnako ako pri všetkých právach a službách, vždy je priestor na zlepšenie. Po preskúmaní vývinu v 
Európe by sa mohla situácia pre nepočujúcich a tlmočníkov v Holandsku zlepšiť napríklad:
•   právnym a kultúrnym uznaním holandského posunkového jazyka (NGT),
•   udelením práva na tlmočníka vo vzdelávaní študentom nad 30 rokov,
•   zosúladením očakávaní vytvorením ďalšieho povedomia medzi tlmočníkmi a nepočujúcimi využíva-

júcimi tlmočnícke služby,
•   skúmaním potreby tlmočníkov v špecializovaných zariadeniach, ako aj ich duševného zdravia,
•   očakávaním od študentov posunkového jazyka, aby v prvých rokoch odbornej prípravy alebo pred 

za čatím odbornej prípravy rozvíjali vyššiu úroveň plynulosti v posunkovom jazyku,
•   poskytovaním rovnakej odmeny za tlmočnícke služby a úhradu dodatočných nákladov nepočujúcich, 

ktorí potrebujú cestovať do zahraničia za štúdiom alebo za prácou,
•    zriadením systému v rámci súčasného registra, v ktorom sa tlmočníci môžu ďalej špecializovať na 

konkrétne oblasti, ako je tlmočenie pre osoby, ktoré sú hluchoslepé, a udeľovaním osobitného cer-
tifikátu alebo osvedčenia o vzdelaní pre danú špecializáciu,

•   diferencovať platby pre tlmočníkov, ktorí sa špecializujú na určitú oblasť, alebo ktorí získajú vyšší titul 
alebo kvalifikáciu.

Vybrané porovnania situácie súvisiacej 
s poskytovaním tlmočníckej služby vo vybraných členských štátoch EÚ

Pri tejto analýze vychádzame zo zistení uverejnených v publikácii Sign Language Interpreting in Europe 
(Tlmočenie posunkového jazyka v Európe) (Maya de Wit, 2016), kde autorka zosumarizovala zistenia 
situácie súvisiacej s poskytovaním tlmočníckej služby v štátoch Európy. Vybrané informácie môžu byť 
nápomocné k získaniu celkového obrazu o trendoch a nastaveniach tlmočníckej služby v posunkovom 
jazyku v Európe.
Forma zamestnávania tlmočníkov – Z celkového počtu 39 dotazovaných krajín Európy pracujú tlmočníci 
len v 4 krajinách Európy cez organizácie. Ostatné dotazované krajiny majú kombinovaný systém – 
možnosť zamestnať sa a poskytovať tlmočnícku službu cez organizáciu alebo pracovať ako samostatne 
zárobková osoba. 
Výška sadzby v eur za hodinu tlmočenia – Za hodinu poskytnutia tlmočníckej služby sa sadzba v dotazo-
vaných krajinách v roku 2016 hýbala v rozmedzí 0,30 (Arménsko) – 120,00 (Francúzsko) eur/hod. Vy-
beráme pre porovnanie pár krajín okrem Slovenska: Česká republika 9 eur/hod., Srbsko 10 – 15 Eur/hod., 
Poľsko 14 eur/hod., Portugalsko – Litva – Maďarsko – Fínsko 20 eur/hod., Taliansko 30 eur/hod., Dánsko 
50 eur/hod., Nemecko 55 Eur/hod., Rakúsko 60 eur/hod., Švajčiarsko 70 – 75 eur/hod., Francúzsko 120 
eur/hod. V dotazovaných krajinách Európy predstavovala priemerná sadzba v roku 2016 sumu 33,10 
eur/hod. tlmočníckej služby. Pri týchto sadzbách však treba počítať aj s doplatkom na uhradenie ďalších 
nákladov spojených s poskytovaním tlmočníckej služby, napríklad cestové náklady, strata času spojená 
s cestovaním a podobne. Ak vezmeme do úvahy, že najnižšia sadzba za 1 hodinu tlmočníckej služby na 
Slovensku je v Nitrianskom samosprávnom kraji (6,70 eur/hod.), tak v celej Európe má nižšiu sadzbu za 
hodinu tlmočníckej služby iba päť štátov. Ide o krajiny, kde sa sadzba za hodinu tlmočníckej služby po-
hybuje v rozmedzí 0,30 - 5,00 eur/hod., a to konkrétne Arménsko, Gruzínsko, Rusko, Albánsko a Bul-
harsko.
Vzdelávanie tlmočníkov – Z 32 štátov Európy, ktoré definovali v prieskume formu vzdelávania tlmočníkov 
posunkového jazyka, uviedlo druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania („magister”) pre tlmočníkov 
posun kového jazyka 9 štátov Európy, prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania („bakalár”) pre 
tlmočníkov posunkového jazyka uviedlo 17 štátov Európy, ďalšie vzdelávanie pre tlmočníkov posun-
kového jazyka označilo 13 štátov Európy, vzdelávanie tlmočníkov posunkového jazyka formou certifiká-
tov alebo kurzov identifikovalo 6 štátov a iné vzdelávanie tlmočníkov posunkového jazyka uviedlo 6 
štátov. Kombináciu viacerých (2 až 3) foriem vzdelávania tlmočníkov posunkového jazyka v jednom 
štáte Európy uviedlo 14 štátov, čo značí viac ako polovica z dotazovaných štátov Európy. Na Slovensku v 
súčasnosti neexistuje žiadne vzdelávanie tlmočníkov posunkového jazyka. V niektorých štátoch Európy 
sa dokonca vyskytuje aj viac vysokoškolských vzdelávacích programov tlmočníkov posunkového jazy-
ka, konkrétne ide o štáty Veľká Británia, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rusko a 
Španielsko. 
Počet tlmočníkov posunkového jazyka – Pri 14 štátoch Európy, ktoré v prieskume zadefinovali aj celkové 
počty tlmočníkov pôsobiacich v danom štáte, môžeme uviesť aj časový vývin počtu tlmočníkov v jed-
notlivých krajinách. V uvedených krajinách v roku 2001 pôsobilo celkovo 1.778 tlmočníkov posun-
kového jazyka, v roku 2004 to bolo celkovo 2.277 tlmočníkov posunkového jazyka, v roku 2007 celkovo 
3.016 tlmočníkov posunkového jazyka, v roku 2012 pôsobilo celkovo 3.787 tlmočníkov posunkového 
jazyka a v roku 2016 celkovo 4.253 tlmočníkov posunkového jazyka. Vo vybraných krajinách ide o jasný 
nárast počtu tlmočníkov posunkového jazyka, čo o Slovensku s absolútnou istotou tvrdiť nemôžeme. V 
údajoch uvádzaných vyššie z roku 2013 sa uvádza, že certifikát na tlmočenie v posunkovom jazyku malo 
na Slovensku len 38 osôb – tlmočníkov na 5.500 indikovaných nepočujúcich užívateľov posunkového 
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jazyka. Keď toto číslo porovnáme so stavom v 14 štátoch Európy, ide o číslo neporovnateľne nižšie. 
Počet tlmočníkov posunkového jazyka v uvedených štátoch Európy sa v roku 2012 pohyboval v rozmedzí 
25 (Estónsko) – 600 (Fínsko) tlmočníkov posunkového jazyka. V roku 2016 to už bolo v rozmedzí 25 (Es-
tónsko) – 1.000 (Veľká Británia) tlmočníkov posunkového jazyka. Najvyšší počet tlmočníkov v roku 2016 
z dotazovaných štátov však vykazovalo okrem Veľkej Británie, kde bol medziročný nárast 2012 – 2016 zo 
700 na 1.000 tlmočníkov posunkového jazyka na 70.000 nepočujúcich užívateľov posunkového jazyka, 
aj Fínsko (600 tlmočníkov na 5.000 nepočujúcich užívateľov posunkového jazyka), Nórsko (500 
tlmočníkov na 5.000 nepočujúcich užívateľov posunkového jazyka), Holandsko (499 tlmočníkov na 
7.500 nepočujúcich užívateľov posunkového jazyka), Francúzsko (400 tlmočníkov na 250.000 nepoču-
júcich užívateľov posunkového jazyka), Dánsko (400 tlmočníkov na 4.000 nepočujúcich užívateľov 
posunkového jazyka) a Taliansko (200 tlmočníkov na 60.000 nepočujúcich užívateľov posunkového ja-
zyka). 

TLMOČNÍCKA SLUŽBA Z POHĽADU POSKYTOVATEĽA

Zo strany poskytovateľa tlmočníckej služby je dôležité mať:
1. kvalifikovaného tlmočníka (získané vzdelanie),
2. financovanie tlmočníckej služby.

Kvalifikovaný tlmočník
Vyberáme citácie zo 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 o kvali-
fikácii tlmočníka poskytujúceho tlmočnícku službu:
§ 12 písm. c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného pos
tihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú: … 
ods. 5 tlmočnícka služba
§ 16 za odborné činnosti sa považuje okrem iného aj „tlmočenie”
§ 84 Kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie
ods. 10 Tlmočnícku službu podľa tohto zákona vykonáva
a) tlmočník posunkovej reči,
b) artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje 
za upravených podmienok jednosmernú komunikáciu alebo obojsmernú komunikáciu pre sluchovo postih
nutú fyzickú osobu, ktorá nepočuje hovorenú reč a má záujem o túto formu tlmočenia,
c) tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností 
umožňuje komunikáciu s fyzickou osobou, ktorá má kombinované postihnutie zraku a sluchu.
ods. 11 Tlmočník uvedený v odseku 10 preukazuje absolvovanie tlmočníckeho minima certifikátom vy
daným subjektom, ktorý má oprávnenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky na vzdelávanie tlmočníkov 
posunkovej reči, artikulačných tlmočníkov alebo tlmočníkov pre hluchoslepé osoby.
ods. 12 Tlmočník uvedený v odseku 10 sa zúčastňuje ďalšieho vzdelávania najmenej raz za päť rokov.

Z uvedeného vyplýva, že tlmočenie je zákonom definované ako odborná činnosť, na ktorú je potrebná 
dostatočná kvalifikácia. Kvalifikácia sa získava absolvovaním certifikovaného vzdelávania, ktoré v súčas-
nej dobe nerealizuje žiadna vzdelávacia inštitúcia. Žiadny subjekt nemá v súčasnosti platné oprávnenie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydávať certifikát pre potreby preukázania tlmočnícke-
ho minima. Z uvedeného vyplýva, že dopyt prerastá ponuku na využívanie kvalifikovaných tlmočníkov.
Súčasne sa od tlmočníka vyžaduje prax s tlmočením v rôznych situáciách, keďže tlmočník by mal byť 
schopný pokryť nielen oblasť komunitného tlmočenia, ale aj oblasť vzdelávania, či tlmočenia v zames-
tnaní. Preto sa požaduje, aby tlmočník mal tlmočnícku prax a mohol v jednotlivých životných oblastiach 
tlmočiť klientovi samostatne. 
Taktiež sa od tlmočníka vyžaduje dodržiavanie etického kódexu a určitá úroveň a kvalita tlmočenia. Preto 
sa musí tlmočník neustále vzdelávať a mať dostatočnú vzdelanostnú úroveň, ale aj slovnú výbavu. Ďalšie 
vzdelávanie špecializované na oblasť tlmočenia sa na Slovensku realizuje naozaj málo, a tak je často 
potrebné ďalšie vzdelávanie absolvovať v zahraničí.
Keďže ide o mentálne a fyzicky náročný výkon práce, je potrebné, aby tlmočník bol fit a zdravotne v po
riadku.
Z uvedeného vyplýva vysoký nárok na pracovný výkon tlmočníka podobne ako pri iných odborných pro-
fesiách ako je sociálny pracovník či špeciálny pedagóg.
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Vzdialenosti a úhrady za cestovanie tlmočníka za klientom 
verejnou hromadnom dopravou medzi okresnými mestami v Nitrianskom kraji

Nitra – Nové Zámky a späť 80 km 5,20 eur

Nitra – Levice a späť 90 km 5,20 eur

Nitra – Komárno a späť 140 km 6,90 eur

Nitra – Zlaté Moravce a späť 70 km 3,60 eur

Nitra – Topoľčany a späť 70 km 3,60 eur

Nitra – Šaľa a späť 60 km 3,00 eur

Nitra mesto a späť 0 km 1,20 eur

Priemer na celý Nitriansky kraj 73 km 4,10 eur

Kto však preplatí poskytovateľovi tlmočníckej služby stratu času spojenú s cestovaním 
tlmočníka za klientom a späť v súčasnosti legislatíva v sociálnych službách nerieši.

Financovanie tlmočníckej služby 
Aká by mala byť optimálna hodinová sadzba za poskytnutie tlmočníckej služby?
Úmyselne sme začali touto otázkou, keďže pri výpočte finančného príspevku na prevádzku tlmočníckej 
služby je potrebné započítať všetky položky, ktoré tvoria priame výdavky spojené s poskytovaním 
tlmočníckej služby. Preto je potrebné najprv určiť všetky povinné zložky pre výpočet finančného príspev-
ku na prevádzku (ďalej len „FPP”) na hodinu tlmočníckej služby, aby sme v konečnom dôsledku dostali 
reálnu mzdu tlmočníka za poskytnutie jednej hodiny tlmočníckej služby. Zámerne sme zvolili zadefino-
vanie jednotlivých položiek, aby čitateľom bolo zrejmé, čo všetko sa s poskytovaním tlmočníckej služby 
viaže okrem samotného ohodnotenia tlmočníka za úkon tlmočenia. Definícia alebo taxatívne vymedze-
nie mzdy tlmočníka bude uvedené v závere tejto časti príspevku.
Súčasne chceme upozorniť na fakt, že v zmysle platnej legislatívy sa tlmočnícka služba klientovi posky-
tuje bezodplatne. To znamená, že klient zo zákona v zmysle § 72 ods. 6 neplatí úhradu za tlmočnícku 
službu. Takže nie je možné zvažovať spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov spojených s 
poskytovaním tlmočníckej služby zo strany samotného klienta.

Cestovné náklady
Ide o výdavky spojené s presunom tlmočníka za klientom a späť, pričom sa to týka nielen vzdialenosti, 
ale aj straty času. Keďže tlmočnícka služba je v kompetencii vyšších územných celkov, vypočítali sme 
priemernú cenu cestovného za verejnú dopravu na jedného tlmočníka v podmienkach Nitrianskeho 
kraja, pokiaľ by išlo iba o spojenia medzi okresnými mestami bez odľahlých obcí, kde sú potrebné 
prestupy. 
Tu však chceme zdôrazniť nevýhody tohto typu cestovania, a to: 
•   vyššia strata času spojená s cestovaním, 
•   nižšia flexibilita vzhľadom na možnosti,
•   časový harmonogram spojov, 
•   nižšia dostupnosť tlmočníka na miesto výkonu tlmočenia.

Čas potrebný na cestovanie tlmočníka za klientom 
verejnou hromadnom dopravou medzi okresnými mestami v Nitrianskom kraji

Nitra – Nové Zámky a späť 80 km 2 h 00 min

Nitra – Levice a späť 90 km 2 h 20 min 

Nitra – Komárno a späť 140 km 3 h 00 min

Nitra – Zlaté Moravce a späť 70 km 1 h 20 min

Nitra – Topoľčany a späť 70 km 1 h 40 min

Nitra – Šaľa a späť 60 km 1 h 30 min

Nitra mesto a späť 0 km 1 h 00 min

Priemer na celý Nitriansky kraj 1 h 50 min cca 2 h 00 min

Kto však preplatí poskytovateľovi tlmočníckej služby stratu času spojenú s cestovaním 
tlmočníka za klientom a späť v súčasnosti legislatíva v sociálnych službách nerieši.

Čas spojený s prípravou na tlmočenie
Ide o dôležitú časť, ktorou sa zvyšuje kvalita poskytovania tlmočníckej služby. Tlmočník sa tak, ak je to 
možné, na tlmočenie pripraví vopred. Ide najmä o štúdium podkladov, dokumentácie, overenie slovnej 
či posunkovej zásoby, prispôsobenie sa veku a vzdelanostnej úrovni klienta a iné. Minimálny čas prípra-
vy by mal byť 1 hodina. 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že tlmočník nie je schopný vzhľadom na okolnosti (strata času s cesto-
vaním a čas potrebný na prípravu a súčasne na oddych, keďže ide o fyzicky aj mentálne náročnú odbornú 
činnosť) podať výkon 8-hodinového pracovného času s priamym tlmočením 8 hodín denne, tzn. 160 
hodín mesačne. Pri najlepšej vôli je možné počítať s realitou, že tlmočník reálne denne priemerne 
odtlmočí 4 hodiny, to znamená 80 hodín mesačne. Osemdesiat hodín priameho tlmočenia mesačne je 
však z hľadiska týchto okolností započítavaných ako plný pracovný úväzok – 160 hodín mesačne, keďže 
zvyšok hodín tvoria hodiny potrebné na prípravu, na cestovanie a na mentálny a fyzický oddych. Je to 
podobný prístup ako pri pracovnej pozícii učiteľa, keď sa učiteľom kráti pracovný čas určený na priamu 
prácu so žiakom a zostatok pracovného času je určený na prípravy na vyučovacie hodiny a podobne.
Príspevok zamestnávateľa na stravu
V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie zod-
povedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Zamestnávateľ za-
bezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestná-
vateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie 
stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Zames-
tnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla. Pri zabezpečovaní stravovania 
zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostred-
kovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej 
poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 
12 hodín podľa osobitného predpisu. 
Na základe usmernení Zákonníka práce zamestnávateľ zo štvoreurovej (4,00 eur) hodnoty stravovacej 
poukážky prispieva na stravu zamestnanca hodnotu 2,48 eur na jeden odpracovaný deň. 
Prepočet príspevku zamestnávateľa na stravu z uvedenej sumy na jednu odpracovanú hodinu: 
2,48 eur/8 hod. = 0,31 eur /1 hod. – príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca
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Povinné odvody zamestnávateľa za zamestnanca
Tie predstavujú 35,2 % zo sumy hodnoty mzdy tlmočníka.
Povinné odvody zamestnanca a daň zamestnanca
13,4 % z hrubej mzdy tlmočníka  
19,0 % zo sumy zostatkovej hodnoty

Prevádzkové náklady 
Prevádzkové náklady na tlmočníka v zmysle filozofie terénnej sociálnej služby, ktorou tlmočnícka služba 
je, sú spojené s realizáciou nasledovných činností:
•   dohodnutie zmluvných podmienok (klient – poskytovateľ, tlmočník - poskytovateľ),
•   dohodnutie termínov a časov realizácie tlmočníckej služby,
•   riešenie prípadných sťažností v oblasti tlmočníckej služby s klientom,
•   formálna administrácia tlmočníckej služby,
•   finančná administrácia tlmočníckej služby,
•   zákonom povinné poistenie súvisiace s poskytovaním sociálnej služby,
•   a ďalšie.
Ide o parciálnu časť, ktorá by tiež mala tvoriť časť z mesačných nákladov na energie, telefón a internet 
(napr. online forma komunikácie s klientom), administratívne náklady a podobne. Vzhľadom na terénnu 
formu poskytovania tlmočníckej služby však zatiaľ túto sumu uvádzať a ani započítavať v nasledovných 
prepočtoch nebudeme, aj keď tvoria ekonomicky oprávnené náklady.

Mzda, odvody do poisťovní, nárok na práceneschopnosť, 
príplatky za prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja a podobne
Toto je tiež vážny oprávnený náklad spojený s výpočtom mzdy tlmočníka za poskytovanie tlmočníckej 
služby, keďže mnohé tlmočnícke úkony sa vykonávajú podľa časovej individuálnej potreby vyplývajúcej 
z bežného života nepočujúceho klienta a vzhľadom na zabezpečenie tlmočníckej služby v čase a na 
mieste, kedy a kde nepočujúci klient potrebuje, sa vyžaduje práca tlmočníka aj v neštandardných ča-
soch a v dňoch pracovného voľna alebo pokoja. 

PREPOČET NA 1 HODINU TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY POSKYTOVANEJ 
V PODMIENKACH URČENÝCH NITRIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM (NSK)

Za 1 hodinu tlmočníckej služby Nitriansky samosprávny kraj vypláca v súčasnosti registrovanému posky-
tovateľovi 3,25 % sumy životného minima, cca 6,70 eur.

Výpočet pre priemerné cestovné náklady (4,10 eur) v podmienkach NSK:

6,66 eur – priemerné cestovné náklady (4,10 eur) 2,56 eur

2,56 eur  – príspevok zamestnávateľa na stravu (0,31 eur) 2,25 eur

2,25 eur – povinné odvody zamestnávateľa (35,2 %) 1,66 eur/hod. mzda 
tlmočníka v hrubom

1,66 eur – odvody zamestnanca (13,4 % – 0,22 eur) 1,44 eur

1,44 eur – daň zamestnanca (19 % – 0,27 eur) 1,17 eur/hod. mzda 
tlmočníka v hrubom

Výpočet pre cestovné náklady v rámci mesta Nitra (1,20 eur) v podmienkach NSK:

6,66 Eur – priemerné cestovné náklady (1,20 eur) 5,46 eur

5,46 Eur – príspevok zamestnávateľa na stravu (0,31 eur) 5,15 eur

5,15 Eur – povinné odvody zamestnávateľa (35,2 %) 3,81 eur/hod. mzda 
tlmočníka v hrubom

3,81 Eur – odvody zamestnanca (13,4 % – 0,51 eur) 3,30 eur

3,30 Eur – daň zamestnanca (19 % – 0,63 eur) 2,67 eur/hod. mzda 
tlmočníka v hrubom

1,66 eur/hod. x 80 hod TS = 132,80 eur mzda tlmočníka v hrubom PPÚ mesačne

1,17 eur/hod. x 80 hod TS = 93,60 eur mzda tlmočníka v čistom PPÚ mesačne

Keďže s tlmočením sa viaže príprava na tlmočenie, mentálna a fyzická náročnosť pri výkone a strata času 
spojená s cestovaním, ako uvádzame vyššie, tlmočník nie je pri najlepšej vôli schopný zrealizovať viac 
ako 4 hodiny priameho tlmočenia denne. Z toho vyplýva, že za 8-hodinový denný pracovný čas dostane 
zaplatené len za 4 hodiny priameho tlmočenia. Tak reálne mesačne neodtlmočí 160 hodín, ale len 80 
hodín, ktoré dostane poskytovateľ reálne zaplatené. A tak PLNÝ PRACOVNÝ ÚVÄZOK tlmočníka – me-
sačná mzda za súčasne nastavených podmienok a bez kombinácie pracovného výkonu s inou odbor-
nou činnosťou, vyzerá nasledovne:

Keďže s tlmočením sa viaže príprava na tlmočenie, mentálna a fyzická náročnosť pri výkone a strata času 
spojená s cestovaním, ako uvádzame vyššie, tlmočník nie je pri najlepšej vôli schopný zrealizovať viac 
ako 4 hodiny priameho tlmočenia denne. Z toho vyplýva, že za 8-hodinový denný pracovný čas dostane 
zaplatené len za 4 hodiny priameho tlmočenia. Tak reálne mesačne neodtlmočí 160 hodín, ale len 80 
hodín, ktoré dostane reálne zaplatené. A tak PLNÝ PRACOVNÝ ÚVÄZOK tlmočníka – mesačná mzda za 
súčasne nastavených podmienok a bez kombinácie pracovného výkonu s inou odbornou činnosťou, 
vyzerá nasledovne:

3,81 eur/hod. x 80 hod TS = 304,80 eur mzda tlmočníka v hrubom PPÚ mesačne

2,67 eur/hod. x 80 hod TS = 213,60 eur mzda tlmočníka v čistom PPÚ mesačne

Koľko by musela byť hodinová sadzba vyplácaná poskytovateľovi za hodinu tlmočníckej služby, 
aby sa mesačná mzda tlmočníka na plný pracovný úväzok dorovnala priemernej mzde sociálne-
ho pracovníka uvedenej v národnom hospodárstve za rok 2018?

Na porovnanie uvádzame prepočet sadzby za hodinu tlmočníckej služby, keby bol tlmočník ohodnotený 
priemernou mzdou, ktorá je uvedená v národnom hospodárstve pri pracovnej pozícii „sociálny pracovník” za 
rok 2018:
1.013 eur priemerná hrubá mzda sociálneho pracovníka za rok 2018
+ povinné odvody zamestnávateľa (35,2 %) = 1.369,58 eur PPÚ mesačne

Koľko by stála hodina tlmočníckej služby poskytovateľa a koľko by v čistom dostal tlmočník pre-
počtom na priemernú mzdu sociálneho pracovníka?
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Výpočet pre priemerné cestovné náklady v podmienkach NSK (4,10 eur): 

1.369,58 eur: 80 hod./mes. reálny výkon TS = 17,12 eur

+ priemerné cestovné náklady (4,10 eur) = 22,42 eur

+ príspevok zamestnávateľa na stravu (0,31 eur) = 22,73 eur/hod. TS celková cena práce

Výpočet pre cestovné náklady v rámci mesta Nitra (1,20 eur) v podmienkach NSK:  

1.369,58 eur: 80 hod./mes. reálny výkon TS = 17,12 eur

+ priemerné cestovné náklady (1,20 eur) =  18,32 eur

+ príspevok zamestnávateľa na stravu (0,31 eur) =  18,63 eur/hod. TS celková cena práce

Prepočet čistej mzdy za hodinu tlmočníckej služby pre tlmočníka: 

1.013 eur: 80 hod./mes. reálny výkon TS = 12,66 eur

mínus odvody zamestnanca 13,4 % =   -1,66 eur

mínus daň zamestnanca 19 % =   -2,09 eur

čistá mzda za hod. tlmočníckej služby pre tlmočníka 8,91 eur

Celková cena práce za hodinu tlmočníckej služby: TLMOČNÍCKA SLUŽBA Z POHĽADU PRIJÍMATEĽA  

Tlmočnícka služba v slovenskom posunkovom jazyku (ďalej len „SPJ”) na Slovensku je akútnym a 
hlavným problémom číslo jedna najmä z pohľadu, že naše zákony i medzinárodné dokumenty jasne 
hovoria, že nepočujúci má právo mať tlmočníka SPJ pri prelomení komunikačných a informačných 
bariér. Slovensko je ako jediná krajina čiernym bodom na mape v strede Európy, pretože tu nefunguje 
celý systém tlmočníckej služby SPJ. Nielenže to vedie k záhube tlmočníckej služby ako takej, no privádza 
to do zúfalej situácie celú komunitu nepočujúcich, keďže si nepočujúci nemôžu riešiť ani svoje základné 
potreby a nemajú možnosť  ani presadzovať potreby svojej komunity vo všeobecnosti. 
Situácia je neúnosná a katastrofálna. Na Slovensku podľa neoficiálnej štatistiky žije a používa slovenský 
posunkový jazyk okolo 3.000 – 5.500 ľudí so sluchovým postihnutím. V čom presne systém v oblasti 
tlmočníckej služby nefunguje, hoci ho máme zakotvený v zákonoch vrátane zákona o sociálnych 
službách, podľa ktorého v praxi tlmočnícka služba aj funguje?
Ako zástupcovia komunity ľudí so sluchovým postihnutím sme naše údaje získavali z komunikácie so 
samotnými klientmi, ktorí využívajú tlmočnícku službu, a tiež od nepočujúcich z krajoch, kde tlmočnícka 
služba nefunguje. 
Na základe týchto zistení delíme výsledky na dve hlavné témy:
1. Čo sú hlavné problémy (body) a aké opatrenia dlhodobého charakteru je potrebné urobiť, pretože 

ovplyvňujú základné fungovanie tlmočníckej služby na Slovensku?
Je potrebné riešiť tri základné oblasti:

a) Katastrofálna dostupnosť tlmočníkov SPJ na Slovensku
Na Slovensku pracuje v sociálnej praxi približne 20 tlmočníkov tlmočníckej služby, ktorí nedokážu 
uspokojiť enormne veľké množstvo nepočujúcich, ktorí používajú slovenský posunkový jazyk. Ešte 
horšia situácia nastáva, ak si klienti objednajú tlmočnícku službu viac ako raz za mesiac.
Uvedieme jednoduchý príklad: 
Povedzme 5.000 klientov x 5 úkonov tlmočenia za mesiac na osobu činí výsledok  25.000 úkonov 
tlmočenia mesačne. V takejto situácii hrozí totálny chaos. V realite nedokážeme uspokojiť všetkých 
klientov. Možno povedať, že takmer všetci klienti nemajú k dispozícii tlmočnícku službu, na ktorú sú 
odkázaní, na riešenie každodenných situácií a bežných problémov. Súčasne nemôžeme opomenúť, 
že ak počet 25.000 úkonov tlmočenia vynásobíme počtom hodín potreby tlmočenia, vyjde nám pot-
reba enormného počtu hodín tlmočenia v praxi. To je v súčasnej dobe doslova utópia vzhľadom na 
dostupnosť tlmočníckej služby na Slovensku a vzhľadom na certifikovaných tlmočníkov, ktorí vedia 
formálne svoju kvalifikovanosť preukázať. Ak porovnáme ostatné krajiny v Európe, kde majú oveľa 
vyšší počet tlmočníkov a každoročne vychovávajú a vzdelávajú nových tlmočníkov, sme na tom na 
Slovensku biedne. U nás je priemerný vek tlmočníkov nad  50 rokov. Ak títo dovŕšia dôchodkový vek, 
zostane ešte zopár tlmočníkov mladšieho veku k dispozícii, a potom nezadržateľne hrozí kolaps 
tlmočníckej služby na Slovensku aj z tohto ohľadu. Zopár fungujúcich tlmočníkov, ktorí pôsobia v 
tlmočníckej službe, zapisuje objednávky na tlmočenie už niekoľko týždňov dopredu, a tým sa znižuje 
flexibilnosť objednávok.
Vzhľadom na problém so vzdelávaním tlmočníkov SPJ neprodukujeme ani ďalších nových tlmočníkov.

b) Kvalita tlmočenia SPJ
Už niekoľko rokov neexistuje vzdelávací systém pre tlmočníkov SPJ. Neexistuje systematické 
vzdelávanie pre tlmočníkov SPJ, a preto sa v praxi objavuje veľa sťažností od klientov, že síce niektorí 
tlmočníci majú potrebný certifikát, ale ich úroveň a schopnosti v slovenskom posunkovom jazyku sú 
rôznorodé. Nepočujúci klienti požadujú kvalitných tlmočníkov, ktorí ovládajú perfektne slovenský 
posunkový jazyk, no musia aj poznať kultúru nepočujúcich. Niektorí tlmočníci nemajú motiváciu 
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dovzdelávať sa k dosiahnutiu potrebnej kvality, ale skôr sa sami považujú za „hotových“ tlmočníkov. 
Neexistujú žiadne opatrenia, ako by sme mohli kontrolovať úroveň tlmočníkov v rôznych oblastiach a 
priradiť tlmočníka podľa danej zvládnutej jazykovej úrovne a na základe toho i určiť jeho platové 
ohodnotenie.

c) Etický kódex
Nepočujúci klienti sú veľmi citliví na dodržanie pravidiel v rámci osobných informácií a veľakrát sa 
dozvedajú, že po tlmočení tlmočníci informácie z tlmočenia odovzdali ďalej inej alebo iným osobám. 
Tak sa naštrbuje dôvera medzi klientom a tlmočníkom. Potom sa tieto informácie v komunite nepoču-
júcich rýchlo šíria a znižuje sa tým všeobecne dôvera voči tlmočníckej službe. Následne si klienti sami 
riešia svoje záležitosti a spôsobujú si oveľa väčšie problémy, napríklad finančné straty, zlé vzťahy 
medzi kolegami v práci, zlé rozhodnutia z dôvodu nepresných informácií a podobne. Pokiaľ nemáme 
všeobecne platný etický kódex, potom nemáme ani možnosť zaoberať sa postupom pri jeho porušo-
vaní v prípade sťažností, a to od postupných upozornení až po sankcie (či rôzne stupne sankcií) a po 
odobratie certifikátu. Možno povedať, že pri odobratí certifikátu podľa tohto postupu by niektorí 
tlmočníci už nemali a nemohli byť ďalej tlmočníkmi. 
Je potrebné centrálne zaviesť Etický kódex a aj systém kontroly jeho dodržiavania a sankcií pri jeho 
porušovaní.

Tieto tri hlavné oblasti však nie je možné riešiť narýchlo, ale je potrebné konať čím skôr a postupne pri-
pravovať ich fungovanie. Je to základ fungovania tlmočníckej služby. Rovnako je potrebné riešiť pod-
mienky pre tlmočníka, napríklad atraktívne platové ohodnotenie, systém vzdelávania a  iné (k dispozícii 
služobné auto a podobne).

Popis problémov, kde u klientov vzniká najviac nepríjemností:
•   Klient si objedná tlmočníka SPJ, ktorý ochorie, a tak klient  nemá v dispozícii tlmočníka.
•   Dostupnosť tlmočníkov SPJ po pracovnej dobe; napríklad počas víkendov či večer je takmer mizivá 

šanca mať zabezpečeného tlmočníka.
•   Nefunguje online tlmočenie na 24 hodín/7 dní v týždni.
•   Potrebné je myslieť i na dôležitosť koordinátora/sprostredkovateľa tlmočníckej služby, ktorý vybaví 

objednávku na tlmočenie a zabezpečí voľného tlmočníka namiesto toho, aby klient vypisoval všet-
kým dostupným tlmočníkom, či majú voľný termín na tlmočenie.

•   Niektoré kraje na Slovensku nie sú schopné vybaviť požiadavku na zabezpečenie tlmočenia, ak klient 
zo svojho rodného kraja dochádza práve do iného kraja kvôli štúdiu či za prácou.

•   V niektorých krajoch neexistuje poskytovateľ tlmočníckej služby vôbec, a to zbytočne komplikuje vy-
bavovanie tlmočníckej služby pre klienta (komunikácia medzi klientom  a pracovníkom VÚC), klienti 
sa sťažujú,  že pracovníci VÚC neovládajú SPJ, a tak nevedia s nimi zrozumiteľne komunikovať, komu-
nikácia s nimi je sťažená, komplikáciou je proces vybavovania.

•   Často si klient naplánuje zoznam vecí na vybavovanie s tlmočníkom, ale mobilita je pomalá a stáva sa, že 
časť vecí nevybaví – neexistuje možnosť získať grant na nákup auta na terénnu  formu tlmočníckej služby.

•   Klienti vyjadrujú nespokojnosť, že online tlmočenie tlmočníci robia v domácom prostredí,  kde nie je 
záruka diskrétnosti – online tlmočenie by malo prebiehať mimo domova.

•   Klienti majú problém s výnimočnou úhradou (okrem úkonu tlmočenia), napríklad úhradou za ubyto-
vanie pre tlmočníkov na viacdňové firemné školenie, za cestovné, stravu a podobne.

•   Klienti sa sťažujú na to, že tlmočníci si vyberajú, čo budú a nebudú tlmočiť.
•   Mnohí klienti namietajú a vyjadrujú nespokojnosť, ak tlmočníci vykonávajú funkciu tlmočník a súčasne 

poradca.

•   Klienti si nemajú kde objednať tlmočníka na iné typy tlmočenia, napríklad na umelecké či tieňové 
tlmočenie v kultúrnej oblasti.

•   Posunkujúci klienti (ktorí perfektne ovládajú SPJ) si želajú, aby tlmočníci tlmočili v slovenskom posun-
kovom jazyku. Mnohí tlmočníci však tlmočia v posunkovanej slovenčine, čo pre klientov znamená, že 
to nie je tlmočník SPJ i napriek tomu, že disponuje certifikátom na tlmočenie SPJ.

•   Veľa klientov sa sťažuje hlavne na tlmočenie zo SPJ do hovoreného jazyka, pričom v opačnom smere 
z hovoreného jazyka do SPJ sú klienti viac spokojní.

Tieto vymenované problémové oblasti si vyžadujú dlhší čas na riešenie. Je potrebné najprv sa zamerať 
na tri hlavné body a) b) c) ako na jadro tlmočníckej služby a potom na základe spätnej väzby pripraviť 
materiál, školenie či návrh na úpravu v legislatíve,  či zavedenie štandardných  podmienok pre fungo-
vanie tlmočníckej služby na Slovensku.
Ide o veľmi vážnu situáciu z pohľadu samotných nepočujúcich, a ak ju už teraz nebudeme riešiť, o  pár 
rokov nebude v dispozícii dostatok tlmočníkov SPJ. Nepočujúci klienti sa dostanú do ešte väčších prob-
lémov, následkom čoho bude, že na štát bude kladené ešte väčšie bremeno, pretože nepočujúci budú 
oveľa viac závislí od pomoci a podpory zo štátu. Skončí sa im ich dôstojný život a nebudú môcť žiť 
normálne aj v zmysle Dohovoru OSN tak ako ostatní, a nebudú mať zabezpečené plnohodnotné a rov-
nocenné podmienky pre život.
Komunita nepočujúcich sa domnieva, že na základe vyššie spomenutého Slovensko porušuje práva 
nepočujúcich, a to vo viacerých bodoch uvedených v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím.
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že sadzba za poskytovanie hodiny tlmočníckej služby by sa na Slovensku 
mala pohybovať na úrovni 20,00 eur/hod. plus zohľadnenie práce v neštandardnom čase a s pripočítaním 
hodnoty času spojeného s cestovaním a cestovných nákladov tlmočníka autom stanovením fixnej sumy 
na kilometer alebo podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z. z. V 
takom prípade by malo ísť o vyššiu sumu ako je v súčasnosti v jednotlivých samosprávnych krajoch 
reálne poskytovateľom tlmočníckej služby poskytovaná.
Súčasne je potrené zvážiť náročnosť jednotlivých druhov tlmočníckej služby definovanej v zákone. 
Predpokladáme iné ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tlmočníckej služby ambu-
lantne, terénne, či online formou. V každom prípade budú cestovné náklady či prevádzkové náklady iné.
Taktiež je potrebné zohľadňovať náročnosť získania vzdelania a následnú náročnosť tlmočníckeho 
výkonu artikulačného tlmočníka, tlmočníka posunkového jazyka, či taktilného tlmočníka pre osoby s 
hluchoslepotou.
Mnohé vyššie spomenuté aspekty súčasná legislatíva vôbec nezohľadňuje a nerieši. Preto z pohľadu 
poskytovateľa tlmočníckej služby pokladáme legislatívne zadefinovanie tlmočníckej služby v zákone za 
nedokonalé, s mnohými medzerami, ktoré treba riešiť a v zákone predefinovať alebo zadefinovať nanovo.
Počas posledných dvadsiatich rokov sa v Európe rýchlo rozvíjala profesia tlmočníkov posunkového jazy-
ka15. Tento vývin je spôsobený zvýšeným uznaním potreby tlmočníckych služieb pre nepočujúcich, ne-
doslýchavých a hluchoslepých zo strany vlád a zainteresovaných strán.
Tlmočnícke služby sú základnou potrebou, aby sa nepočujúcim osobám16 umožnilo zúčastňovať sa na 
aktivitách v spoločnosti a prispievať k spoločnosti. Celkovo vysoká kvalita tlmočenia posunkového jazy-
ka poskytne nepočujúcim osobám väčšie možnosti uplatňovania ich práv tak ako každému inému 
občanovi.
Vo všeobecnosti sú tieto kľúčové prvky predpokladom dobrých tlmočníckych služieb posunkového jazyka:
•   uznanie národného posunkového jazyka krajiny,
•   aktívne zapájanie všetkých zainteresovaných strán do rozvoja tlmočníckych služieb,
•   zvyšovanie povedomia v spoločnosti o potrebe kvalitných tlmočníckych služieb vo všetkých oblas-

tiach života,
•   zabezpečenie zákonného práva každej nepočujúcej osoby na tlmočnícke služby,
•   zabezpečenie dostatočného financovania tlmočníckych služieb,
•   program denného vzdelávania pre tlmočníkov posunkového jazyka aspoň na bakalárskej úrovni,
•   národný systém monitorovania kvality tlmočníckych služieb,
•   riadne odmeňovanie za tlmočnícke služby17,
•   nezávislé centrálne sprostredkovateľské a informačné miesto pre tlmočnícke služby pre všetky zain-

teresované strany a širokú verejnosť.
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Pojem porucha sluchu používame v prípade, že myslíme konkrétne, merateľné poškodenie sluchu. 
Pojem sluchovo postihnutý používame v prípadoch: 1. ak ide o informácie z legislatívnych pred-
pisov, 2. ak ide o osobu/osoby so stratou sluchu, u ktorých poukazujeme na jej dôsledky v živote.
Vo väčšine legislatívnych predpisov sa používa na základe zákona 149/1995 pojem posunková reč, 
pretože boli prijaté pred rokom 2017 (kedy bola jeho novelizácia), preto ho takto používame pri ich 
uvádzaní aj my. Pri ďalších informáciách a analýze výsledkov používame pojem posunkový jazyk, 
tak ako je to správne z legislatívneho hľadiska aj uvedené v novelizácii zákona č.151/2007 Z. z.
Krajské centrum ANEPS v Košiciach reálne dostáva finančný príspevok od Košického samo-
správneho kraja a zamestnáva aj tlmočníkov, napriek tomu, že informácie z kraja tieto skutočnosti 
neuvádzali (podrobnejšie informácie Tabuľka č.10).
Viac o mne: https://www.mayadewit.nl/about
Tiež označovaný ako posunkový jazyk Holandska
https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen/leraar-nederlandse-gebarentaal-tolk-ngt
Program vzdeláva aj učiteľov holandského posunkového jazyka (NGT) a tlmočníkov z reči na text, 
ako sa im hovorí v Holandsku.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities/article- 9-accessibility.html
UWV www.uwv.nl
Nazývaný aj rýchlopisec
Ide o tím dvoch tlmočníkov, ktorí pracujú počas úlohy ako tím, navzájom sa podporujú pri 
tlmočení a striedajú sa každých 15 - 20 minút.
Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (Stichting RTGS) www.stichtingrtgs.nl
Tolkcontact www.tolkcontact.nl
https://www.tolkcontact.nl/nieuws/tolkvoorzieningen-vanaf-1-juli-bij-n-loket/
Tupi, 2019; Wheatley & Pabsch, 2012; Wheatley & de Wit, 2014; de Wit, 2016; de Wit, 2017
Uvádzaný pojem nepočujúce osoby zahŕňa všetky osoby, ktoré sú nepočujúce, sluchovo postih-
nuté a hluchoslepé
Nedostatočná kompenzácia za tlmočnícke služby môže viesť k nízkemu počtu, resp. kvalite 
tlmočníkov. Ak tlmočníci za požadovanú službu nedostanú primeranú odmenu, nemôžu mať ako 
hlavný zdroj príjmov len tlmočenie. Okrem toho by úroveň odmeňovania nemusela stimulovať 
nových odborníkov, aby pokračovali v kariére v oblasti tlmočenia alebo podporovali súčasných 
tlmočníkov, aby sa ďalej vzdelávali.

VYSVETLIVKY

ANEPS 
AT    
ATLPRENES  
Atď.    
BASK 
BBSK    
BSN11   
B. ú.   
Č.    
DPH   
EÚ   
Hod.   
HU   
KESK    
Km   
Min.   
NBTG   
NGT   
NSK   
NRSK    
NVTD   
OA   
Ods.   
OSN   
Písm.   
PJ    
POSK    
R.   
Resp.   
RTGS   
SP   
SPJ   
TASPO  
TNSK    
TS    
TTSK   
Tzn.   
ŤZP    
UWV   
ÚPSVaR  
VÚC   
VZN   
ZASK   
Z. z.

Asociácia nepočujúcich Slovenska
artikulačné tlmočenie
Asociácia tlmočníkov pre nepočujúcich na Slovensku
a tak ďalej
Bratislavský samosprávny  kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
osobné identifikačné číslo nepočujúceho
bez údajov
číslo
daň pridanej hodnoty
Európska únia
hodina
Univerzita aplikovaných vied Utrecht
Košický samosprávny kraj
kilometer
minúta
Holandská asociácia tlmočníkov posunkového jazyka
tlmočník holandského posunkového jazyka
Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj 
Profesijné združenie tlmočníkov pre nepočujúcich
osobná asistencia
odsek
Organizácia Spojených národov
písmeno 
posunkový jazyk
Prešovský samosprávny kraj
rok
respektíve
Národný register tlmočníkov posunkového jazyka
sluchové postihnutie 
slovenský posunkový jazyk
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých Trnava
Trenčiansky samosprávny kraj 
tlmočnícka služba 
Trnavský samosprávny kraj 
to znamená
ťažké zdravotné postihnutie 
Národná vládna agentúra
ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
vyšší územný celok
všeobecne záväzné nariadenie
Žilinský samosprávny kraj
Zbierka zákonov

POUŽITÉ SKRATKY
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Obr. 1 Systém tlmočníckych služieb v Holandsku
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OPTIMALIZÁCIA PROCESU 
POSKYTOVANIA 
SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
V DENNOM STACIONÁRI 
A REHABILITAČNOM 
STREDISKU NA SLOVENSKU

SÚČASNÝ STAV POSKYTOVANIA A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
V DENNOM STACIONÁRI A V REHABILITAČNOM STREDISKU NA SLOVENSKU 
(PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM)

Verejné politiky v Slovenskej republike zamerané na ľudí so zdravotným postihnutím sú upravené v rôz-
nych právnych predpisoch patriacich do rôznych oblastí a do pôsobnosti viacerých rezortov. V tejto 
štúdii sa budeme osobitne zameriavať na oblasť sociálnej ochrany, ktorú môžeme rozdeliť do štyroch 
častí, a to zdravotnú starostlivosť, systém sociálneho poistenia, štátnu sociálnu podporu a sociálnu po-
moc. My sa budeme venovať vybraným druhom sociálnych služieb pre ľudí  so zdravotným postihnutím, 
ktoré je možné zaradiť do oblasti sociálnej pomoci a táto oblasť patrí na národnej úrovni do pôsobnosti 
rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 
„MPSVR“), ktoré je ústredným orgánom štátnej správy. Dlhé roky patrí problematika sociálnej ochrany 
ľudí so zdravotným postihnutím do pôsobnosti tejto inštitúcie. To však neznamená, že v sociálnych 
službách neparticipujú aj iné rezorty, napr. rezort zdravotníctva alebo školstva. Je však potrebné uviesť, 
že sociálne služby v Slovenskej republike sú decentralizované na úroveň samosprávy, t. j. obcí a vyšších 
územných celkov. Ide o ich originálnu pôsobnosť. Štát neposkytuje žiadny druh  sociálnej služby.

Legislatívny rámec poskytovania sociálnych služieb 
v dennom stacionári a v rehabilitačnom stredisku 
Sociálne služby v Slovenskej republike sú od 1. januára 2009 upravené v samostatnej právnej norme, 
ktorou je 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 ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Zákon o sociálnych službách upravuje 
právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne 
začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Jedným 
z dôvodov  nepriaznivej sociálnej situácie, za ktorú sa považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, ro-
diny a komunity, v ktorom sa táto osoba, rodina a komunita nachádzajú, je aj napr. ohrozenie vývinu  
fyzickej osoby z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku alebo 
nepriaz nivý zdravotný stav, ťažké zdravotné postihnutie alebo odkázanosť na pomoc inej fyzickej oso-
by, ale aj dovŕšenie dôchodkového veku.

OPTIMALIZÁCIA PROCESU 
POSKYTOVANIA 
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V DENNOM STACIONÁRI 

A REHABILITAČNOM 
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Sociálne služby sa podľa citovaného zákona poskytujú prostredníctvom odborných, obslužných a 
ďalších činností, ktoré je poskytovateľ povinný poskytnúť alebo zabezpečiť v prípade, že sú tieto čin-
nosti pri jednotlivých druhoch sociálnych služieb taxatívne vymedzené. Odborné činnosti, ktorými sú 
sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, je možné za podmienok ustanovených týmto zákonom 
poskytovať aj samostatne na základe akreditácie. Poskytovateľ môže vykonávať aj iné činnosti ako upra-
vuje tento zákon, ktoré zvýšia kvalitu sociálnej služby. Ide napr. o rôzne druhy terapií (napr. arteterapia, 
dramatoterapia, muzikoterapia, canisterapia, felinoterapia), kadernícke a kozmetické služby.
Sociálne služby sú službami verejného záujmu a sú prevažne poskytované bez dosiahnutia zisku. Zákon 
umožňuje poskytovať sociálne služby aj  za účelom podnikania, ale bez podpory z verejných zdrojov.
Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do niekoľkých skupín v závislosti od povahy 
nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené: 
•   sociálne služby krízovej intervencie (napríklad terénna sociálna služba, integračné centrum, komu-

nitné centrum, útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania),
•   sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (napríklad zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, služ-

ba včasnej intervencie),
•   sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného pos-

tihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. 
fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej osoby (napríklad zariadenie pre seniorov, zariadenie 
podporovaného bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, rehabilitačné stredisko, 
domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, opatrovateľská služba, prepravná služba, 
tlmočnícka služba, požičiavanie pomôcok, agentúry osobnej asistencie),

•   sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (napríklad monitorovanie a signalizá-
cia pomoci, krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií),

•   podporné služby (napríklad odľahčovacia služba – respite care, denné centrum, podpora samostat-
ného bývania, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny).

Ako z uvedeného vyplýva, sociálna služba poskytovaná v dennom stacionári a v rehabilitačnom 
stredisku patrí do 3. skupiny sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchod-
kového veku. Práve sociálna služba v zariadení denného stacionára bola zavedená ako nový typ sociál-
nej ambulantnej služby na podporu zotrvania ľudí so zdravotným postihnutím v domácom prostredí a 
komunite až zákonom o sociálnych službách (od 1. 1. 2009). Oba vyššie uvedené druhy sociálnych 
služieb patria svojím charakterom a poslaním k sociálnym službám, ktoré  nazývame komunitné služ-
by, lebo vytvárajú podmienky na podporu začlenenia osôb so zdravotným postihnutím do bežného 
života, do komunity, a to aj v súlade s prílohou č. 1 Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 
2015 – 2020.

Osobný rozsah, vecný rozsah a formy sociálnej služby poskytovanej 
v zariadení denného stacionára a v rehabilitačnom stredisku
Komu možno poskytovať sociálnu službu v dennom stacionári (§ 40)
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu 
službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Rozsah činností v dennom stacionári
Z hľadiska rozsahu činností je poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári povinný poskytovať  

a zabezpečovať tieto činnosti:
•   pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
•   sociálne poradenstvo,
•   sociálna rehabilitácia,
•   stravovanie,
•   pracovná terapia,
•   záujmová činnosť. 
Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im aj výchova. Aj v dennom sta-
cionári, ak sa poskytuje sociálne poradenstvo, je poskytované aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá 
zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Formy sociálnej služby v dennom stacionári
Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytuje výlučne ako ambulantná služba v pracovných dňoch 
a najmenej v rozsahu 8 hodín denne. Je potrebné však uviesť, že hodinový rozsah a povinnosť posky-
tovať, t. j. mať otvorenú prevádzku denného stacionára počas 8 hodín, sa vzťahuje na poskytovateľa a 
nie na klientov. Klient si môže na základe svojho rozhodnutia dohodnúť v zmluve aj kratší rozsah hodín 
poskytovania sociálnej služby podľa svojich potrieb a okolností, ako aj vybrať si dni a hodiny, v ktorých 
bude navštevovať zariadenie. Je ideálne, ak má poskytovateľ naplnenú kapacitu, ktorú má zaregistro-
vanú na vyššom územnom celku. Súčasne však musí dávať pozor, aby v danom čase nebolo v zariadení 
viac klientov ako je zaregistrovaná kapacita. V praxi to znamená, že poskytovateľ môže mať zaregistro-
vanú kapacitu 20 klientov, ale zmluvu mať uzatvorenú s 25 klientmi. Tí navštevujú zariadenie denný 
stacionár napríklad v počte dvaja klienti na 4 hodiny denne, čo predstavuje dvoch klientov na jedno 
registrované miesto. Jeden klient chodí do zariadenia napr. od 8.00 do 12.00 hod. a druhý klient od 
12.00 do 16.00 hod. Aj keď počet hodín nie je pre klienta povinne určený zákonom, pre poskytovateľa je 
počet hodín, počas ktorých klient navštevuje zariadenie, veľmi významnou skutočnosťou, keďže od 
toho sa odvíja jeho financovanie zo strany MPSVR SR. Tento problém si však rozoberieme v časti finan-
covania tejto sociálnej služby.
Aj pri poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári zákon ustanovuje v prílohe č.1 personálne 
štandardy. Na rozdiel od rehabilitačného strediska sa však určuje počet klientov na jedného zames-
tnanca aj v závislosti od toho, aký je podiel dohodnutého času poskytovania sociálnej služby pri-
jímateľom sociálnej služby so stupňom odkázanosti V a VI. Ak je to menej ako 50% z celkového počtu 
hodín ambulantnej prevádzky, počet prijímateľov na jedného zamestnanca je 4,5. Ak je podiel dohod-
nutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby so stupňom odkázanosti V a VI 
50 % a viac ako 50 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky, počet prijímateľov na jedného 
zamestnanca je 3. Pri všetkých formách sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku musí percentuálny 
podiel odborných zamestnancov tvoriť 70 % z celkového počtu zamestnancov a rovnaké percento 
odborných zamestnancov sa vyžaduje aj v dennom stacionári. 

Komu možno poskytovať sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku (§ 37)
Fyzickej osobe,
•   ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona,
•   fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a 
•   fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. 

Rozsah činností v rehabilitačnom stredisku
Z hľadiska rozsahu činností je poskytovateľ sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku povinný posky-
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tovať tieto činnosti:
•   sociálnu rehabilitáciu,
•   sociálne poradenstvo,  
•   pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
•   ubytovanie,
•   stravovanie,
•   pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
Je potrebné uviesť, že pri poskytovaní poradenstva v tomto type zariadení sa poradenstvo poskytuje 
aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej 
fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Formy sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku
Sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku možno poskytovať pobytovou alebo ambulantnou formou. 
Ak sa sociálna služba poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantnou formou, takéto zariadenie nie je 
povinné poskytovať klientom  stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
Aj v pobytovej forme sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku však platí určité obmedzenie, a to sa 
týka dĺžky doby/času poskytovania tejto sociálnej služby, keďže ju možno poskytovať len na určitý čas, 
najdlhšie na tri mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.
Dôvodom postupného prijímania obmedzení v RS (v určitom období nebol určený presný čas obmedze-
nia poskytovania sociálnej služby pri pobytovej forme) bola skutočnosť, že mnohé rehabilitačné stre-
diská sa odklonili od účelu, na ktorý boli určené. Postupom rokov čoraz častejšie nahrádzali RS iné druhy 
zariadení sociálnych služieb, napríklad zariadenia pre seniorov alebo domovy sociálnych služieb, v 
ktorých ľudia so zdravotným postihnutím strávili aj niekoľko rokov, ale nie za účelom sociálnej rehabi li-
tácie, ale s cieľom zabezpečiť si starostlivosť pri odkázanosti na pomoc inej osoby, ak nemohli zostať vo 
svojom prirodzenom prostredí. Poskytovatelia pristupovali k takémuto riešeniu najmä z toho dôvodu, 
že na trhu sociálnych služieb v SR neboli dostatočné voľné kapacity pre ľudí s potrebou umiestnenia 
napr. v zariadení pre seniorov. Ani dnes nie je situácia na trhu oveľa priaznivejšia, dôkazom toho sú 
počty čakateľov na umiestnenie, ktoré sa každoročne zvyšujú. V roku 2018 bolo celkovo 9 643 fyzických 
osôb – žiadateľov/čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach s 
odkázanosťou, z toho najviac v zariadeniach pre seniorov, až 5.654 osôb. 
S cieľom poskytovať kvalitné sociálne služby prijímateľom sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku 
zákon ustanovuje v prílohe č. 1 personálne štandardy. To znamená, že určuje maximálny počet pri-
jímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca v rehabilitačnom stredisku, ako aj percentuálny po-
diel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, a to podľa formy sociálnej služby. V 
celoročnej  sociálnej službe je to 1,5 prijímateľov na jedného zamestnanca, v týždennej forme 1,8 pri-
jímateľov na jedného zamestnanca a v ambulantnej forme 2,2 prijímateľov na jedného zamestnanca. Pri 
všetkých formách sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku musí percentuálny podiel odborných 
zamestnancov tvoriť 70 % z celkového počtu zamestnancov.

Odlišnosti v poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku
Ak by sme chceli porovnať sociálne služby v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku, pokiaľ ide o 
formu, tak na rozdiel od denného stacionára umožňuje rehabilitačné stredisko poskytovať sociálnu služ-
bu klientom aj pobytovou formou. Je to z toho dôvodu, že mnohým občanom, ktorým je potrebné posky-
tnúť dlhodobú a kvalitnú sociálnu rehabilitáciu a ktorí nemajú zabezpečenú ambulantnú službu vo svojej 
komunite a nemôžu denne dochádzať do ambulantnej služby, sa tak vytvára možnosť ju absolvovať. V 
rámci sociálnej rehabilitácie je klient podporovaný k samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, a to roz-

vojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, 
pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím 
prirodzených zdrojov v rodine a komunite, ale napr. aj nácvikom používania pomôcky, nácvikom prác v 
domácnosti, nácvikom priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučbou písania a čítania 
Braillov ho písma, nácvikom zrakového vnímania a sociálnej komunikácie. 
Ďalší rozdiel spočíva v tom, že pokiaľ v rehabilitačnom stredisku je poskytovateľ povinný poskytovať 
sám svojimi zamestnancami vybrané druhy vyššie uvedených  činností, v dennom stacionári má 
poskytovateľ možnosť okrem obligatórnych činností, akými sú záujmová a pracovná terapia, určité čin-
nosti len zabezpečovať, napríklad aj prostredníctvom iných subjektov. Rozdiel spočíva aj v tom, že pokiaľ 
v rehabilitačnom stredisku poskytovanej ambulantnou formou je možnosť neposkytovať stravovanie, v 
dennom stacionári takúto výnimku platná legislatíva neumožňuje.
Vyššie uvedené zariadenia sociálnych služieb sa líšia aj okruhom fyzických osôb, ktorým môže byť 
daná sociálna služba poskytovaná. Pokiaľ v rehabilitačnom stredisku je okruh širší a právna úprava 
umožňuje poskytovať túto sociálnu službu fyzickým osobám od II. stupňa odkázanosti až po VI. stu-
peň odkázanosti a aj osobám bez ohľadu na stupeň odkázanosti s taxatívne určenými zdravot-
nými postihnutiami (osobám slabozrakým, nepočujúcim alebo ľuďom s ťažkou obojstrannou ne-
doslýchavosťou), v dennom stacionári je možné sociálnu službu poskytovať len klientom, ktorí majú 
najmenej III. stupeň odkázanosti. Sprísnenie, ktoré sa premietlo do požiadavky vyššieho stupňa 
odkázanosti  v podmienkach poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári pre klientov, t. j. z poža-
dovaného II. stupňa odkázanosti na III. stupeň odkázanosti, bolo zavedené až novelou zákona o so-
ciálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. 3. 2017 (zákon č. 40/2017 Z. z.). Dôvodom tejto 
zmeny však neboli argumenty vyplývajúce z odbornej analýzy, ale snaha štátu zamedziť nárastu pri-
jímania a poskytovania tejto sociálnej služby ďalším klientom s nižším rozsahom hodín odkázanosti, čo, 
samozrejme, znamená aj úsporu financií z verejných zdrojov. Ak by sme vychádzali z posudzovania roz-
sahu odkázanosti, ktoré je upravené v prílohe č. 3 zákona o sociálnych službách, tak nevidíme dôvod, 
aby aj klient, ktorý je odkázaný na 2 až 4 hodiny denne alebo 60 až 80 hodín mesačne na pomoc inej 
fyzickej osoby, nemohol navštevovať zariadenie typu denný stacionár. Pre objektívnosť je však potrebné 
uviesť, že v tom čase mnohí poskytovatelia, hlavne v Prešovskom a Košickom kraji, ktorí si zriadili zaria-
denie typu denný stacionár len účelovo, predovšetkým na získanie finančných zdrojov, existujúci sys-
tém financovania zneužívali a neposkytovali kvalitnú sociálnu službu svojim klientom podľa ich potrieb. 
Sociálnu službu neposkytovali ani čo do rozsahu odborných, obslužných činností, ale ani z hľadiska 
napr. dodržiavania bezbariérového fyzického prostredia, hygienických podmienok alebo personálnych 
štandardov a niektorí z nich sa dopúšťali doslova podvodu. Preto mnohí z nich, ktorí nespĺňali právne 
podmienky pre poskytovanie tejto sociálnej služby, aj na základe monitoringov a finančných kontrol zo 
strany MPSVR SR, zanikli a boli vymazaní z registra poskytovateľov. 

Financovanie sociálnej služby v zariadení typu denný stacionár a rehabilitačné stredisko 
V osobitnej štvrtej časti zákona o sociálnych službách je upravené financovanie sociálnych služieb. 
Táto právna úprava ustanovuje, z akých zdrojov môžu byť financované sociálne služby tak verejných 
ako neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. 
Pokiaľ ide o sociálne služby poskytované obcou alebo subjektom zriadeným alebo založeným ob-
cou alebo samosprávnym krajom (verejní poskytovatelia), ide o prostriedky:
•   z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby,
•   z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby a z úhrad za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8,
•   z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby,
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•   zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR, a to z
•  finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (ďalej len 
„finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odká zanosťou “), 

•   finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie,
•   z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
•   z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,
•   z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v zriaďovateľskej pôsob-

nosti alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho súhlasom,
•   z príjmu zo sociálneho podniku,
•   z príjmu z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia,
•   z iných zdrojov.

Neverejní poskytovatelia (napr. občianske združenia, neziskové organizácie, fyzické osoby) môžu fi-
nancovať sociálne služby: 
•   z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch seba-

obsluhy a z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby za podmienok ustano-
vených  zákonom,

•   z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby a z úhrad za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8,

•   z rozpočtu MPSVR SR, a to z
•   finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou 

podľa § 78a,
•   finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa,

•   z vlastných zdrojov neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
•   z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy, 
•   z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení daňou z príjmov, ktorú vykonáva ne-

verejný poskytovateľ sociálnej služby podľa osobitných predpisov, 
•   zo zisku zo sociálneho podniku,
•   z príjmu z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia,
•   z iných zdrojov.

Pri financovaní sú neverejní poskytovatelia rozlišovaní z toho hľadiska, či majú neziskový charakter, ale-
bo či ide o podnikateľské subjekty, keďže z verejných zdrojov nie je možné podporovať poskytovateľov 
sociálnych služieb, ktorí ich poskytujú za účelom dosiahnutia zisku.
Pokiaľ ide o rehabilitačné stredisko a denný stacionár, tie môžu byť financované z nasledovných 
verejných zdrojov, a to aj v závislosti od toho, či ide o verejného alebo neverejného poskytovateľa sociál-
nej služby:

A. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby 
v zariadeniach podmienených odkázanosťou 
Ak ide o verejného poskytovateľa a neverejného poskytovateľa sociálnej služby v dennom stacionári a 
rehabilitačnom stredisku, môžu byť financovaní (okrem vlastných zdrojov) zo zdrojov MPSVR SR, a 
to prostredníctvom  finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pod-
mienených odkázanosťou, a to podľa § 78a ods. 2 až 7 a 10 až 12. Výška príspevku je každoročne 
určená v závislosti od stupňa odkázanosti klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a formy 

sociálnej služby nariadením vlády Slovenskej republiky (č.185/2018). Nariadenie vlády Slovenskej re-
publiky sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. júna kalendárneho roka 
predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.
Výška príspevku je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 pri celoročnej forme a ambulantnej forme nasledovná:

Tabuľka č. 1 
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, 
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, 
ktoré dovŕšili dôchodkový vek, podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona na rok 2019

Tabuľka č. 2 
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, 
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, 
ktoré dovŕšili dôchodkový vek, podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona na rok 2020

Stupeň odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku 
pri poskytovaní pobytovej 
sociálnej služby/mesiac/
miesto

Výška finančného príspevku 
pri poskytovaní ambulantnej 
sociálnej služby/mesiac/
miesto obsadené najmenej 
v rozsahu 8 hodín 
ambulantnej prevádzky 
počas pracovného dňa

II. stupeň 96 eur 64 eur

III. stupeň 216 eur 144 eur

IV. stupeň 288 eur 192 eur

V. stupeň 408 eur 272 eur

VI. stupeň 504 eur 336 eur

Stupeň odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku 
pri poskytovaní pobytovej 
formy sociálnej služby 
v zariadení sociálnych 
služieb/mesiac/miesto

Výška finančného príspevku 
pri poskytovaní ambulantnej 
formy sociálnej služby v 
zariadení sociálnych služieb/
mesiac/miesto obsadené 
najmenej v rozsahu 8 hodín 
ambulantnej prevádzky 
počas pracovného dňa

II. stupeň 104 eur 70 eur

III. stupeň 234 eur 156 eur

IV. stupeň 312 eur 208 eur

V. stupeň 442 eur 295 eur

VI. stupeň 546 eur 364 eur

V súčasnosti sú už vládou SR schválené nariadením vlády č. 175/2019 Z. z aj výšky finančných príspevkov 
na rok 2020, ktoré budú platiť od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a to nasledovne:
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Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, 
ktorý sa poskytuje v sumách uvedených vyššie, sa poskytuje nielen v závislosti od formy sociálnej služby, 
ale aj od štruktúry prijímateľov podľa stupňa odkázanosti, ako aj počtu miest v zariadení, ktoré má 
poskytovateľ zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb.
Zákon osobitne upravuje, ako sa určuje počet prijímateľov sociálnej služby v štruktúre podľa stupňa 
odkázanosti klientov v pobytovej sociálnej službe a v ambulantnej sociálnej službe. Počet sa pritom zisťu-
je pri pobytovej sociálnej službe ku dňu podania žiadosti na miestach v zariadení, na ktorých sa:
•   poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

s dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby najmenej tri mesiace; dohodnutý čas 
najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení rehabili-
tačného strediska a zariadenia opatrovateľskej služby. Je to logické, keďže je obvyklé a zákon to aj 
vyžaduje, že klientom v týchto zariadeniach sa poskytuje sociálna služba len na určitý čas a ten môže 
byť kratší ako sú 3 mesiace;

•   poskytovala sociálna služba v období dvanástich mesiacov pred podaním žiadosti na základe 
uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s najdlhším dohodnutým časom 
poskytovania tejto sociálnej služby, najmenej tri mesiace, s výnimkou rehabilitačného strediska a 
zariadenia opatrovateľskej služby, ako sme uviedli vyššie;

•   predpokladá začať poskytovať sociálnu službu v príslušnom roku, ak nie sú miestami podľa 
písmen a) a b), najviac v počte miest v zariadení zapísaných v registri po odpočítaní miest podľa 
písmen a) a b).

Ak ide o ambulantnú sociálnu službu v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku, štruktúra 
prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa 
neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspe-
vok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra pri-
jímateľov sa určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom 
sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 celkového počtu hodín 
ambulantnej prevádzky poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie 
sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Príklad určenia štruktúry pri-
jímateľov ambulantnej sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti je uvedený v prílohe č. 2 tejto štúdie.
Písomnú žiadosť o finančný príspevok z MPSVR je nevyhnutné doručiť na MPSVR v lehote od 1. júla do 
31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka (§ 78b). Zmeškanie tejto lehoty je možné odpustiť 
len zo závažných dôvodov za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách.
Novelou zákona č.280/2019 Z. z. bola prijatá pozitívna zmena, ktorá sa týka aj denného stacionára a re-
habilitačného strediska, a v zmysle tejto zmeny môže nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, 
§ 78a a 78aa pri pobytovej sociálnej službe v zariadení vzniknúť aj na miesto, na ktoré nebola uzat-
vorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ak neobsadenosť neprekročí lehotu viac ako 30 po 
sebe nasledujúcich dní. Aj v zariadení ambulantnou formou bude tzv. tolerovaná neobsadenosť 
miesta z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 19 po sebe nasledujúcich 
pracovných dní, pričom ale musí byť dodržaný časový rozsah poskytovania tejto sociálnej služby, t. j. 80 
hodín mesačne. Ďalšia zmena sa týka aj evidencie prítomnosti klientov v ambulantnej forme, ktorej 
obsahom musí byť vyznačenie času príchodu a času odchodu prijímateľa a počet hodín poskytovanej 
sociálnej služby. Touto zmenou sa zabezpečuje kontrola skutočnosti, či v rovnakom čase nie je v zaria-
dení viac klientov ako je registrovaný počet miest.
Ide o zmeny, ktorých sa neverejní poskytovatelia dlhodobo dožadovali, keďže mnohokrát nevedeli  ihneď 
obsadiť voľné miesto, t. j. nemali vôbec s klientom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, a v 

dôsledku toho sa im na takéto miesto nemohol poskytnúť finančný príspevok. Poskytovateľ však aj v 
takýchto prípadoch musel zabezpečiť zákonom stanovený počet zamestnancov a naďalej zabezpečovať 
prevádzku, čo pri znížení výšky finančného príspevku mnohým spôsobovalo finančné problémy.
Predpokladom poskytnutia finančného príspevku z MPSVR pre poskytovateľa  je aj pozitívne písomné 
vyjadrenie obce alebo VÚC o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom 
sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb. Obec a VÚC sú povinné vy-
dať neverejnému poskytovateľovi takéto vyjadrenie do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia takejto 
žiadosti. V prípade, že obsahom vyjadrenia je nesúlad s plánovacími dokumentami obce alebo VÚC, 
žiadateľovi nemožno finančný príspevok poskytnúť. 
Finančný príspevok, ktorý poskytuje MPSVR SR aj pre poskytovateľov sociálnej služby v dennom 
stacionári a rehabilitačnom stredisku je však účelovo určený a poskytovatelia ho môžu použiť 
výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov 
poskytovateľa sociálnej služby vo výške, ktorá zodpovedá výške platu podľa osobitného predpisu, 
a poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov 
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu.
Osobitným predpisom, ktorý upravuje výšku platov pre zamestnancov, je zákon č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, že poskytovateľ má záujem poskytnúť svojim zamestnancom plat/mzdu 
vo vyššej sume, ako sú sumy určené v tomto osobitnom predpise, môže tak urobiť a rozdiel vyplatiť 
svojim zamestnancom len z iných zdrojov,  nie  však z finančného príspevku poskytnutého MPSVR SR.
Pri použití finančného príspevku, ktorý bol poskytnutý poskytovateľovi zo strany MPSVR, platí celý rad  
podmienok a pravidiel, ktoré sú ustanovené jednak zákonom o sociálnych službách, ako aj zmluvou, 
ktorú uzatvára poskytovateľ s MPSVR. Ide napr. o podmienky hospodárneho, efektívneho a účelného 
použitia finančných prostriedkov, vrátenia/zúčtovania  finančného príspevku za neobsadené miesto.
V tabuľke nižšie uvádzame, akému počtu poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári a reha-
bilitačnom stredisku v členení na verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a v akej 
výške bol poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVR v roku 2018:

Rok 2018 Počet zariadení Poskytnutý FP

SPOLU 261 6 958 008,79

Denný stacionár 241 6 547 447,27

Neverejný 173 4 917 521,51

Verejný 68 1 629 925,76

Rehabilitačné stredisko 21 410 561,52

Neverejný 21 410 561,52

Verejný 0 0,00

Tabuľka č. 3 
Finančný príspevok poskytnutý MPSVR SR v r. 2018

Ako z tabuľky č. 3 vyplýva, z celkového počtu poskytovateľov sociálnej služby v denných stacionároch 
(261) až 66,3 % tvoria neverejní poskytovatelia (173), ktorým bol finančný príspevok poskytnutý, 
a to na cca 4.132 miest. Údaj o počte miest nie je totožný s počtom uvádzaným pri žiadostiach o tento 
príspevok, a to z nižšie uvedeného dôvodu, že počet miest sa vykazuje iba pri podaní žiadosti o finančný 
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Tabuľka č. 4 
Prehľad výšky žiadaných súm finančného príspevku v roku 2018

 Rok 2018 Žiadaná suma FP Počet miest Počet zariadení

SPOLU 8 117 373,36 5 598 273

Denný stacionár 7 706 811,84 5 344 253

Neverejný 5 967 450,48 4 132 183

Verejný 1 718 219,28 1 194 69

Nezaradené 21 142,08 18 1

Rehabilitačné stredisko 410 561,52 254 21

Neverejný 410 561,52 254 21

Verejný 0,00 0 0

Nezaradené 0,00 0 0

B. Finančný príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby 
v dennom stacionári  a rehabilitačnom stredisku 
Ďalším konkrétnym verejným zdrojom financovania pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby 
v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku je samospráva. Je však potrebné rozlišovať, ktorá služ-
ba patrí do pôsobnosti ktorej samosprávy. Zaradenie rehabilitačného strediska je povinná financo-
vať regionálna samospráva (vyšší územný celok) a zaradenie denného stacionára lokálna samo-
správa (obec, mesto), a to prostredníctvom finančného príspevku na prevádzku. Takýto príspevok sa 
neposkytuje pre verejných poskytovateľov, keďže títo poskytovatelia majú zabezpečené financovanie 
ďalších výdavkov súvisiacich s prevádzkou svojich zariadení z vlastných rozpočtov samosprávy.
Pri výpočte výšky finančného príspevku na prevádzku (FPP) sa zákonodarca snažil zaviesť  princíp 
po rovnateľného financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pri zabez-
pečení ich prevádzky, aj keď ani v súčasnosti nie sú všetky právne podmienky pre verejných a neverej-
ných poskytovateľov porovnateľné. Pri výpočte FPP sa vychádza z úrovne priemerných bežných vý-
davkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za uvedenú sociálnu službu, 
ktoré majú obce alebo vyššie územné celky za predchádzajúci rozpočtový rok. To platí len za predpokla-

príspevok. Ak porovnáme počet poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári, ktorí si podali 
žiadosť o tento finančný príspevok, ktorých bolo 183, vidíme, že finančný príspevok bol z rôznych 
dôvodov poskytnutý len 173 neverejným poskytovateľom sociálnej služby v dennom stacionári. 
Z tabuľky č. 3 vyplýva, že finančný príspevok z MPSVR SR pre poskytovateľov sociálnej služby v rehabili-
tačnom stredisku bol poskytnutý výlučne len pre neverejných poskytovateľov, čo znamená, že žiaden 
verejný poskytovateľ zriadený alebo založený obcou o takýto finančný príspevok nepožiadal a verejný 
poskytovateľ tejto sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný 
celok v súlade so zákonom o sociálnych službách, o takýto finančný príspevok ani nemôže požiadať.
Aby bolo možné zistiť počet miest, na ktoré poskytovatelia denných stacionárov a rehabilitačných 
stredísk žiadali finančný príspevok z MPSVR SR, uvádzame nižšie aj tabuľku spracovanú na účely 
žiadostí o tento príspevok  pre denný stacionár  a rehabilitačné stredisko v roku 2018, keďže pri poskyt-
nutí finančného príspevku sa už údaj o počte miest nesleduje. Z tabuľky je zrejmý aj rozdiel medzi poža-
dovanou sumou  na tento príspevok pre denný stacionár a rehabilitačné stredisko, ktorá je vo výške 
8.117.373,36 eur a sumou, ktorá bola nakoniec poskytnutá na tento účel 6.958.008,79 eur.

du, že obec/mesto alebo vyšší územný celok takýto druh sociálnej služby v dennom stacionári a rehabili-
tačnom stredisku poskytuje alebo zabezpečuje prostredníctvom nimi zriadenej alebo založenej 
právnickej osoby. V prípade, že obec/mesto/vyšší územný celok neposkytuje/nezabezpečuje sociálnu 
službu v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku, neberú sa  do úvahy pri výpočte FPP priemerné 
bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy, ktoré má obec/mesto/VÚC a títo platitelia  FPP 
majú  právo  si vybrať z viacerých možností. Za základ pre výpočet FPP si môžu obce/mestá/VÚC vybrať 
napr. priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu posky-
tovanú v pôsobnosti inej obce v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, priemerné 
bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsob-
nosti iného vyššieho územného celku, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom vyššie-
ho územného celku, priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociál-
nu službu poskytovanú inými neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby, ktorí sú podporení 
finančným príspevkom z MPSVR v územnom obvode obce, ale môžu napr. vziať do úvahy aj skutočné 
bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy konkrétneho  neverejného poskytovateľa sociálnej služby, 
ktorý o  FPP žiada. Priemerné bežné výdavky a  priemerné skutočne  dosiahnuté príjmy z platenia úhrady 
od prijímateľov sa zisťujú podľa zákonom stanovených kritérií, t. j. podľa druhu sociálnej služby, podľa 
jej formy, počtu klientov a kapacity zariadenia. To platí aj pre denný stacionár a rehabilitačné stredisko. 
Vo všeobecnosti sa FPP určuje vo výške rozdielu medzi  priemernými bežnými výdavkami za pred-
chádzajúci rozpočtový rok (v prípade denného stacionára  a rehabilitačného strediska v prepočte na 
počet miest/ kapacitu) a priemerným príjmom z poskytnutého finančného príspevku (z MPSVR) za 
predchádzajúci rozpočtový rok a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrady 
za predchádzajúci rozpočtový rok. Do vzorca výpočtu FPP si musíme dosadiť tie výdavky a príjmy, ktoré 
sme mali ako východisko pri jeho výpočte, tak ako sme uviedli vyššie. 
Chceli by sme zdôrazniť, že s účinnosťou od 1. 10. 2019 boli novelou zákona č. 280/2019 Z.z. prijaté via-
ceré zmeny týkajúce sa výpočtu FPP, ktoré sú výsledkom dlhoročného úsilia a doslova „boja“ viacerých 
organizácií zastupujúcich neverejných poskytovateľov, vrátane Nezávislej platformy SocioFóra, n. o. 
Cieľom bolo vytvoriť priaznivejšie a aj rovnocennejšie podmienky pre neverejných poskyto-
vateľov v porovnaní s verejnými poskytovateľmi. Ako uvádza zákonodarca v dôvodovej správe k 
predmetnej novele, zmenami sa pripúšťa súbežné financovanie prevádzkových nákladov sociálnej služ-
by u neverejných poskytovateľov počas príslušného rozpočtového roku z viacerých verejných zdrojov 
(aj verejné zdravotné poistenie) a zo skutočných príjmov konkrétneho neverejného poskytovateľa z 
platenia úhrad za sociálnu službu v príslušnom rozpočtovom roku, ktoré môžu byť vyššie ako 
priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za porovnateľnú  sociálnu službu posky-
tovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku. Pre komplexnosť informácie o týchto 
zmenách je potrebné uviesť, že podľa právnej úpravy  účinnej do 30. 9. 2019 sa výška FPP pri zúčtovaní  
znížila o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskyto-
vanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku a priemernými sku-
točne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo 
vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Súčasne sa pri výpočte FPP zohľadňoval aj 
príjem z úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú z verejného zdravotného poistenia u neve-
rejných poskytovateľov. 
V predchádzajúcom texte sme uviedli právne možnosti ďalšieho spolufinancovania denného stacionára  
a rehabilitačného strediska zo strany obce/mesta a vyšších územných celkov. Realita financovania pros-
tredníctvom FPP zo strany obcí, ktoré sú povinné tento finančný príspevok poskytovať za zákonom sta-
novených podmienok, a to osobitne aj pri sociálnej službe v denných stacionároch, je veľmi proble-
matická. Mnohé obce nie sú ochotné alebo schopné spolufinancovať sociálnu službu v dennom 
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stacionári a to z rôznych dôvodov. Niektoré z nich nepokladajú túto sociálnu službu za svoju prioritu 
alebo nemajú dostatok finančných zdrojov rozpočte (hlavne obce s malým počtom obyvateľov) na fi-
nancovanie tejto sociálnej služby pre svojich obyvateľov alebo sa domnievajú, že nie sú povinné túto 
sociálnu službu financovať, keďže si takúto sociálnu službu pre svojho občana neobjednali u nevere-
jného poskytovateľa. Niektoré obce sú presvedčené, že by si takúto službu mohol/mal platiť sám občan/
prijímateľ a jeho rodina ako samoplatca. V dôsledku toho sa mnohí poskytovatelia sociálnej služby v 
dennom stacionári dostávajú do finančných problémov, keďže finančný príspevok, ktorý im poskytuje 
štát, nepostačuje ani spolu s úhradou klienta na pokrytie prevádzkových nákladov, ak chcú poskytovať 
kvalitnú sociálnu službu s dostatočným a kvalifikovaným personálom vo vyhovujúcich priestoroch. 

C. Úhrada prijímateľa ako zdroj príjmu poskytovateľov
Niektorí poskytovatelia riešili nepriaznivú finančnú situáciu aj zvýšením úhrady klienta. Ale ani tento 
spôsob riešenia nie je vo väčšine prípadov uplatniteľný, keďže príjmy klientov sú vo väčšine prípadov 
nízke a s uplatnením ochrany príjmu klienta pred neprimeranou úhradou zakotvenou v zákone o 
sociálnych službách nemá mnohokrát zvyšovanie úhrady ani želaný efekt. V prípade, že sa klientovi 
poskytuje ambulantná sociálna služba v zariadení denného stacionára a rehabilitačného strediska s 
poskytovaním stravovania, musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 
suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti 220,20 eur) a v zariadení bez 
poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 
1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti 346,83 eur). V 
prípade, že je klient v pobytovej službe v rehabilitačnom stredisku, po zaplatení úhrady mu musí zostať 
mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v 
súčasnosti 52,55 eur). U nesolventných klientov a v prípade, že sú nesolventní aj ich najbližší príbuzní, 
ktorí majú  voči nim vyživovaciu povinnosť (rodičia a plnoleté zaopatrené deti) a mali by svojmu 
príbuznému prispievať na úhradu, nezaplatená časť úhrady z dôvodu ochrany príjmu, t. j. sumy, ktorá 
musí klientovi zostať po zaplatení úhrady, sa tak stáva pohľadávkou poskytovateľa. V prípade zmeny 
príjmových a majetkových pomerov klienta by bolo možné zo strany poskytovateľa túto pohľadávku 
dlžnej sumy úhrady uplatniť, ale vo väčšine prípadov je takáto pohľadávka nevymožiteľná, a to nielen 
počas života klienta, ale aj v dedičskom konaní z dôvodu nízkeho príjmu a nemajetnosti. 
Pre ilustráciu uvádzame príklady výšky úhrady platenej prijímateľom vo vybraných zariadeniach den-
ných stacionárov a rehabilitačných stredísk poskytovaných tak verejnými ako neverejnými poskyto-
vateľmi v lokalitách s rôznym počtom obyvateľov. Pre objektívnosť je potrebné uviesť, že pretrvávajúcim 
problémom poskytovateľov sociálnych služieb v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku naďalej 
zostáva skutočnosť, že pri výbere konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby v dennom stacionári a 
rehabilitačnom stredisku na základe výšky úhrady je niekedy pre záujemcu o túto službu priam nemožné 
zorientovať sa. Dôvodom je, že poskytovatelia týchto sociálnych služieb  neuverejňujú  na svojom we-
bovom sídle cenník týchto sociálnych služieb alebo majú výšku úhrady zaradenú pod iné informácie 
alebo je výpočet úhrady mimoriadne zložitý, a v dôsledku toho je pre záujemcu ťažké sa v tom orien-
tovať. Pričom pre mnohých záujemcov znamená cena sociálnej služby významný údaj, na základe 
ktorého sa rozhodujú, u ktorého poskytovateľa si sociálnu službu vyberú, resp. či si ju vôbec môžu z fi-
nančných dôvodov dovoliť.  Pri zisťovaní výšky úhrady u jednotlivých poskytovateľov v SR sme zistili, že 
viacerí poskytovatelia (hlavne obce) nedodržiavajú zásadu rovnakého zaobchádzania, keď stanovujú 
výšku úhrady v závislosti od toho, či záujemca má alebo nemá trvalý pobyt v danej obci. Cena služby by 
pritom mala byť rovnaká pre všetkých záujemcov o sociálnu službu. Nikto nebráni obciam, aby v rámci 
sociálnej politiky smerovali svoje opatrenia na podporu občanov, predovšetkým voči svojim vlastným 
obyvateľom. Mali by to však realizovať pri určovaní úhrady za sociálnu službu tak, že určia rovnakú cenu 

služby pre všetkých občanov a  svojim obyvateľom na túto úhradu poskytnú príspevok z rozpočtu obce. 
V dôsledku takéhoto prístupu potom reálna výška úhrady, ktorú má platiť obyvateľ obce, bude nižšia 
ako pre tých občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt. Keď autorka telefonicky zisťovala výšku úhrady, 
viacerí poskytovatelia sociálnej služby v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku uvádzali, že ak by 
poskytovateľ zvýšil úhradu, mnohí klienti by zariadenie ani nenavštevovali, lebo by to bolo pre nich fi-
nančne neúnosné alebo nereálne. Niektorí poskytovatelia poukazovali aj na to, že v porovnaní s verej-
nými poskytovateľmi sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku sa cítia diskriminovaní, lebo vyššie 
územné celky rozdielne pristupujú k nim a k svojim vlastným poskytovateľom rehabilitačného strediska. 
Dôvodom je skutočnosť, že pokiaľ neverejný poskytovateľ musí vrátiť VÚC určitú sumu z finančného 
príspevku na prevádzku za neobsadenosť miesta, a to nielen za dni, ale aj hodiny neprítomnosti, verejný 
poskytovateľ nemá takú povinnosť a za neobsadenosť miest po určitý čas  nemusí vrátiť financie do roz-
počtu VÚC. V tejto súvislosti potom neverejní poskytovatelia poukazujú na to, že aj to je jeden z dôvodov, 
pre ktorý verejní poskytovatelia nie sú nútení zvyšovať klientom úhradu. Z vyššie uvedeného dôvodu 
napr. neverejný poskytovateľ, ktorému bol poskytnutý FPP vo výške 11.000 eur, bol povinný vrátiť VÚC 
4.000 eur, čo bolo pre neho priam likvidačné. Pri zisťovaní výšky úhrady u jednotlivých poskytovateľov 
sociálnej služby v dennom stacionári sme napr. zistili aj to, že niektorí v tomto type zariadenia neposky-
tujú stravovanie vôbec a klienti si celodennú stravu zabezpečujú sami – nosia si ju z domu. Takýto prístup 
je však v rozpore s ustanovením § 40 zákona o sociálnych službách, pokiaľ ide o rozsah obligatórnych 
činností poskytovateľa. Poskytovatelia sociálnej služby v dennom stacionári na rozdiel od rehabilitačného 
strediska sú povinní poskytovať stravovanie a klient sa rozhodne, ktoré z jedál bude odoberať. Ako vyplý-
va z ustanovenia § 17 ods. 4 zákona o sociálnych službách, prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambu-
lantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je potom povinný odobrať v rámci tejto sociálnej 
služby aspoň jedno jedlo denne. Môže si vybrať buď raňajky, desiatu, obed alebo olovrant. 
Pri analýze výšok úhrad uvedených v tab. č. 5 sme zistili, že  rozptyly vo výškach úhrady za sociálnu služ-
bu v rehabilitačnom stredisku sú vysoké. Pri určovaní výšky úhrady vychádzajú poskytovatelia z rôznych 
a rozdielnych kritérií, napr. niektorí rozlišujú počet hodín strávených denne v zariadení (do 4/5 hodín  a 
nad 4/5 hodín), niektorí takéto kritérium vôbec nemajú a denná sadzba je určená bez ohľadu na počet 
hodín. Iní určujú sadzbu na deň podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a odlišné sú aj 
platby pre obyvateľov s trvalým pobytom  a bez tohto pobytu alebo vyššie je určená úhrada pre tzv. 
samoplatcov. Pri ambulantnej forme rehabilitačného strediska sa pohybuje úhrada vo výške od 4 eur až 
po 118 eur za mesiac (vychádzali sme z predpokladu, že klient navštevuje rehabilitačné stredisko 20 
dní v mesiaci). Posudzovali sme výšku úhrady aj z hľadiska veľkosti obce/mesta, ale nezistili sme, že by 
vo väčších mestách, dokonca ani v hlavnom meste SR Bratislave, boli úhrady vyššie ako v obciach a 
mestách s nižším počtom obyvateľov. Práve naopak, napr. v Bratislave sa mesačná výška úhrady pri am-
bulantnej forme pohybovala v rozpätí od 12 eur až po 94,60 eur, zatiaľ čo v obci/meste Modra a Klasov, 
ktorých počet obyvateľov je niekoľko desiatok násobne nižší (8.904 až 1.352) sa výška úhrady pohybova-
la od 93,87 eur až po 118 eur. Ani z hľadiska právnej formy poskytovateľa nie je možné konštatovať, že u 
neverejných poskytovateľov je úhrada za sociálnu službu vyššia, ako sa to na verejnosti vo všeobec nosti 
vníma, keďže u náhodne vybraných neverejných poskytovateľov bola výška úhrady niekoľkonásobne 
nižšia ako u verejného poskytovateľa, napr. 12 eur až 20 eur mesačne u neverejného poskytovateľa a u 
verejného poskytovateľa napr. 80 eur až 93,87 eur mesačne. U týždennej a celoročnej formy tejto sociál-
nej služby sme porovnávali výšku úhrady len u verejných poskytovateľov, keďže náhodne vybraní neve-
rejní poskytovatelia túto formu ani neposkytovali. Pri porovnaní týchto hodnôt sme zistili, že v hlavnom 
meste SR Bratislave bola úhrada nižšia (týždenná forma pobytu 191,08 eur/mesiac, celoročná forma 
251,30 eur/mesiac) ako v obci Klasov, kde v zariadení s týždennou formou bola úhrada 224,34 eur a v 
celoročnej forme 328,78 eur.
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Tabuľka č. 5 
Výška úhrady v rehabilitačnom stredisku

Názov poskytovateľa Počet obyvateľov Mesačná výška úhrady
DELFÍN, o. z. pre duševné 
zdravie, Lučenecká cesta 6, 
960 01 Zvolen (neverejný 
poskytovateľ)

42 760 20 eur (bez ohľadu na stupeň odkázanosti)

CLAUDIANUM n. o. Štúrova 34B, 
Modra (neverejný poskytovateľ)

8 904 96 eur pre obyvateľov s trvalým pobytom, 
bez trvalého pobytu 118 eur

Rehabilitačné stredisko Klasov, 
(verejný poskytovateľ)

 1 352 Ambulantná forma 93,87 eur 
Týždenná forma 224,34 eur
Celoročná forma 328,78 eur

Zariadenie sociálnych služieb 
ROSA, Dúbravská cesta 1, 
Bratislava 
(verejný poskytovateľ)

424 428 Úhrada za odvíja od viacerých faktorov 
(od stupňa odkázanosti, počtu hodín SS, 
druhu stravy, m2 za ubytovanie), pre výpočet 
sme vychádzali z VI. stupňa odkázanosti,  
stravy racionálnej a z 11,82 m2 obytnej plochy.
Ambulantná forma:
Do 4 hodín 88 eur
Nad 4 hodiny 94,60 eur
Týždenná forma:
191,08 eur
Celoročná forma:
251,30 eur

Združenie pre duševné 
zdravie - INTEGRA, o. z.
Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce 
(neverejný poskytovateľ)

 37 448 Podľa stupňa odkázanosti
II. stupeň 0,20 eur/deň 4 eur/mesiac
III. stupeň 0,25 eur/deň 5 eur/mesiac
IV až VI stupeň 0,30 eur/deň, 6 eur/mesiac

Domov sociálnych služieb 
v Stropkove, Hlavná 80/50, 
Rehabilitačné stredisko 
(verejný poskytovateľ)

10 669 Pri 8 hodinách a 0,50 eur/hod. je to 4 eur/deň 
80 eur/mesiac

Dom sociálnych služieb –
– MOST, n.o.
Haanova 2694/10
851 04 Bratislava-Petržalka 
(neverejný poskytovateľ)

424 428 0,60 eur/deň teda 12 eur/mesiac

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike, 
Alstrova 6073/153, 
831 06 Bratislava 
(neverejný poskytovateľ)

 424 428 1 eur/deň teda 20 eur/mesiac

Tabuľka č. 6 
Výška úhrady v dennom stacionári

Názov poskytovateľa Počet obyvateľov 
obce/mesta

Mesačná výška úhrady

Denný stacionár Košice 
pri Domove pokojnej staroby, 
A. F. Colbrieho, Južná trieda 2 
Košice (neverejný poskytovateľ)

239 171 do 4 hodín/20 eur
od 4 do 10 hodín/40 eur
+ celodenná strava 44 eur
Spolu: 64/84 eur
Samoplatca: 144 eur

Denný stacionár Vrakuňa, 
Čiernovodská 25, 821 07 
Bratislava (verejný poskytovateľ 
zriadený obcou)

424 428 Výška úhrady je určená v závislosti od stupňa 
odkázanosti: 
III. stupeň 174,30 eur
IV. stupeň: 186 eur
V. stupeň: 216,30 eur
VI. stupeň: 237,30 eur

Denný stacionár Prešov, organi-
začná zložka ADCH Košice, 
Okružná 36, Prešov 
(neverejný poskytovateľ)

 86 910 Do 5 hodín 54 eur
Nad 5 hodín 64 eur
Samoplatca: 
do 5 hodín 144 eur
nad 5 hodín 244 eur

Denný stacionár Sap 
(verejný poskytovateľ)

510 0,05 eur/hod., 8,00 eur pre klientov s trvalým 
pobytom v obci, bez trvalého pobytu 16,00 
eur; v DS sa neposkytuje celodenná strava, 
len desiata, ktorú financuje obec

Denný stacionár Miško, 
Hviezdoslavovo Námestie 2190, 
02601 Dolný Kubín 
(neverejný poskytovateľ)

 39 496 156 eur 

Denný stacionár  
Harmónia Zborov nad Bystricou 
(verejný poskytovateľ)

2 252 Pre klientov s trvalým pobytom v obci 135 
eur, bez trvalého pobytu 154 eur

Domov , n.o. Partizánske 
(neverejný poskytovateľ)

 23 177 144 až 149 eur (v závislosti od druhu stravy)

Stacionár NÁŠ DOM, n. o.
Ludvika van Beethovena 
5650/20, 917 08 Trnava 
(neverejný poskytovateľ)

 63 924 6 eur/deň (vrátane stravy), 120 eur/mesiac

Zdroj: vlastný zdroj spracovania
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Aj pri analýze výšky úhrady u náhodne vybraných poskytovateľov denného stacionára zisťujeme, že 
výška úhrady je rozdielna a pohybuje sa od 8 eur mesačne až po 237,30 eur mesačne. Pri tejto sociál-
nej službe sme zistili najvyššiu úhradu medzi náhodne vybranými poskytovateľmi v Bratislave, kde sa 
výška úhrady pohybovala od 174,30 eur až po 237,30 eur mesačne v závislosti od stupňa odkázanosti 
klienta. Čím vyšší stupeň odkázanosti má klient, tým platí vyššiu úhradu. Je na zváženie, či je opodstat-
nené určovať klientom s vyšším stupňom odkázanosti aj vyššiu úhradu, keď aj finančný príspevok zo 
štátneho rozpočtu je na klientov s vyšším stupňom odkázanosti vyšší ako na klientov s nižším stupňom 
odkázanosti. Pri porovnávaní výšky úhrady z hľadiska veľkosti obce/mesta sme zistili, že v malej obci s 
počtom obyvateľov 510 je úhrada 8 eur mesačne pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci a 16 eur 
mesačne pre občanov bez trvalého pobytu v tejto obci, čo je v porovnaní s väčšími mestami nie-
koľkonásobne menej. Ale takýto princíp neplatí vždy, keďže napr. v obci Zborov nad Bystricou, ktorá má 
2.252 obyvateľov, je výška úhrady (135 eur/mesiac) porovnateľná s výškou úhrady v meste s počtom 
obyvateľov niekoľkonásobne vyšším (napr. Dolný Kubín). Zistili sme však, že aj pri porovnávaní výšky 
úhrady obce (napr. Zborov nad Bystricou) s menším počtom obyvateľov s mestom, ktoré má nie-
koľkonásobne vyšší počet obyvateľov (napr. Trnava, Prešov, Košice) je úhrada v týchto mestách stále 
nižšia ako v danej obci. Dokonca v meste Košice je úhrada až o polovicu nižšia. Ani pri porovnávaní 
verejných a neverejných poskytovateľov nie je možné konštatovať, u ktorých je výška úhrady vyššia/
nižšia. Je to veľmi rôznorodé a aj napriek rôznej právnej forme sú výšky úhrady u niektorých poskyto-
vateľov porovnateľné.
Je prekvapujúce, že niektorí poskytovatelia, a to tak verejní ako aj neverejní poskytovatelia, dokážu 
prevádzkovať sociálnu službu v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku aj za mimoriadne nízku 
úhradu, a to 4 až 8 eur mesačne. Pri verejných poskytovateľoch by sme mohli vychádzať z predpokladu, 
že chýbajúce zdroje na náklady danej sociálnej služby dofinancuje obec/mesto zo svojho rozpočtu, ale 
je otázkou, z akých zdrojov to majú uhrádzať neverejní poskytovatelia, hlavne ak sú ich klienti nemajet-
ní s nízkymi príjmami.

Regionálne vybavenie/dostupnosť sociálnych služieb 
v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku v Slovenskej republike
Z prehľadu zariadení typu denný stacionár v tabuľke č. 7 podľa jednotlivých regiónov/samosprávnych 
krajov vyplýva, že  zariadenia typu denný stacionár sú zastúpené vo všetkých samosprávnych krajoch,  
pričom najväčší počet zariadení sa nachádza v Prešovskom kraji (98) s počtom miest 2.442, na druhom 
mieste je Košický samosprávny kraj (51) s počtom miest 961 a na treťom mieste je Banskobystrický kraj 
(25) s počtom miest 344. Samosprávne kraje (BSK, TSK, TTSK, ŽSK, NSK) sú zastúpené z hľadiska počtu 
zariadení v rozpätí od 8 až 23, pričom ich kapacita je od 126 miest až po 527 miest. Počet zariadení nie 
je vždy smerodajný, pretože automaticky neznamená niekoľkonásobne vyšší počet miest, a to z dôvodu, 
že kapacita jednotlivých zariadení denného stacionára býva rôzna. Ak by sme porovnávali zariadenia 
denného stacionára z hľadiska právneho statusu poskytovateľa, tak z celkového počtu zariadení (242) je 
až 164 neverejných, čo znamená, že počtom zariadení aj počtom miest (4.832) prevažujú práve neve-
rejní poskytovatelia. Sedemdesiatosem zariadení bolo zriadených/založených verejnými poskyto-
vateľmi s výrazne nižším počtom miest (1.318), čo predstavuje 27,28 % z celkového počtu miest. Prek-
vapivo nízky počet zariadení denného stacionára sa nachádza v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde 
je len 12 zariadení s celkovým počtom miest 126, pričom  na rozdiel od celoslovenského porovnania 
majú prevahu verejní poskytovatelia. Okrem BSK a BBSK je v ostatných samosprávnych krajoch väčší 
počet zariadení denného stacionára, ktoré prevádzkujú neverejní poskytovatelia. Najnižší počet zari-
adení je v Trenčianskom samosprávnom kraji (8) s počtom miest 116. Na základe uvedených údajov však 
nie je možné skonštatovať, ako je sociálna služba v dennom stacionári dostupná pre občanov, ktorí sú 

Tabuľka č. 7 
Denné stacionáre v SR k 30. 6. 2019

Denné stacionáre 
v SR k 30. 6. 2019

Počet zariadení Počet miest

SPOLU Z toho SPOLU Z toho

verejní neverejní verejní neverejní

Bratislavský kraj 12 7 5 126 82 44

Trnavský kraj 14 4 10 177 43 134

Nitriansky kraj 23 12 11 527 248 279

Trenčiansky kraj 8  2 6 116 11 105

Banskobystrický kraj 25 16 9 344 231 113

Žilinský kraj 11 6 5 139 59 80

Prešovský kraj 98 27 71 2 442 579 1 863

Košický kraj 51 4 47 961 65 896

SR SPOLU 242 78 164 4 832 1 318 3 514

Zdroj: spracované autorkou z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb

na túto sociálnu službu odkázaní, keďže nie sú k dispozícii údaje o počte žiadateľov o túto sociálnu služ-
bu v jednotlivých regiónoch, resp. v Slovenskej republike nedisponujeme analýzami potrieb občanov 
odkázaných na túto sociálnu službu.

Ak porovnáme údaje v tab. č. 8 situácia s počtom zariadení rehabilitačného strediska je v porovnaní s 
počtom zariadení denného stacionára diametrálne odlišná. Alarmujúci je  celkovo nízky počet zariadení 
v SR (37) s celkovým počtom miest 437, pričom máme aj samosprávne kraje, v ktorých sa nenachádza 
ani jedno zariadenie rehabilitačného strediska. Ide o Trenčiansky samosprávny kraj a Trnavský samo-
správny kraj. V Žilinskom samosprávnom kraji je podľa Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych 
služieb jedno rehabilitačné stredisko, ale pri telefonickom kontakte bolo zistené, že v súčasnosti ne-
prevádzkuje svoju činnosť a plánujú ho rekonštruovať. Ak nepočítame Bratislavský samosprávny kraj, 
kde sa nachádza najvyšší počet zariadení (15) s celkovým počtom miest 253, tak v ostatných samo-
správnych krajoch sa počet zariadení pohybuje v rozpätí od 1 až po 8. Pri posudzovaní počtu zariadení 
z hľadiska zriaďovateľa sme zistili, že aj v tejto sociálnej službe prevažujú neverejní poskytovatelia, a to 
v počte zariadení (21) ako aj v počte miest (287), ale ten rozdiel nie je až taký výrazný ako pri zariade-
niach typu denného stacionára. Vzhľadom na údaje týkajúce sa rehabilitačného strediska, ktoré sú k 
dispozícii v SR, možno pri posudzovaní dostupnosti tejto sociálnej služby vychádzať len z údajov Štatis-
tického úradu SR, ktorý uvádza, že v roku 2016 a 2017 bolo len 17 žiadateľov čakajúcich na sociálnu 
službu v rehabilitačnom stredisku. Podľa nášho názoru nie je tento údaj smerodajný a nie je možné ho 
rele vantne porovnávať s údajmi o čakateľoch napr. na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Domnie-
vame sa, že pri poskytovaní sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku vo väčšine prípadov klienti pot-
rebujú sociálnu rehabilitáciu akútne a v čase, keď o ňu požiadajú, a nemajú možnosť čakať na jej posky-
tnutie mesiace alebo roky. Predpokladáme, že možno aj z toho dôvodu sa do zoznamu čakateľov ani 
nezapisujú a potrebnú sociálnu rehabilitáciu hľadajú v iných typoch zariadenia.
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Tabuľka č. 8 
Rehabilitačné strediská v SR k 30. 6. 2019

Graf 1  
Kapacity zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na pomoc inej osoby

Rehabilitačné 
strediská v SR 
k 30. 6. 2019

Počet zariadení Počet miest

SPOLU Z toho SPOLU Z toho

verejní neverejní verejní neverejní

Bratislavský kraj 15 5 10 253 102 151

Trnavský kraj 0  - - 0  - - 

Nitriansky kraj 8 6 2 35 9 26

Trenčiansky kraj 0  - - 0 - - 

Banskobystrický kraj 3 1 2 29 7 22

Žilinský kraj 1 1 - 2 2 - 

Prešovský kraj 6 3 3 59 30 29

Košický kraj 4  - 4 59 - 59

SR SPOLU 37 16 21 437 150 287

Zdroj: spracované autorkou z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb

Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky na rok 2018
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Rehabilitačné stredisko a denný stacionár sú zariadenia, ktoré sú určené pre ľudí odkázaných na pomoc 
inej osoby, a preto patria do skupiny zariadení, ktoré v zákone o sociálnych službách nazývame zariade-
nia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Ako vyplýva z grafu č. 2, ak porovnávame vývin 
počtu miest v rehabilitačnom stredisku, tak počet miest, na rozdiel od iných druhov zariadení sociálnych 
služieb, sa nezvyšuje, ale znižuje, a to z počtu miest 727 na 571. Opačný trend je pri zariadeniach typu 
denný stacionár, kde v porovnaní s rokom 2016 dochádza k nárastu počtu miest o 209 miest.

Graf 2  
Zamestnanci  zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou 

Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky na rok 2018
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Graf 2 poskytuje údaje o počte zamestnancov v jednotlivých druhoch zariadení sociálnych služieb. Ako 
z grafu vyplýva, znižovaniu počtu zariadení typu rehabilitačné stredisko v rokoch 2016 a 2017 zod-
povedá aj zníženie počtu zamestnancov, čo však je zanedbateľné (počet 3), a naopak pri zvýšení počtu 
miest v zariadeniach denného stacionára sa v porovnaní s rokom 2016 zvyšuje aj počet zamestnancov, 
ktorých bolo 888 v roku 2017.

Hodnotenie súčasných podmienok poskytovania sociálnych služieb 
v zariadeniach typu denný stacionár a rehabilitačné stredisko 
Už v predchádzajúcom texte pri opise legislatívnych podmienok poskytovania sociálnych služieb v den-
nom stacionári a rehabilitačnom stredisku sme naznačili niektoré problémy, ktoré sa spájajú s poskyto-
vaním sociálnej služby v týchto zariadeniach. V tejto časti štúdie sme ich sumarizovali a zaradili do 
určitých okruhov: 
A. Podmienky posudzovania odkázanosti na sociálnu službu 
v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku 
Ako naznačujú informácie z implementačnej praxe a skúsenosti poskytovateľov a občanov, už pri po-
sudzovaní odkázanosti občanov so zdravotným postihnutím zo strany obcí, osobitne na účely odkáza-
nosti na denný stacionár, sa objavujú viaceré problémy. Jedným z nich je skutočnosť, že obec má výlučnú 
pôsobnosť rozhodovať o odkázanosti občana na denný stacionár, a tým aj posúdiť stupeň jeho 
odkázanosti v rámci zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti. Obec nie je však len správnym orgánom 
v predmetnej veci, ale má aj ďalšiu pôsobnosť, keďže sociálna služba v dennom stacionári jej patrí do 
výlučnej originálnej pôsobnosti aj ako poskytovateľovi, a súčasne je povinná zabezpečiť túto sociálnu 
službu, ak si ju občan vybral u neverejného poskytovateľa. Zároveň je to obec, ktorá je príslušná a povin-
ná poskytovať finančný príspevok na prevádzku tejto sociálnej služby za zákonom stanovených pod-
mienok pre neverejných poskytovateľov, ak ide o obyvateľov s trvalým pobytom v danej obci. V praxi tak 
dochádza k situáciám, že obec sa nachádza v konflikte záujmu pri posudzovaní stupňa odkázanos-
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ti na denný stacionár. Obec môže mať z rôznych dôvodov záujem posúdiť občana so zdravotným pos-
tihnutím ako odkázaného na denný stacionár, t. j. minimálne na III. stupeň odkázanosti, lebo to je 
základná podmienka na poskytnutie tejto sociálnej služby, napr. pre svoje vlastné zriadenie alebo zaria-
denie poskytovateľa, ktorý je jej „blízky“, a s tým je následne spojené aj získanie finančného príspevku zo 
štátneho rozpočtu. Rovnako dochádza aj k situáciám, že obec nemá záujem o objektívne posúdenie 
občana z hľadiska jeho odkázanosti, aby následne nemusela poskytovať finančný príspevok na prevádz-
ku  pre takto posúdených občanov pri zabezpečení sociálnej služby u neverejného poskytovateľa. V 
dôsledku toho potom nastávali v praxi situácie, že na denný stacionár boli posúdení aj občania, ktorí 
nespĺňali posudkové kritériá na tento druh sociálnej služby, a naopak neboli na túto sociálnu službu 
posúdení občania, ktorí boli objektívne na ňu odkázaní. Aj v dôsledku tejto negatívnej praxe zákonodar-
ca sprísnil jednou z noviel zákona o sociálnych službách podmienky poskytovania tejto sociálnej služby 
a zvýšil požiadavku stupňa odkázanosti z II. na III. stupeň. Odborné argumenty pritom k tejto zmene 
neboli k dispozícii, len skutočnosť, že dochádza k neobjektívnemu a účelovému, niekedy aj hromad-
nému, posudzovaniu odkázanosti klientov na denný stacionár.
Nie je ojedinelé, že ten istý občan je na obci a VÚC z hľadiska stupňa odkázanosti posúdený rôzne. 
Napríklad ten istý občan bol na účely zariadenia pre denný stacionár posúdený obcou ako odkázaný na 
III. stupeň a vyšším územným celkom pre domov sociálnych služieb na VI. stupeň odkázanosti. 
Ďalším problémom pri posudzovaní odkázanosti je nedostatok kvalifikovaného personálu (posud-
kových lekárov, sestier a sociálnych pracovníkov) a ich financovanie, hlavne na obciach, osobitne sa to 
týka obcí s malým počtom obyvateľov.

B. Podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku 
V zákone o sociálnych službách sa na účely spolufinancovania sociálnych služieb v dennom stacionári 
postupne sprísňovali podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby, hlavne z dôvodu zistenia a 
preukázania zneužívania verejných zdrojov niektorými poskytovateľmi sociálnej služby v dennom sta-
cionári. Medzi nich patrí aj podmienka časového rozsahu poskytovania tejto sociálnej služby 20 po 
sebe nasledujúcich pracovných dní v danom mesiaci a minimálne 80 hodín poskytovania služby 
na jedno miesto (nie na klienta). Táto zmena priniesla však problémy nielen poskytovateľom, ale aj 
prijímateľom tejto sociálnej služby a ich rodinám. V praxi táto požiadavka znamená, že každé miesto v 
DS, ak má byť spolufinancované z finančného príspevku z MPSVR SR (štátny rozpočet), musí byť obsa-
dené aspoň jedným klientom najmenej v rozsahu 4 hodín denne v pracovných dňoch (4 x 20 dní). Taká-
to podmienka však neumožňuje flexibilné poskytovanie tejto sociálnej služby a prispôsobenie sa potre-
bám klienta a jeho rodiny. Ak má prijímateľ sociálnej služby uzavretú zmluvu na 4 hodiny denne, 
teoreticky nemôže túto sociálnu službu využívať napr. 3 dni v týždni v rozsahu 6 hodín, keďže poskyto-
vateľovi sa hodiny, počas ktorých bola klientovi poskytovaná sociálna služba nad rámec zmluvne 
dohodnutých  4 hodín (t. j. 2 hodiny), nezapočítavajú do požadovaného rozsahu (80 hodín). 
Následne pri vyúčtovaní finančného príspevku budú poskytovateľovi tieto hodiny chýbať, a tým 
nesplní podmienky pre poskytnutie tohto finančného príspevku na dané miesto a musí ho vrátiť. 
V nadväznosti na požadovaný časový rozsah 4 hodín majú v praxi problémy aj opatrovatelia, ktorí 
opatrujú svojich blízkych v rámci peňažného príspevku na opatrovanie, ktorý sa vypláca zo sys-
tému peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 
(podľa zákona č. 447/2008 Z. z.), a ktorých opatrovaní príbuzní navštevujú napr. denný stacionár. 
Citovaná právna norma totiž upravuje zníženie sumy peňažného príspevku na opatrovanie, ak opatro-
vaná osoba navštevuje dennú pobytovú službu (v našom prípade denný stacionár) viac ako 20 
hodín týždenne. Dlhoročná prax poskytovania a vyplácania tohto peňažného príspevku bola založená 
na tom, že poskytovateľ  denného stacionára  písomne potvrdil na účely vyplácania tohto peňažného 

príspevku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, či prijímateľovi je alebo nie je poskytovaná sociálna 
služba v dennom stacionári viac ako 20 hodín týždenne, a tým poskytovateľ preberal zodpovednosť za 
pravdivosť obsahu potvrdenia. Na začiatku roka 2019 však začali  niektoré úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny požadovať od poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie predloženie zmluvy o posky-
tovaní sociálnej služby opatrovanej osoby v dennom stacionári a v prípade, že v zmluve mali opatrované 
osoby uvedené viac ako 4 hodiny denne, automaticky znižovali opatrovateľom peňažný príspevok na 
opatrovanie. Zníženie tohto príspevku realizovali bez ohľadu na skutočnosť, bez akéhokoľvek overenia 
reality, že prijímateľovi sociálnej služby v dennom stacionári sa neposkytovala sociálna služba v den-
nom stacionári reálne viac ako 20 hodín týždenne, lebo napr. navštevoval denný stacionár 4 dni v týždni 
po 5 hodín. Pritom platná právna úprava v ustanovení § 40 odsek 9 explicitne nevyžaduje na preukáza-
nie skutočnosti o časovom rozsahu poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári zmluvu, ale usta-
novuje len potrebu zistenia/preukázania, či sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím posky-
tuje alebo neposkytuje denná pobytová sociálna služba v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. Podľa 
nášho názoru je možné túto skutočnosť preukázať aj potvrdením poskytovateľa sociálnej služby. V 
dôsledku takéhoto prístupu boli viacerí poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie poškodení, 
keď im bola znížená výška tohto príspevku. Uvádzaný problém sa nepodarilo doriešiť ani opakovanou 
komunikáciou s vedením MPSVR.

C. Financovanie sociálnej služby v dennom stacionári  a rehabilitačnom stredisku 
Okrem vyššie uvedeného problému pri financovaní sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý sa týka 
časového rozsahu hodín na jedno miesto, v praxi je najvypuklejším problémom financovania sociálnej 
služby, hlavne v dennom stacionári, nespolufinancovanie týchto sociálnych služieb poskytovaných 
neverejnými poskytovateľmi zo strany obcí, napriek tomu, že je to ich zákonom stanovená povin-
nosť (§ 75). Mnohí poskytovatelia sociálnej služby v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku nie 
sú schopní prevádzkovať tieto služby len z finančného príspevku zo štátu a z úhrady od klienta, keďže 
pri dodržaní všetkých zákonných podmienok (hlavne personálnych) sú ich náklady vyššie ako príjmy z 
týchto dvoch zdrojov. Aj to je dôvod, pre ktorý mnohí poskytovatelia len prežívajú alebo postupne za-
nikli. Ako sme už uvádzali, existujú v praxi viaceré dôvody, pre ktoré obce/mestá nefinancujú poskyto-
vateľov denných stacionárov. Ide o nastavenie priorít zo strany poslancov zastupiteľstva, ktorí nepoklada-
jú za potrebné túto sociálnu službu podporovať, ale aj o objektívne dôvody zo strany obcí (hlavne 
malých obcí), ktoré nemajú vo svojich rozpočtoch dostatok zdrojov, aby si mohli plniť všetky zákonom 
stanovené povinnosti v rôznych oblastiach života, ktoré im patria do originálnej pôsobnosti a ktoré im 
postupne štát zveril rôznymi zákonmi. Tieto pôsobnosti však boli obciam zverené  bez krytia potreb-
ných zdrojov zo štátneho rozpočtu. Jedným z dôvodov neposkytovania finančného príspevku na 
prevádzku denných stacionárov neverejným poskytovateľom býva aj skutočnosť, že obce si samy 
„vykladajú“ príslušné ustanovenia zákona tak, aby si nemuseli plniť zákonné povinnosti. Pri zisťovaní fi-
nančnej situácie v rehabilitačnom stredisku z hľadiska podpory z verejných zdrojov, ktorá patrí do 
pôsobnosti VÚC, sme zistili, že hlavne neverejní poskytovatelia tejto sociálnej služby vnímajú ako 
diskriminačnú skutočnosť, že finančný príspevok na prevádzku im VÚC kráti z dôvodu neobsadenosti 
miest aj počtu hodín. Poskytovatelia však nemajú možnosť znižovať svoje náklady na prevádzku danej 
sociálnej služby len z toho dôvodu, že v danom čase majú nižší počet prijímateľov, keďže naďalej musia 
prevádzkovať svoju sociálnu službu. To znamená, že musia vynakladať financie na mzdy a odvody 
zamestnancov, na energie, nájom a pod. Neverejný poskytovateľ nemá možnosť sa rozhodnúť, že v 
určitých dňoch nebude ich zamestnanec/zamestnanci pracovať a za tieto dni im nebude vyplácať mzdu/
odvody len preto, že majú nižší počet prijímateľov. Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorí boli 
zriadení VÚC, tým ich zriaďovateľ nekráti financie v prípade neobsadenosti celej kapacity zariadenia. 
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Neverejní poskytovatelia sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku poukazujú aj na to, že nie je 
správne, ak do nákladov sociálnej služby nie je možné zahrnúť aj rôzne druhy terapií, ktoré v rámci so-
ciálnej rehabilitácie realizujú. Ako sa vyslovila jedna riaditeľka poskytovateľa: „Sociálnu rehabilitáciu nie 
je možné vykonávať sedením na stoličkách, potrebujú sa vykonávať aj rôzne terapie kvalifikovanými 
zamestnancami a tí k tomu potrebujú napr. aj rôzne druhy pomôcok a materiál. Tieto náklady si však 
nemôžu zahrnúť do nákladov sociálnej služby.“ Poskytovatelia môžu tieto činnosti vykonávať, zákon o 
sociálnych službách im to umožňuje ako vykonávanie iných činností, ktoré skvalitňujú sociálnu službu 
(§ 15 odsek 3), ale nemôžu si to účtovať ako náklady sociálnej služby.
Ďalším problémom v rámci financovania sociálnych služieb v dennom stacionári a rehabilitačnom stre-
disku je aj nedostatočná výška finančného príspevku, ktorý poskytuje neverejným poskytovateľom 
MPSVR zo štátneho rozpočtu. Ako sme vyššie uviedli, tento finančný príspevok je určený na spolu-
financovanie miezd a odvodov zamestnancov neverejného poskytovateľa. Napriek tomu, že výška fi-
nančného príspevku sa každoročne zvyšuje a odvíja sa od výšky minimálnej mzdy, nevychádza sa z 
výšky minimálnej mzdy daného roka, na ktorý je tento príspevok určený, ale z výšky minimálnej mzdy 
za predchádzajúci rok. Poskytovatelia sa tak dostávajú do nepriaznivej finančnej situácie, lebo oni musia 
poskytovať svojim zamestnancom minimálnu mzdu, resp. percentuálne násobky z minimálnej mzdy 
platnej v danom roku a nie za predchádzajúci  kalendárny rok. S uvedeným problémom súvisí aj pokraču-
júce  každoročné zvyšovanie percenta príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu, sviatok a v noci ustano-
vené Zákonníkom práce, ak ide o rehabilitačné stredisko, ktoré poskytuje sociálnu službu celoročnou 
formou, ktoré sa rovnako nepremietajú do výšky poskytovaného finančného príspevku z MPSVR. V 
dôsledku toho majú mnohí poskytovatelia finančné problémy, lebo nie sú schopní tieto zvýšené dopady 
na mzdy, odvody a príplatky zamestnancov pokrývať z úhrady klientov a ako sme uvádzali, väčšina z 
nich nie je podporená ani finančným príspevkom na prevádzku z príslušnej obce/mesta. Pre poskyto-
vateľov znamená zvýšenie nákladov na sociálnu službu aj ich nová povinnosť, ktorou je preplácanie 
rekreačných poukazov, ktoré sa rovnako nepremietajú do výšky príspevkov poskytovaných zo štátneho 
rozpočtu.

D. Administratívna náročnosť procesu podpory z verejných zdrojov 
Ako negatívum je možné vnímať aj administratívnu náročnosť poskytovania finančných prostriedkov z 
verejných zdrojov na financovanie sociálnej služby v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku, a to 
tak zo strany MPSVR SR ako aj obcí, miest a VÚC. Je neštandardné, aby MPSVR SR ako ústredný orgán 
štátnej správy vykonávalo bežnú agendu spojenú s uzatváraním, poskytovaním, vyplácaním a zúčto-
vaním finančného príspevku na sociálne služby. Jeho hlavnou úlohou by mala byť napr. tvorba jednot-
nej štátnej politiky v jednotlivých oblastiach, ktorá jej patrí do pôsobnosti, uskutočňovať túto politiku, 
pripravovať koncepčné a legislatívne návrhy, zabezpečovať úlohy súvisiace s dojednávaním a vyko-
návaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce vrá-
tane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v 
medzinárodných organizáciách alebo vykonávať funkciu riadiaceho orgánu pri čerpaní finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. 
Administratívnu a personálnu náročnosť takéhoto procesu dokazujú aj počty uzatvorených zmluvných 
vzťahov so 196 obcami a mestami a so 402 neverejnými poskytovateľmi rôznych druhov sociálnych 
služieb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu kapitoly MPSVR SR na spolufinancovanie sociálnych služieb 
na rok 2018 rozpočtové prostriedky v sume 118.207.606 eur, z toho 46.465.943 eur pre verejných posky-
tovateľov (405 zariadení) a 71.741.663 eur pre neverejných poskytovateľov (825 zariadení) sociálnych 
služieb. K tomu je potrebné zabezpečiť zo strany MPSVR každý štvrťrok kontrolu správnosti, hospodár-
nosti a účelnosti  poskytnutých finančných príspevkov a spracovať  nielen štvrťročné, ale aj ročné zúčto-

vanie predložené zo strany 598 poskytovateľov. Nehovoriac o náročnosti aj pre poskytovateľov so-
ciálnych služieb, ktorí sú povinní vypĺňať rôzne formuláre a predkladať desiatky príloh týkajúcich sa 
napr. prijímateľov, zamestnancov, rôzne potvrdenia o plnení daňových a iných odvodových povinností. 
Následne MPSVR SR zabezpečuje aj kontrolu poskytnutých finančných prostriedkov priamo na mieste u 
poskytovateľa. Tento systém si vyžiadal navýšenie počtu zamestnancov nielen na úseku ekonomickom, 
ale aj na úseku  následnej kontroly. Ani na lokálnej a regionálnej úrovni nie je administrácia zazmluvne-
nia, výpočtu, vyplácania a zúčtovania finančných príspevkov na prevádzku a ich kontrola  jednoduchá, 
znamená rovnako ďalšie náklady na personálne zdroje, ktoré túto agendu zabezpečujú, a to pre samot-
né obce, mestá a VÚC a aj poskytovateľov. Navyše ide o zdĺhavý proces, ktorý sa každoročne opakuje.
Osobitne citlivo je potrebné vnímať pri financovaní sociálnych služieb v dennom stacionári zo štátneho 
rozpočtu prípady, ktoré sa začali vyskytovať po zavedení finančného príspevku zo štátu na denný sta-
cionár v paušálnej výške 184 eur na jedno miesto. Na jednej strane odborníci a samotní užívatelia a ich 
rodiny veľmi pozitívne prijali, že sa na Slovensku začali budovať a otvárať denné stacionáre ako výz-
namná komunitná sociálna služba. Na strane druhej nikto v tom čase nemohol predpokladať, že mnohé 
denné stacionáre začali vznikať len za účelom neoprávneného obohatenia ich zakladateľov, vlastne 
podvodníkov. Praktiky takýchto kvázi poskytovateľov boli a sú veľmi rôzne, počnúc od zriaďovania den-
ných stacionárov v absolútne nevyhovujúcich, neúčelových a aj bariérových priestoroch (napr. zriade-
nie denného stacionára aj na chodbe kultúrneho domu), nadhodnotené posúdenie odkázanosti, neexis-
tencia počtu klientov, ktorá bola deklarovaná a vykazovaná na účely financovania, a to aj s falšovaním 
dochádzky, neposkytovanie odborných, obslužných a ďalších činností tejto sociálnej služby v rozsahu 
danom zákonom, fiktívne zamestnávanie a vykazovanie zamestnancov, napr. príbuzných poskytovateľa. 
Pri kontrole zo strany MPSVR, ktorá sa realizovala v dennom stacionári v Prešovskom kraji a v Košickom 
kraji (2019), v ktorých je práve zriadený najväčší počet zariadení denných stacionárov, bolo zistené 
porušenie platných právnych predpisov a zmlúv až v 90 % prípadov, čo je alarmujúce. Oprávnené je aj 
podozrenie, že mnohí  takíto poskytovatelia sa dopustili aj subvenčných podvodov. Tento osobit-
ný fenomén pri sociálnej službe v dennom stacionári je však na škodu veci a dobrého mena tých stoviek 
poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári, ktorí poskytujú denne vysokokvalitné sociálne 
služby aj tým najodkázanejším občanom s vysokou mierou podpory.

E. Dostupnosť komunitných služieb typu denný stacionár a rehabilitačné stredisko
Napriek tomu, že nemáme exaktné čísla, ktoré by nám potvrdzovali, či máme v SR dostatok služieb v 
dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku, sme toho názoru, že je možné vychádzať z celkových 
údajov, ktoré máme k dispozícii pri hodnotení počtu zariadení z hľadiska formy poskytovanej sociálnej 
služby, ako to vidíme aj v grafe č. 3. Komunitných sociálnych služieb stále nie je dostatok a sú pre 
mnohých klientov a ich rodiny nedostupné, a to nielen z hľadiska ich fyzickej dostupnosti, ale aj z hľadis-
ka finančnej dostupnosti. Mnohí klienti a ich rodiny, hlavne tí, ktorí sú nízkopríjmoví, resp. majú nízke 
dôchodky, a to aj vtedy, ak dosahujú napr. priemerný starobný alebo invalidný dôchodok, si nemôžu 
zaplatiť mesačnú úhradu za ambulantnú službu napr. vo výške 200 eur, keďže ich ďalšie výdavky na ži vot 
v domácom prostredí (byt, rodinný dom) im to neumožňujú. K 31. 9. 2019 bola v SR výška priemerného 
starobného dôchodku 459,77 eur mesačne, priemerná výška invalidného dôchodku do 70 % 209,85 eur 
mesačne a priemerná výška invalidného dôchodku nad 70 % 379,75 eur mesačne. Poskytovatelia signa-
lizovali, že klienti denných stacionárov neprichádzajú každý deň do denného stacionára nie z toho 
dôvodu, že oni alebo ich príbuzní by nemali o takúto sociálnu službu záujem, ale preto, že si nemôžu 
dovoliť platiť každý deň cestovné do denného stacionára, stravu a aj ďalšie poplatky, keďže výška úhrady 
sa určuje aj od počtu dní/hodín strávených v dennom stacionári alebo rehabilitačnom stredisku. Pri 
hodnotení dostupnosti komunitných služieb typu denný stacionár a rehabilitačné stredisko nesmieme 
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zabúdať ani na demografický vývin a na nárast počtu starších ľudí, osobitne na nárast počtu seniorov vo 
veku 80 rokov a starších, ktorí budú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, a tým aj na rôzne druhy so-
ciálnych služieb v komunite. 
Vláda SR a zodpovedné rezorty síce vyhlasujú a v rôznych dokumentoch deklarujú, že chcú, aby ľudia so 
zdravotným postihnutím a aj seniori zotrvali čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí a prioritou 
by mali byť ambulantné a terénne sociálne služby komunitného charakteru, medzi ktoré rozhodne patrí 
aj denný stacionár a rehabilitačné stredisko, ale napriek tomu sú aj naďalej v najväčšom počte v SR 
zastúpené sociálne služby s celoročnou pobytovou formou (viac ako 60 %). Pomer jednotlivých foriem 
sociálnych služieb sa nemení ani v posledných rokoch (2015 až 2017). V roku 2017 bolo v Slovenskej 
republike spolu vo všetkých sledovaných druhoch zariadení sociálnych služieb 51.476 (51.125) miest, z 
toho sa celoročná starostlivosť poskytovala v rámci 42.857 (40.646) miest (83,3 %), týždenná sta-
rostlivosť zahŕňala 645 (598) miest (1,3 %), denná starostlivosť 7.974 (6.968) miest (15,5 %). Z celkového 
počtu miest až 47.482 miest (92,2 %) pripadá na zariadenia podmienené odkázanosťou.
Ak však nemáme dostatok komunitných sociálnych služieb, nie je ani prekvapením, že najväčší dopyt je 
po celoročných pobytových sociálnych službách, ktoré sú aj z hľadiska financií najnákladnejšie a napriek 
tomu sú aj tak ešte na trhu sociálnych služieb nedostupné.

Graf 3  
Počet miest/klientov OPIO sociálnych služieb podľa formy 

Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky na rok 2018
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VYBRANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ DENNOU FORMOU 
PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V RAKÚSKU (príklad dobrej praxe)

Zásady pre aktuálne sociálne služby poskytované ľuďom so zdravotným postihnutím
Systémy sociálnych služieb poskytovaných ľuďom so zdravotným postihnutím sa dnes v členských 
štátoch Európskej únie orientujú podľa nasledovných princípov:
•   Musí sa presadiť právo na účasť na celom spoločenskom živote. Systém služieb musí byť poskytovaný 

a financovaný tak, aby podporoval účasť ľudí so zdravotným postihnutím na všetkých oblastiach živo-
ta (rodina, obec, vzdelávanie, práca, bývanie, zdravie, voľný čas atď.). Inštitúcie je potrebné zavrieť a 
nahradiť ich systémom služieb v blízkosti obce. Ľudia so zdravotným postihnutím majú na to právo.

•   Prednostne je nutné zaistiť účasť na normálnom živote spoločnosti. To začína narodením a životom v 
rodine. Po dosiahnutí dospelosti podporujú služby predovšetkým samostatný život a bývanie a sa-
mostatnú prácu. Len pre tých ľudí, ktorí nemôžu pracovať, sa budú ponúkať systémy starostlivosti, 
akými sú denné štruktúry.

•   Je nutné zabezpečiť účasť v celkom bežných životných oblastiach. Do realizácie je nutné zapojiť všet-
ky obce, všetky bežné podniky poskytujúce služby (ako sú obchody, lekári/lekárky, dopravné sys-
témy, školy atď.). K tomu je potrebné nasadiť vhodné senzibilizačné iniciatívy, ako aj špeciálne pláno-
vacie procesy.  

Štáty, v ktorých sa podarí jasným postojom, príslušným vzdelaním a mobilnou podporou urobiť ľudí 
samostatnými, dokážu udržať na nízkej úrovni drahé systémy starostlivosti na plný úväzok. Dlhodobo s 
tým majú aj nižšie náklady, pretože takto sú ich občania a občianky so zdravotným postihnutím samo-
statnejší a nemusí sa im poskytovať starostlivosť vo všetkých životných oblastiach počas ich celého živo-
ta a komplexne. 

Dnes sa musí vybudovať a ponúkať v rozsiahlej miere systém podpory pre ľudí so zdravotným postih-
nutím. Vyžaduje sa od nich:
•   urobiť bezbariérovými všetky oblasti života (obce, mestá, informácie, inštitúcie, dopravu, domy atď.),
•   od narodenia vybudovať čo možno najlepšiu podporu pre samostatný život a predovšetkým pri tom 

podporiť prechody (z rodiny do škôlky a školy, zo školy do povolania, zo života v rodine do samostat-
ného bývania atď.),

•   zabezpečiť integrované vzdelanie a poskytnúť v mimoriadnej miere podporu pri prechode zo školy do 
povolania,

•   mimoriadne podporovať podniky a ľudí so zdravotným  postihnutím, aby sa práca mohla vykonať, 
•   podporovať samostatné bývanie v obciach,
•   pre tých málo ľudí, ktorí nedokážu s týmito všetkými formami žiť a potrebujú nepretržitú podporu, 

vyvinúť vhodné modely, akými sú celodenná starostlivosť a formy bývania s nepretržitou starostli-
vosťou.

Ak podporný systém nebude vybudovaný takýmto spôsobom, budú všetci ľudia vháňaní do drahých 
foriem nepretržitej starostlivosti, pretože nedokážu byť samostatní. 

Úvodná poznámka 
Rakúsko podpísalo a ratifikovalo Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – CRDP v roku 
2008. Tým sa republika zaviazala, že zabezpečí účasť ľudí so zdravotným postihnutím na všetkých oblas-
tiach života. Táto povinnosť zahŕňa všetky územné združenia, spolkovú úroveň, úroveň spolkových kra-
jín a obecnú úroveň.
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Keďže aj Slovensko a Európska únia podpísali a ratifikovali tento Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, musí sa dnes orientovať každé porovnanie systémov pomoci zdravotne pos-
tihnutým v zmysle vymedzenia tohto dohovoru.
V úvode popísané zásady vychádzajú z tohto Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 
Rakúsky systém pomoci zdravotne postihnutým
Rakúsko je republika s deviatimi spolkovými krajinami. Politická príslušnosť a správa podporných sys-
témov pre osoby so zdravotným postihnutím sú rozdelené medzi spolkovou úrovňou a deviatimi kraji-
nami. Rakúsko tým vybudovalo pomerne veľmi komplexný a náročný systém podpory pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pre ktoré je často ťažké orientovať sa v tejto zložitej štruktúre príslušnosti. 
Presadiť Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa dnes po jedenástich rokoch po-
darilo v deviatich spolkových krajinách v rozdielnom rozsahu. Vzhľadom na dohodnutý rozsah tohto 
dokumentu v počte 15 až 20 strán sa obmedzím na príklad Štajerska, jednej z deviatich rakúskych 
spolkových krajín, a popíšem, v akom stave sa realizácia nachádza tam. 
Konkrétne príklady uvediem z Východného Štajerska. Je to región, v ktorom žijem. V tomto regióne som 
mohol s mojou organizáciou Chance B Gruppe (Skupina Šanca B) mnohým prispieť k zlepšeniu životných 
možností a možností účasti ľudí so zdravotným postihnutím. Dobre sa tu podarilo presadiť Dohovor OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím, a tým aj integráciu ľudí so zdravotným postihnutím. 

Východiskový stav 
Podľa zistení spoločnosti Statistik Austria z roku 2015 ohlásilo 18,4 % obyvateľstva nad 15 rokov v 
súkromných domácnostiach trvalé obmedzenie. V prepočte je to približne 1,3 milióna ľudí:
•   V práceschopnom veku je teda postihnutých okolo 1 milión ľudí, 14,1 % rakúskeho obyvateľstva vo 

veku vyššom ako 15 rokov.
•   Približne 534.000 ľudí (7,3 %) hlásilo viac ako jedno obmedzenie. 
•   Na treťom mieste s 3,7 %, čo je okolo 270.000 osôb, hlásili ľudia nervové alebo psychické problémy. 

Takéto obmedzenia predstavujú v súčasnosti už tiež častý dôvod pre predčasný odchod do dôchodku.
•   Na štvrtom mieste boli problémy so zrakom (3,0 %, resp. okolo 216.000 osôb), o niečo menej opýtaných 

uvádzalo problémy so sluchom (2,1 %, resp. 157.000 osôb).
•   Intelektuálne obmedzenia a/alebo problémy učenia sa týkali 0,8 % obyvateľstva (okolo 60.000 osôb), 

problémy s hovorením 0,4 % (okolo 26.000 osôb). 

Pre politiku a správu je veľmi dôležité vedieť, akého druhu sú potreby podpory u ľudí s rôznymi formami 
postihnutia, aby bolo možné poskytnúť správne opatrenia a príslušný systém sociálnych služieb. Zlepše-
nie zberu údajov je pre Rakúsko naďalej veľkou výzvou. Zlyháva okrem iného na rozdielnych definíciách 
postihnutia, ktoré používajú rôzne úrady. Rakúsko sa však článkom 31 Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím zaviazalo k tomu, že „zberom vhodných informácií, vrátane štatistických úda-
jov a údajov z výskumu“ bude vypracovávať a presadzovať vhodné „politické koncepcie na presadenie 
dohovoru (Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím)“.

Bezbariérovosť 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím predpokladá v prvom kroku pracovať na 
opatreniach zameraných na bezbariérovosť, resp. sprístupnenie. Bezbariérové prostredie, technológie, 
komunikačné systémy atď. pomáhajú mnohým ľuďom s rozdielnymi obmedzeniami v tom, aby sa mohli 
zúčastňovať na spoločenskom živote sami bez ďalšej podpory. V Rakúsku vstúpil v súvislosti s tým do 
platnosti v roku 2006 zákon o zrovnoprávnení osôb so zdravotným postihnutím. V tomto zákone je 

okrem iného zakotvené, že do 31. decembra 2015 (teda do desiatich rokov) musia všetci poskytovatelia 
tovarov a služieb tvoriť svoje ponuky bezbariérovo. 
Tam, kde tieto opatrenia nie sú dostatočné, musia dať úrady k dispozícii podporné služby. K tomu stano-
vil Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v článkoch 19 až 30 v rozsiahlej miere 
práva vo všetkých oblastiach života.
Za poskytnutie opatrení pre podľa rakúskeho práva „práceschopných ľudí so zdravotným postihnutím“ 
je zodpovedná spolková vláda. Za podporné opatrenia pre „práceneschopných ľudí so zdravotným pos-
tihnutím“ zodpovedá 9 spolkových krajín.  

Princípy rakúskych pravidiel  
Osoby so zdravotným postihnutím majú dostať „správnu“ podporu, aby mohli podľa možnosti samo-
statne tvoriť svoj život a mohli mať účasť. Integračný systém vzdelávania, ktorý umožní učiť sa so všet-
kými ostatnými deťmi v škôlke a škole v mieste bydliska, vytvára podľa všetkých skúseností medzinárod-
ných organizácií najlepšie predpoklady pre neskoršiu samostatnosť. Integračné ponuky vzdelávania nie 
sú v Rakúsku všade rovnako dobre rozvinuté. Ich presadzovanie spomaľuje zmena vlád so zmenenými 
stratégiami v politike vzdelávania. V regióne Východné Štajersko, ktorý budem v tomto texte opisovať 
ako príklad, je v súčasnosti vzdelávaných už viac ako 90 % detí so zdravotným postihnutím v bežných 
škôlkach a školách v mieste ich bydliska. Podľa mojich skúseností je to dôležitý predpoklad pre čo mož-
no najsamostatnejší život v dospelosti. 

Peňažný príspevok na opatrovanie 
V zmysle princípov uvedených v úvode je potrebné spomenúť, že mimoriadne účinné opatrenie v 
Rakús ku je peňažný príspevok na opatrovanie. Čiastočne umožňuje ľuďom so zdravotným postihnutím 
a ich rodinám pokryť ich základné potreby opatrovania. Týmto peňažným príspevkom na opatrovanie 
sa uhradí časť zvýšených výdavkov podmienených nutným opatrovaním. Tým má byť zabezpečená nut-
ná starostlivosť a život, v ktorom dominuje sebaurčenie a plnenie potrieb. 
Osoby so zdravotným postihnutím dostanú dávky príspevku na opatrovanie vyplatené v hotovosti a 
môžu ich použiť na starostlivosť podľa svojho vlastného rozhodnutia. Ak ide o deti so zdravotným pos-
tihnutím, potom rozhodujú o použití peňažného príspevku na opatrovanie rodičia. 
Príspevok na opatrovanie sa vypláca v siedmich stupňoch vo výške 157,30 eur na náklady viac ako 65 
hodín opatrovania mesačne a až do 1.688,90 eur na náklady viac ako 180 hodín starostlivosti mesačne.
Tento systém priniesol podstatné zlepšenie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich rodinných 
príslušníkov. Osoby so zdravotným postihnutím môžu tak pokryť časť svojich nákladov na opatrovanie. 
Systém umožňuje aj tú možnosť, že sa tak môže financovať aj opatrovanie rodinnými príslušníkmi, a 
preto to má mimoriadny význam predovšetkým pre rodiny so zdravotne ťažko postihnutými deťmi. 
Pokiaľ ide o opatrenia pre ľudí, ktorí sú podľa rakúskeho práva „práceschopnými ľuďmi so zdravotným 
postihnutím“, v tejto oblasti je k dispozícii široký výber podporných ponúk. Sú zamerané v podstate na 
samostatné žitie a prácu. 
Tieto služby majú viesť k tomu, aby mohlo pracovať čo možno najviac ľudí so zdravotným postihnutím, 
a aby neboli potrebné žiadne služby dennej starostlivosti. Medzinárodné štúdie ukazujú, že také opat-
renia sú celosvetovo menej nákladné ako pasívna starostlivosť prostredníctvom sociálnych ponúk. 
Služby, ktoré sa na tento účel v Rakúsku celoplošne ponúkajú, sa orientujú podľa koncepcie „Supported 
Employment“ a sú financované Spolkovým ministerstvom sociálnych vecí, práce, zdravia a ochrany 
spot rebiteľa. Sú k dispozícii po celom Rakúsku a sú spolufinancované nasadením prostriedkov Eu-
rópskeho sociálneho fondu – ESF. Koncepcia je popísaná v dokumente „Európska únia pre podporované 
zames tnávanie“. 
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Príslušné služby sú v Rakúsku zhrnuté pod zastrešujúcu značku NEBA – Sieť asistencie v povolaní. 
Zahŕňajú koučing mládeže, asistenciu pri práci, Job Coaching, asistenciu v príprave na povolanie a 
výrobné školenia. Tieto výkony boli vyvinuté po vstupe Rakúska do Európskej únie (1995). Dnes sú regu-
lované vlastným zákonom –  zákon o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Ich poskytovanie 
a financovanie sa uskutočňuje centrálne prostredníctvom Servisu ministerstva sociálnych vecí,  úradu, 
ktorý z poverenia ministerstva sociálnych vecí presadzuje opatrenia podpory profesijnej integrácie osôb 
so zdravotným postihnutím.
Na základe národných smerníc ponúkajú služby po celom Rakúsku súkromné organizácie poskytujúce 
služby. Servis ministerstva sociálnych vecí poveruje tieto organizácie a uzatvára s nimi zväčša viacročné 
zmluvy. Zmluvy regulujú podstatné detaily týchto výkonov, kritériá úspechu a financovanie. Aby boli 
tieto výkony podávané v celom Rakúsku v rovnakej kvalite, jestvuje pre každý druh výkonu národná 
smernica. Smernica usmerňuje okrem iného témy, akými sú predpoklady podpory a procesy, manaž-
ment prienikov, inovácia a reflexia, náklady a financovanie s možnosťou podpory, výkazníctvo a doku-
mentácia. 
Význam týchto služieb ozrejmujú čísla z bilančnej správy z roku 2018: výkony v roku 2018 využilo 86.800 
osôb. Takto majú šancu nájsť si na pracovnom trhu prácu a sami si financovať svoje životné náklady. 

Sociálne služby
Sociálne služby ponúkajú slobodné dobročinné spolky, súkromné organizácie občianskej spoločnosti, 
cirkevné organizácie, ako aj samotné spolkové krajiny a obce. Druh a ponuka sociálnych služieb sa v 
jednotlivých spolkových krajinách od seba líšia.
Za poskytovanie týchto služieb sú v Rakúsku zodpovedné spolkové krajiny. Príslušné rámcové podmien-
ky majú zakotvené vo svojich zákonoch o sociálnej pomoci. 
V niektorých spolkových krajinách existuje pre niektoré osoby so zdravotným postihnutím služba osob-
nej asistencie. Osobná asistencia sa po zistení potreby osobnej asistencie zväčša vypláca ako peňažná 
dávka. Človek so zdravotným postihnutím si následne buď sám zorganizuje poskytovanie asistencie, a 
tým sa stane zamestnávateľom, alebo využije asistenčné výkony prostredníctvom tzv. asistenčných 
družstiev. Ako príklad tu uvádzam model Viedenského asistenčného družstva WAG. 

Systém služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím v Štajersku 
Základom pre poskytovanie služieb v Štajersku je štajerský zákon o osobách so zdravotným pos-
tihnutím. Vo svojich základných črtách pochádza z roku 2004. Podstatnými pokrokmi v dôsledku 
tohto zákona boli:
•   priznanie právneho nároku na výkony podľa tohto zákona pre ľudí so zdravotným postihnutím v Šta-

jersku,
•   zavedenie mobilných služieb, ktoré majú ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinným príslušní-

kom umožniť zúčastňovať sa na živote spoločnosti a samostatne žiť,
•   zavedenie základnej finančnej podpory (príspevok k životným nákladom). 

Konkrétna realizácia výkonov zo zákona je regulovaná nariadením krajinskej vlády. Toto nariadenie o 
výkonoch a dávkach LEVO popisuje detailne všetky relevantné prvky jednotlivých služieb, ako sú:
•   definícia služby,
•   cieľ služby,
•   cieľová skupina,
•   kritériá pridelenia, 
•   dôvody vylúčenia, 

•   zásady a metodické základy,
•   rozsah výkonu,
•   kvalifikácia personálu,
•   zaistenie kvality prostredníctvom štrukturálnych štandardov, 
    procesných štandardov a štandardov výsledkov.

Ďalej sa v tomto nariadení stanovuje cena každej služby. Čiastočne stacionárne a stacionárne výkony 
uhrádza vo výške 100 % spolková krajina Štajersko, pri niektorých mobilných druhoch výkonov musia 
prevziať podiel vo výške 10 % zistených nákladov ľudia so zdravotným postihnutím, resp. ich rodiny samy. 
Náklady všetkých výkonov pomoci osobám so zdravotným postihnutím znáša v Štajersku vo výške 60 % 
krajinská vláda a 40 % nákladov znášajú obce. Obce sa k tomu musia spojiť vo svojich okresoch do 
„Zväzov sociálnej pomoci“. Každý zväz sociálnej pomoci vytvorí pre vzniknuté náklady rozpočtový plán. 
Peňažné prostriedky zodpovedajúce ich počtu obyvateľov a hospodárskej sile na tento účel poskytnú 
členské obce. 
 
Každá osoba so zdravotným postihnutím môže požiadať o výkony na úrade okresnej správy. Tento preverí:
•   či sa jedná o zdravotné postihnutie na základe zdravotných diagnóz. Z tohto preverenia vznikne 

právny nárok na výkony podľa štajerského zákona o osobách so zdravotným postihnutím;
•   aký druh výkonu sa má poskytnúť a stanoví ich rozsah. Pri mobilných druhoch výkonov sa stanoví 

určitý rozsah hodín ročne pre každý druh výkonu, v prípade čiastočne stacionárnych a stacionárnych 
druhoch výkonov sa stanoví pre každý druh výkonu nízka, stredná a vysoká potreba podpory. Toto 
stanovenie sa týka v podstate potreby personálu pre realizáciu výkonu; 

•   na konci konania dostanú ľudia so zdravotným postihnutím pre zistené podporné výkony istý druh 
dobropisu vo forme právne platného výmeru. Tento výmer im dovoľuje využiť službu schválených 
organizácií podávajúcich služby v spolkovej krajine. Táto organizácia zostaví o tom so zdravotne pos-
tihnutou osobou zmluvu o výkonoch, v ktorej sú stanovené detaily výkonu medzi oboma zmluvnými 
stranami. Po realizácii výkonu môže potom organizácia úradu, ktorý výmer vystavil, mesačne 
vyúčtovať zistené hodinové sadzby za mobilné služby, resp. denné sadzby za čiastočne stacionárne 
alebo stacionárne výkony. 

Druhy výkonov štajerského zákona o osobách so zdravotným postihnutím 
Mobilné druhy výkonov sa poskytujú tam, kde ľudia s postihnutím žijú, bývajú a pracujú. Cieľom tohto 
druhu výkonov je, aby ľudia vedeli svoj život organizovať tam, kde sú doma, a aby nepotrebovali žiadnu 
stacionárnu alebo čiastočne stacionárnu starostlivosť. Mobilné výkony tak prispievajú k tomu, že ľudia 
rozvíjajú a uplatňujú svoje možnosti samostatne žiť. Pre príslušné úrady dlhodobo šetria náklady.

Stacionárne a čiastočne stacionárne výkony sa poskytujú v domoch, ktoré sú na to špeciálne určené. 
Všetky druhy výkonov skoro výlučne poskytujú z poverenia spolkovej krajiny Štajersko súkromné všeo-
becne prospešné organizácie. 
Druh týchto služieb je zameraný na rôzne potreby v priebehu života:
•   pôrod a život v rodine,  
•   vzdelávanie,
•   denná starostlivosť a zamestnanie,
•   bývanie,
•   život v starobe.
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Na podporu života v rodine slúžia nasledovné výkony: 
•   interdisciplinárna skorá podpora a sprevádzanie rodiny, 
•   interdisciplinárna skorá podpora videnia a sprevádzanie rodiny, 
•   interdisciplinárna skorá podpora audiologická a sprevádzanie rodiny, 
•   služba na odbremenenie rodiny,
•   terapeutické výkony ako psychoterapia, logopédia, ergoterapia a muzikoterapia. 

Na podporu vo vzdelávacom systéme existujú nasledovné výkony: 
•   účasť v liečebno-pedagogických škôlkach,  
•   zvýšený výkon v závislosti od zdravotného postihnutia v opatrovaní – s výnimkou pedagogických 

výkonov – a starostlivosť v (liečebno-pedagogických) družinách a na vyučovaní, na školských podu-
jatiach a na podujatiach súvisiacich so školou,

•   prevzatie nutne vzniknutých nákladov na prepravu, na udržanie príslušnej výchovy a školského vzde-
lania. 

Na dennú starostlivosť a zamestnanie existujú nasledovné výkony:
•   zamestnanie v dielňach produktívne/kreatívne,    
•   zamestnanie v denných stacionároch s dennou štruktúrou,
•   pracovný tréning pre začlenenie do povolania,
•   začlenenie do povolania v dielňach,
•   začlenenie do povolania prostredníctvom podnikovej práce.

Na podporu skutočnej práce existuje ešte tzv. integračný podnik. Ponúka skutočné pracovné zmluvy a 
trvalé zamestnanie. Tento podnik podporuje spoločne spolková a krajinská úroveň. Integračné podniky 
musia zamestnávať minimálne 70 % ľudí so zdravotným postihnutím. Svojou činnosťou sami nahos-
podária okolo 65 % svojich nákladov. 
Všetky výkony realizujú súkromné všeobecno-prospešné organizácie. Sú dostupné vo všetkých okresoch 
Štajerska. Ak je na tieto miesta potrebná aj preprava, potom je financovaná aj ona. 
Osoby so zdravotnými postihnutiami, ktoré využívajú tieto výkony, sú naďalej poistené so svojimi 
rodičmi, keďže platia ako „práceneschopné“. Za svoju „prácu“ v dielňach dostávajú len vreckové. Sami 
nie sú sociálne poistené, v starobe teda nedostávajú žiadny dôchodok zo svojej práce.
Ich existenčné zaistenie je zabezpečené prostredníctvom rodičov, od 18. roku života môžu dostávať 
prostredníctvom krajinskej vlády Štajersko „pomoc na živobytie“. Ďalšie prvky ich zaistenia existencie sú 
„dvojnásobná pomoc rodine“ a v prípade úmrtia rodičov sirotský dôchodok.
Tento systém „pracovnej neschopnosti“ pociťujú ľudia so zdravotným postihnutím zväčša ako vyčlene-
nie. Na základe povinností vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
a antidiskriminačnej legislatívy EÚ sa to musí zmeniť. 

Na bývanie existujú nasledovné výkony:
•   tréningové bývanie pre osoby so zdravotným postihnutím,  
•   bývanie pre osoby so zdravotným postihnutím s nepretržitou starostlivosťou,  
•   bývanie pre osoby so zdravotným postihnutím s čiastočnou starostlivosťou.  

Na pomoc pri živote v starobe v súčasnosti ešte neexistujú žiadne ponuky. Existujú pilotné projekty na 
odskúšanie nutných rámcových podmienok pre také služby. 

Účinky tohto systému pre:
•   ľudí so zdravotným postihnutím:

Mobilné druhy výkonov podporujú ľudí so zdravotným postihnutím vo vlastnom každodennom ži-
vote. Osobu so zdravotným postihnutím podporujú, odbremeňujú podporujúcich rodinných 
príslušníkov, tvoria možnosti začleňovania sa a zvyšujú samostatnosť. Okrem toho môžu umožniť 
ľuďom so zdravotným postihnutím prechody (napr. z tréningového bývania do samostatného býva-
nia s asistenciou alebo bez nej). Mnohí ľudia so zdravotným postihnutím dokážu takto aj samostatne 
pracovať a financovať a organizovať si svoj každodenný život.

•   rodinných príslušníkov:
Mnohé z týchto výkonov podporujú aj rodinných príslušníkov. Výkony ako mobilná skorá podpora a 
terapia pomáhajú prekonať šok z narodenia dieťaťa so zdravotným postihnutím a prispôsobiť tomu 
život rodiny. Možnosť detí so zdravotným postihnutím navštevovať škôlku a školu umožňuje členom 
rodiny venovať sa naďalej svojmu povolaniu (to nie je dôležité len pre nich, ale v časoch nedostatku 
odborných pracovníkov aj pre celé hospodárstvo). Rodinu veľmi odbremeňuje aj samotné vedomie 
toho, že mladí ľudia so zdravotným postihnutím majú šancu zaradiť sa do pracovného procesu, ako aj 
bývať vo vlastnom byte.

•   štát:
Európske sociálne štáty majú v dôsledku sociálnej stratégie Európskej únie povinnosť  zabrániť 
chudobe a sociálnemu vyčleneniu a vytvoriť inkluzívne rámcové podmienky. Nadstavba a bariéry a 
inklúzia všetkých občanov a občianok je jedným z faktorov toho, že Európska únia je naďalej  naj-
dôležitejším hospodárskym priestorom sveta. Pre jednotlivé štáty zaisťuje inklúzia spoločenskú 
súdržnosť a uvoľňuje čo možno najlepšie spoločenské sily. Štúdie o Social Return on Investment (so-
ciálna návratnosť investície) ukazujú, že táto cesta je aj z pohľadu nákladov výhodnejšia ako starostli-
vosť o ľudí v inštitúciách. V jednej metaštúdii o hospodárskych účinkoch zamestnávania ľudí so 
zdravotným postihnutím v hospodárstve boli vyhodnotené štúdie z celého sveta. Zo všetkých vyplý-
va veľa enormných výhod pre osobu samotnú a pre podniky (ak sú tieto dobre podporované štátom 
podľa „Supported Employment Model“) a národohospodárske výhody pre štát.

Príklad: Skupina Šanca B vo Východnom Štajersku  
Šanca B bola  založená v roku 1988 a dnes ponúka služby, ktoré umožňujú ľudom so zdravotným postih-
nutím žiť vo Východnom Štajersku tak samostatne, ako je len možné. Východné Štajersko zahŕňa okresy 
Hartberg – Fürstenfeld, Juhovýchodné Štajersko a Weiz. V regióne žije okolo 80.000 obyvateľov a oby-
vateliek. 
Šanca B v zásade neodmietne nikoho z dôvodu závažnosti jeho zdravotného postihnutia alebo vysokej 
potreby podpory. V priebehu roka sa podporujú životy okolo 3.000 osôb.
Z týchto 3.000 osôb je len 35 osôb podporovaných v denných stacionároch pre najťažšie zdravotne 
postihnuté osoby. Len 8 osôb má podporu vo forme bývania s nepretržitou starostlivosťou. 
Všetci ostatní ľudia so zdravotným postihnutím dokážu s mobilnou podporou viesť samostatný život. 

Ponuka podpory Skupiny Šanca B zahŕňa: 
Poradenské výkony pre rodiny, obce, škôlky, školy, podniky
Výkony pre deti a rodiny (pre okolo 600 osôb):
•   intedisciplinárna skorá podpora a sprevádzanie rodiny 
•   audio-pedagogická skorá podpora a sprevádzanie rodiny 
•   flexibilné pomoci
•   služba na odbremenenie rodiny
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•   asistencia v škôlkach a školách
•   starostlivosť v lete – počas dovolenky
•   terapie (psychoterapia, logopédia, ergoterapia, muzikoterapia)
Výkony pre vzdelávanie a prácu (pre približne 1.600 osôb):
•   sprostredkovanie práce s podporou osobám so zdravotným postihnutím hľadajúcim prácu
•   sociálno-ekonomické podniky (s časovo obmedzenými pracovnými zmluvami)
•   Hausmasters (sociálno-hospodárske podniky s trvalými pracovnými miestami pre ľudí so zdravotným 

postihnutím s riadnymi pracovnými zmluvami)
•   účasť na zamestnaní v pracovnom svete (s pracovnými miestami bez pracovných zmlúv a vlastným 

sociálnym poistením, s vreckovým)
•   denné sprevádzanie a individuálna podpora pre čo možno najväčšiu samostatnosť v každodennom 

živote (pre osoby s najvyššou potrebou podpory). 
Výkony pre podporu bývania (pre približne 200 osôb):
•   mobilná asistencia bývania
•   mobilná sociálno-psychiatrická asistencia bývania  
•   bývanie so starostlivosťou v zväze bývania Šance B (vo vlastnom byte, ale len so starostlivosťou do tej 

miery, pokiaľ je nutná)
•   tréningové bývanie
•   bývanie s neustálou starostlivosťou
Výkony na podporu zdravia a života v starobe (pre približne 600 osôb):
•   Case Management pre starých ľudí
•   ošetrovanie chorých doma
•   asistencia opatrovania
•   sprevádzanie každodenným životom
•   mobilná pomoc doma 
•   terapie (psychoterapia, logopédia, ergoterapia, muzikoterapia)

Výhody pre všetky záujmové skupiny hovoria za seba: 
•   Ľudia so zdravotným postihnutím žijú vo svojom bydlisku, nachádzajú možnosti rozvoja a učenia 

sa, majú sociálne zväzky, priateľov a priateľky a môžu sa zapájať do aktivít.   
•   Rodiny sú podporované a odbremeňované. Tak sú potom schopné samy vykonávať svoje povolanie. 
•   Obce si udržujú svojich občanov a občianky. Ľudia so zdravotným postihnutím sa nemusia sťahovať z 

obcí do inštitúcií. 
•   Štát (spolková úroveň, krajinská úroveň a obce) poskytuje všetkým svojim občanom a občiankam 

dobrý systém starostlivosti o existenciu. Toto vykonáva za podstatne nižších nákladov, ako keby sa 
všetkým týmto osobám poskytovala starostlivosť v inštitúciách. Skupina Šanca B podporuje 3.000 
osôb za náklady, ktoré by bolo potrebné vynaložiť pri stacionárnej starostlivosti na 300 osôb. Je tak-
tiež podstatne lacnejšia a poskytuje vyššiu životnú kvalitu pre podporovaných ľudí.  
Tento systém má pozitívne hospodárske dôsledky pre vidiecky región Východného Štajerska. Skupi-
na Šanca B s viac ako 500 zamestnancami a zamestnankyňami je jedným z najväčších zamestná-
vateľov a oživuje región. 

•   Podniky dostávajú kvalifikované pracovné sily a nestrácajú žiadnych odborníkov, ak by títo museli 
doma niekoho opatrovať a starať sa o neho.    

Medzinárodné skúsenosti
Aktuálne sa všetky členské štátny EÚ zaoberajú tým, aby presadili Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím. Všade preto ide o to, aby sa vytvárali a presadzovali stratégie na integrovanie 
ľudí so zdravotným postihnutím. Pri presadzovaní sa všade vyskytujú tie isté výzvy. Štáty však štartujú z 
rôznych úrovní: niektoré z nich majú už vysoko rozvinuté systémy služieb, iné ich majú rozvinuté len 
veľmi málo. 

Niektoré výzvy:
Zatvorenie inštitúcií a vybudovanie služieb v blízkosti obcí 
V obidvoch skupinách, v štátoch s vysoko rozvinutým systémom aj v tých, kde je nízka úroveň rozsahu 
výkonov, vyvstáva úloha uzatvorenia inštitúcií a vybudovania systému služieb v blízkosti obcí. EÚ pod-
poruje tento proces tak, že zakazuje na jednej strane použitie rozpočtu EÚ na ďalší rozvoj a údržbu in-
štitúcií a na druhej strane podporuje budovanie služieb v blízkosti obcí. Mimoriadnou výzvou je pre-
dovšetkým vytvorenie stratégie, ako môžu byť ľudia v inštitúciách podporovaní novými formami 
starostlivosti bez toho, aby stratili svoju istotu starostlivosti, a ako by zároveň ľudia, ktorí v súčasnosti 
ešte nevyužívajú tieto výkony podpory, mohli využívať už nové systémy služieb. 
Nový pojem zdravotného postihnutia
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím upustil od doteraz platného medicínskeho 
pojmu zdravotného postihnutia a zaviedol stanovenie postihnutia v zmysle ľudských práv. Vo väčšine 
štátov sa však ešte len musí presadiť. Medicínsky model postihnutia zameriava svoj pohľad na telesné, 
psychické alebo kognitívne poškodenia jednotlivca. Opatrenia k tomu sú diagnóza, liečenie, terapia a 
podpora. Model postihnutia v súlade s ľudskými právami sa zameriava na vonkajšie, spoločenské pod-
mienky, ktoré ľudí so zdravotným postihnutím vylučujú a diskriminujú. Zakladá sa na poznatku, že celo-
svetovo dezolátna situácia postihnutých ľudí súvisí menej s individuálnymi obmedzeniami, ako so 
spoločenskými bariérami a zbavením práv (zdravotne) obmedzených ľudí. Opatreniami sú tu odbúranie 
bariér, vytvorenie rovnosti šancí a asistencia. 
Nové modely financovania
So zmeneným pojmom postihnutia a právnym nárokom na účasť sa menia aj finančné prúdy. Ak boli 
doteraz často skôr podporovaní poskytovatelia služieb,  podľa nového modelu dostávajú ľudia, ktorí 
majú priznané právo na podporné služby, v ideálnom prípade peniaze priamo na ruku. Za ne si sami 
kupujú služby, ktoré potrebujú. To z nich robí skutočných zákazníkov a zákazníčky. Medzikrokom k tomu 
je priznanie dobropisov/voucherov, ako je to v systéme, ktorý som opísal v Štajersku. 
Príklad Flandersko
Vo Flandersku sa podľa môjho vedomia ako v prvom európskom regióne aktívne zmocnili všetkých 
troch výziev a presadili nové modely. Na jednej študijnej ceste som sa mohol v septembri 2019 oboznámiť 
s tým, ako postupovali. 
 
Novinkou je, že od 1. januára 2017 sa peniaze udeľujú priamo osobám so zdravotným postihnutím. Ten-
to rozpočet môžu využívať podľa vlastného rozhodnutia. 
Systém bol zavedený najprv pre dospelých. Pre mladých ľudí a deti sa to len pripravuje. 
Ak má niekto menšiu výkonnosť, potom jestvuje podpora pomocných služieb od štátu. Flámsky úrad je 
príslušný pre otázky vyučovania, povolania, starostlivosti o deti, kultúru a voľný čas. Odteraz musí byť 
vyučovanie ponúkané aj integračne.
Na priznanie osobného rozpočtu však ešte jestvuje listina čakateľov. Preto je využívanie osobných roz-
počtov stále kritizované a sledované. 
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Priznanie výkonov sa už nevykonáva na základe lekárskych diagnóz. Interdisciplinárny tím vypracuje s 
osobami, čo chce niekto robiť alebo čo k tomu potrebuje. To je Podporný plán služieb DOP. Rodina môže 
byť podporovaná, aby si vytvorila sieť a nepotrebovala hneď špeciálnu podporu. 
V tejto zmene systému ide o posilnenie starostlivosti o seba samého a vlastných kapacít. Celý systém má 
byť integrovanejší.   
 
Existujú dva stupne podpory: 
•   Existuje základný podporný rozpočet vo výške 300 eur mesačne. Približne 16.000 ľudí poberá tento 

rozpočet; to sú osoby, ktoré s tým vedia samostatne žiť. 
•   Približne 24.000 ľudí využíva podporu prostredníctvom organizácií. Individuálne rozpočty sú vo výške 

10.000 až 85.000 eur. 

Výkony multidisciplinárnych tímov sa dokupujú. Vyhotovia podporný plán, ktorý preberie úrad. Úrad 
preverí len to, či osoba so zdravotným postihnutím bola v dostatočnej miere zapojená.
Tento postup sa toho času priebežne vyhodnocuje. Vždy ide o správnu podporu voči maximálnej podpore. 
Na 300 eur mesačne nie je potrebné žiadne preukázanie spôsobu využitia, na všetko ostatné toto preu-
kázanie nutné je. 
Rozpočet ľudí zmení. Kombinujú, veľa vecí robia doma, bývajú sami, sú oveľa kreatívnejší. 
V štartovacej fáze sa náklady jednej služby vydelili opatrovanými osobami a z toho sa vytvoril rozpočet. 
Tým sa stali viditeľnými rozdielne náklady pre ľudí. To sa postupne upravuje.
Desať percent ľudí so zdravotným postihnutím medzičasom zmenilo poskytovateľa služieb.
Celý model sa vyvíjal a ďalej rozvíjal v spolupráci so všetkými záujmovými skupinami, so samotnými 
ľuďmi s postihnutím a poskytovateľmi služieb.
Samotné organizácie poskytujúce služby dostanú za každý nasadený osobný rozpočet 21 % ako OVH.  
Na podporu organizácie osobnej asistencie je určených 11 %. Ľudia s postihnutím môžu rokovania o 
správnej službe aj delegovať.
Úrad vidí zavedenie ako proces, ktorý potrebuje istý čas a podporu. Osobný rozpočet jestvuje nezávisle 
od práce a v najlepšom prípade pomáha od skorého času žiť samostatne. Je nezávislý aj od príjmu.
Vyhodnocuje sa a na základe skúseností a vedomostí sa ďalej vyvíja. 

SOCIÁLNA SLUŽBA V DENNOM STACIONÁRI PRE OSOBY 
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM Z POHĽADU POSKYTOVATEĽA  

Denný stacionár v Nitre je dôkazom toho, že sociálne služby sú dlhodobo udržateľné len vtedy, ak sú 
odpoveďou na dopyt cieľovej skupiny po sociálnej službe. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktoré napriek 
silným regulačným rámcom legislatívy poskytuje denný stacionár sociálne služby na vysokej odbornej 
úrovni a za výraznej finančnej podpory mesta Nitry. Štátom zvyšujúce sa podmienky pre oprávnenosť 
finančného príspevku na miesto v dennom stacionári za posledné roky spôsobili nižšie čerpanie fi-
nančného príspevku a vyššiu závislosť stacionárov od finančných zdrojov samosprávy. 

Denný stacionár mesta Nitry, vznik a vývin
Mesto Nitra má s poskytovaním sociálnej služby v dennom stacionári nielen dlhoročné odborné a  prak-
tické skúsenosti, ale najmä ľudskú a morálnu zodpovednosť za prijímateľov sociálnych služieb. Poskyto-
vateľom tejto sociálnej služby je príspevková organizácia mesta Nitry, Správa zariadení sociálnych 
služieb, pôsobiaca v oblasti sociálnych služieb od roku 1995.
Špecifikom denného stacionára v Nitre je skutočnosť, že jeho vznik bol odpoveďou na dopyt osôb so 
zdravotným znevýhodnením a seniorov a nešlo teda o snahu získať finančné prostriedky z dostupných 
zdrojov vzhľadom na možnosti financovania z európskych či štátnych zdrojov. Práve uvedené dôvody 
vzniku denného stacionára považujeme za silnú stránku poskytovateľa, dôkaz presnej adresnosti sociál-
nej služby a prejav reálnej nevyhnutnosti ambulantnej sociálnej služby poskytovanej osobám so 
zdravotným postihnutím.
Denný stacionár otvorilo mesto Nitra pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím v roku 2008. 
Počet prijímateľov sociálnej služby sa postupne zvyšoval a v roku 2010 medzi nich pribudli ľudia s diag-
nózou autizmus. V súčasnosti je mesto Nitra jedinečným v zameraní denného stacionára na tri cieľové 
skupiny – seniori, osoby so zdravotným postihnutím a osoby s autizmom.
Okrem seniorov navštevujú denný stacionár osoby so zdravotným postihnutím, a to najmä absolventi 
špeciálnych škôl, ktorí si nenašli zamestnanie a snažia sa vytvárať a následne udržiavať sociálne kontak-
ty a rozvíjať tvorivé schopnosti. Za desaťročie tu vznikali nielen priateľstvá, ale aj lásky. 
Denný stacionár pre autistov vznikol z dobrovoľníckeho projektu a iniciatívy rodičov detí trpiacich v 
súčasnosti týmto čím ďalej tým rozšírenejším ochorením. Do opravy objektu na Baničovej 14 vložili nie-
len vlastné úspory, ale aj osobné pričinenie vo forme spolupráce na uskutočňovaní stavebných úprav. 
Môžeme hovoriť o prvej lastovičke verejno-súkromného partnerstva, ktoré sa zrodilo ideálnym spô-
sobom.
Za veľmi významnú pridanú hodnotu poskytovania sociálnej služby odkázaným prijímateľom je zároveň 
pozitívny aspekt, že dáva rodičom a príbuzným prijímateľov priestor na to, aby sa počas dňa mohli 
venovať sami sebe, alebo v priestoroch zariadenia diskutovať o spoločných problémoch. Poskytované 
sociálne poradenstvo príbuzným je devízou a prínosom denného stacionára, ktorý v podmienkach 
Správy zariadení sociálnych služieb považujeme za významný prvok určitej psychohygieny rodičov, 
väčšinou matiek. Úhrada za poskytovanie sociálnej služby je v Meste Nitra dlhodobo 0,70 eur/hod. 

Ponuka denných stacionárov v Nitrianskom kraji
V Nitrianskom kraji pôsobí podľa údajov Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb vede-
nom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR celkom 21 denných stacionárov. Z toho 10 posky-
tovateľov je verejných a 11 neverejných. Ponúkaných je celkom 457 miest, z toho 228 u verejných a 229 
u neverejných poskytovateľov, čiže pomer počtu poskytovateľov a nimi ponúkaných miest v denných 
stacionároch je vyrovnaný.
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb MPSVR SR 

Obr. 1   
Mapa verejných a neverejných poskytovateľov v Nitrianskom kraji

Demografia prijímateľov sociálnych služieb
Vekový priemer osôb so zdravotným postihnutím je 34 rokov. Prijímatelia sociálnej služby s autizmom 
sú mladší, s priemerným vekom 27 rokov. U seniorov dominuje priemerný vek 60 rokov. Z hľadiska 
pohlavia je v stacionári pre osoby s hendikepom 12 mužov a 10 žien, 5 mužov a 6 žien s autizmom, se-
niorský stacionár navštevuje 8 mužov a 6 žien. Môžeme konštatovať, že aj napriek pomerne dobrej dos-
tupnosti denných stacionárov v Nitrianskom kraji má prevahu zastúpenie prijímateľov z iných miest a 
obcí, celkom 22 a len 12 ich je s trvalým pobytom v meste Nitra. Rovnaká tendencia je aj v dennom 
stacionári pre autistov, kde 7 prijímateľov je Nitranov a zvyšných 11 je z okolia Nitry.

Legislatívne regulačné rámce 
Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby prvýkrát Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR regulovalo doplnením § 78b, a to zavedením definície pojmu „neobsadené miesto“. 
Až do roku 2014 finančný príspevok na financovanie sociálnej služby nebol podmienený obsadenosťou. 
V roku 2014 sa prvýkrát objavila podmienka nároku na finančný príspevok, ktorý  zanikol, ak sociálna 
služba nebola poskytovaná počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní. 

§78 b Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby 

od 01. 1. 2014 od 01. 3. 2017

„(6) Obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej 
služby je povinný vrátiť finančný príspevok  
na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa 
§ 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie 
sociálnej služby podľa § 78a alebo ich pomernú 
časť za obdobie, v ktorom mal poskytovateľ 
sociálnej služby neobsadené miesto v zariadení.
(7) Za neobsadené miesto v zariadení na účely 
zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov 
podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6 sa považuje 
každé miesto v zariadení, na ktorom sa počas 
30 a viac po sebe nasledujúcich dní  
neposkytuje sociálna služba.“

„(6) Obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej 
služby je povinný vrátiť finančný príspevok  
na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa 
§ 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie 
sociálnej služby podľa § 78a alebo ich pomernú 
časť za obdobie, v ktorom mal poskytovateľ 
sociálnej služby neobsadené miesto v zariadení.
8) Za neobsadené miesto pri poskytovaní 
ambulantnej sociálnej služby v zariadení  
na účely zúčtovania a vrátenia finančných  
príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6  
sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom 
sa počas 20 a viac po sebe nasledujúcich 
pracovných dní
a) neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzat-
vorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b) neposkytuje sociálna služba z dôvodu 
neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby,  
ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola 
uzatvorená, alebo
c) poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu 
ako 80 hodín.“

Zmena v definícii finančného príspevku:

Najvýznamnejšie regulačné rámce zaviedla novela zákona od 1.marca 2017, ktorej hlavné znaky môžeme 
označiť nasledovne:
•   Adresnosť – neobsadené miesto je špecificky definované rozdielne pre pobytovú a pre ambulantnú 

sociálnu službu v zariadení;
•   Striktnosť – viaže finančný príspevok výlučne na miesto obsadené legislatívne určenými viacerými 

kritériami.

Následkom týchto regulatívov mnohé denné stacionára prestali spĺňať podmienku obsadenosti, a teda 
aj nároku na finančný príspevok, čo sa stretlo aj so značnou mierou kritiky odbornej verejnosti.
V našich podmienkach ako dlhoročného poskytovateľa sociálnej služby v dennom stacionári sa ob-
medzenia tiež prejavili v dočasnom výpadku finančného príspevku zo štátneho rozpočtu. Zmenou filo-
zofie obsadzovania miest a tým, že sa snažíme 1 miesto v dennom stacionári, ak chápeme ako miesto, 
ktoré musí byť využité pre podmienky štátnej podpory 8 hodín denne, ponúknuť ho počas dňa 8 pri-
jímateľom sociálnej služby na 1 hodinu denne. Tento stav je ideálny na získanie maximálnej výšky fi-
nančného príspevku, ak predpokladáme, že každé miesto nie je obsadené denne 8 hodín. 
Legislatívne je zákon v tejto časti vykonateľný. Prax však ukázala celkom odlišné nedostatky, a to najmä 
tam, kde sú prijímateľmi osoby so zdravotným postihnutím. Bolo komunikačne nesmierne náročné ľud-
sky, no najmä citlivo vysvetliť prijímateľom sociálnej služby, príbuzným a zákonným zástupcom pri-
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§ 40 Denný stacionár podľa zákona účinného

do 28. 2. 2017 bol definovaný nasledovne od 01. 3. 2017 bol definovaný nasledovne

„(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna 
služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná 
na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas 
počas dňa.
(2) V dennom stacionári sa

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc  
inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,

b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.

(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne 
poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, 
ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe  
v domácom prostredí, na účel spolupráce pri 
sociálnej rehabilitácii.“

„(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna 
služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je 
najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná  
na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas 
počas dňa.
(2) V dennom stacionári sa

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc  
inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,

b) zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností,
2. záujmová činnosť.

(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne 
poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, 
ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe  
v domácom prostredí, na účel spolupráce pri 
sociálnej rehabilitácii.“

jímateľov sociálnych služieb, prečo sme ako poskytovateľ nútení vyžadovať minimálnu návštevnosť 
denného stacionára, odpovedať na otázky, čo tým zákonodarca sledoval, a či to v konečnom dôsledku 
bude mať pre denný stacionár likvidačné dôsledky. 
Poznajúc vývinové súvzťažnosti prirodzeného vzniku stacionára v Nitre, ktorý predstavuje spoločensky 
veľmi prínosnú sociálnu službou, akou je denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím, bolo o 
to ťažšie stotožniť sa s určovaním regulatívov návštevnosti stacionára. 
Regulačné rámce boli potvrdené aj v samotnej definícii denného stacionára, keď od 1. marca 2017 zača-
la platiť podmienka minimálneho stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby v dennom stacionári. 

Od 1. 1. 2018 vstúpilo do účinnosti ďalšie regulačné opatrenie (v § 78a, ods. 2), a to účelové viazanie 
poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených 
odkázanosťou na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnan-
cov poskytovateľa sociálnej služby vo výške, ktorá zodpovedá výške platu podľa osobitného predpisu a 
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné 
dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu.

Graf 4 
Vývin obsadenosti DS
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Hodnotenie dopadov
Dopady sprísnenia podmienok pre oprávnenosť finančného príspevku sú jednoznačné. Pri porovnaní 
obsadenosti podľa počtu zmlúv uzatvorených s prijímateľmi sociálnej služby vidíme, že prijatie legis-
latívnej zmeny v roku 2017 malo za následok poklesnutie počtu uzatvorených zmlúv. Zároveň klesol 
počet obsadených miest, ak porovnávame miesta v zmysle naplnenia podmienky obsadenosti 8 hodín 
denne. V prvom polroku 2019 sa nám podarilo obsadenosť mierne zvýšiť.

V Grafe 2 môžeme sledovať vývin výšky finančného príspevku a výšky vrátenej sumy z dôvodu neobsa-
denosti miest v dennom stacionári. Kým v rokoch 2014 až 2016 bola vratka finančného príspevku na 
úrovni 0 eur, v roku 2017 bolo vrátených takmer 58 % finančného príspevku. V roku 2018 vratka klesla 
na 55 % a za prvý polrok 2019 vratka finančného príspevku predstavovala 47 %. Na jednej strane 
môžeme vyvodiť záver, že sme schopní postupne sa podmienke obsadenosti prispôsobovať a postupne 
meniť nahliadanie prijímateľov sociálnych služieb na návštevnosť v dennom stacionári. 
Na strane druhej ako poskytovateľ aj ďalších sociálnych služieb, t. j. v zariadení pre seniorov a v zariadení 
opatrovateľskej služby, vieme porovnať obsadenosť v týchto zariadeniach, kde oprávnenosť finančného 
príspevku a čerpanie bolo 99 %. 
Z uvedeného vyplýva, že legislatívne stanovenú podmienku obsadenosti pri sociálnych službách posky-
tovaných ambulantnou formou vnímajú prijímatelia sociálnych služieb ako neakceptovateľnú až ob-
medzujúcu. Núti totiž poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári, aby úhrady a celkové fun-
govanie zariadenia nastavili podobne ako v sociálnych službách poskytovaných pobytovou formou, aby 
si tak udržali prijímateľa v zariadení počas dňa čo najdlhšie, teda celodenne. Týmto sa však do značnej 
miery zmazáva rozdiel medzi denným stacionárom a zariadením pre seniorov a tiež podstata ambulan-
tnej sociálnej služby.
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Graf 5 
Vývin výšky finančných príspevkov a vratky
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Prijímanie rôznych opatrení zo strany poskytovateľa za účelom zvýšenia obsadenosti denného sta-
cionára viedlo zo strany prijímateľov k ukončovaniu zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb v dennom 
stacionári. U osôb so zdravotným postihnutím je potrebné brať do úvahy predovšetkým ich zdravotný 
stav, ktorý ak im neumožňuje vykonávať pravidelnú prácu osem hodín denne, nie je možné od nich 
vyžadovať pravidelnú účasť v dennom stacionári. Zákon však od nich očakáva, že dokážu navštevovať 
denný stacionár s touto intenzitou. 
Pri zdravotnom postihnutí vzniká prijímateľom sociálnej služby rad komplikácií vyplývajúcich z ich 
zdravotného znevýhodnenia, či už psychického alebo fyzického rázu. Návšteva denného stacionára je 
ich maximálnou snahou o spoločenské začlenenie, základnú socializáciu a sekundárne udržanie a roz-
voj kognitívnych, manuálnych a iných zručností. Často v dôsledku fyzických bolestí a prebdených nocí 
nie sú schopní plniť podmienky dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v dennom sta-
cionári. 
Stanovením minimálneho počtu hodín strávených v dennom stacionári zákon z denného stacionára 
prakticky vytvoril pobytovú sociálnu službu, keďže odobral prijímateľovi slobodu v rozhodovaní o dĺžke 
pobytu v zariadení. 
Poskytovateľ je povinný vytvoriť prevádzkové, personálne aj materiálno-technické podmienky, aj keď je 
stacionár obsadený určitú časť dňa jedným prijímateľom, aj keď je obsadený celý deň. Náklady mu teda 
vznikajú bez ohľadu na dĺžku času stráveného prijímateľmi v zariadení, a preto vzniká nesúlad medzi 
chápaním obsadenosti miesta v dennom stacionári štátom a poskytovateľom. Zákon o sociálnych 
službách umožňuje prijímateľovi právo výberu poskytovateľa, právo dohodnúť sa s ním na rozsahu 
poskytovanej služby. Vysoké nároky na oprávnenosť finančného príspevku prijímateľa o právo  dohod-
núť sa na rozsahu poskytovanej služby oberajú.
Je pochopiteľné, že príslušné ministerstvo chráni štátne zdroje sprísňovaním podmienok pre finančnú 
podporu poskytovateľov sociálnych služieb. Nemali by však byť znevýhodňovaní dlhoroční poskyto-
vatelia s tradíciou a klientskym zázemím. Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú príslušné úrady 
verejného zdravotníctva a vyššie územné celky, ktoré zodpovedajú za proces registrácie sociálnych 

služieb a mali by prísnejšie posudzovať žiadosti o registráciu sociálnych služieb, ktoré nespĺňajú poža-
dované priestorové, personálne či materiálno-technické podmienky. Predišlo by sa tak možnosti vstupu 
„nekalým“ poskytovateľom do systému štátnej podpory, ktorých prioritou nie je kvalita poskytovanej 
sociálnej služby, ale prospech prijímateľa. 

Záver
Hlavným negatívom doterajších regulačných opatrení bola nepripravenosť stacionárov na prijaté opat-
renia a účinnosť zmien „zo dňa na deň“. Prijímatelia sociálnych služieb dlhodobo navštevovali stacionár 
za určitých podmienok a máme prijímateľov, ktorí boli aktívni celých 10 rokov prevádzkovania sta-
cionára. Keďže podmienky fungovania stacionára sa rapídne zmenili a vyžadujú viazanie prijímateľa na 
celý deň, stacionár začína do určitej miery nadobúdať znaky sociálnej služby poskytovanej pobytovou 
formou. Prijímatelia sociálnych služieb v dennom stacionári, ktorí nie sú v pobytovom zariadení tam nie 
sú z toho dôvodu, že sa o nich starajú ich rodičia, ktorí poberajú príspevok za opatrovanie, väčšinou ako 
jediný príjem domácnosti. Je preto možné predvídať, že osoby so zdravotným postihnutím celodenný 
pobyt v dennom stacionári aj v nadväznosti na ostatné štátne príspevky, ktoré poberajú, nebudú 
využívať. Ak má štát naďalej účelne podporovať sociálnu službu v dennom stacionári, je nevyhnutné, 
aby nanovo stanovil filozofiu podpory denných stacionárov.
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SOCIÁLNA SLUŽBA V DENNOM STACIONÁRI PRE OSOBY 
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM Z POHĽADU PRIJÍMATEĽA 

Denný stacionár je sociálnou službou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravot-
ného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre prevádzkuje denný stacionár pre seniorov, denný stacionár 
pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom.

Základné rozdiely v cieľových skupinách:
SENIORI – ich rodinní príslušníci (deti) sú počas dňa v práci a ambulantnú sociálnu službu v zariadení 
využívajú pre svojich príbuzných – seniorov, počas pracovných dní a najmä v pracovnom čase. Vzhľadom 
na zdravotný stav, ktorý je zhoršený dôsledkom veku, dokážu bez väčších problémov stráviť deň v den-
nom stacionári s možnosťou oddychu v oddychovej miestnosti. 
ĽUDIA S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM – starajú sa o nich rodičia, zväčša len matka, ktorá po-
berá opatrovateľský príspevok, často je sama v seniorskom veku a má zdravotné problémy. Dopraviť 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím do zariadenia je pre opatrovateľa časovo i fyzicky náročné. 
Prijímateľ sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje pre pohyb (na invalidnom 
vozíku) viac osobného priestoru a väčšiu pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch. Pobyt 
mimo domov je pre nich fyzicky náročný, no je dôležitý z aspektu socializácie a sebarealizácie. Denné 
podpisovanie dochádzky prijímateľom sociálnej služby s ŤZP je často pre zdravotné postihnutie veľmi 
náročné až nemožné.

Predstavenie prijímateľa sociálnej služby 
Zdravotná anamnéza: Prijímateľ sociálnej služby má 45 rokov. Narodil sa s ochorením DMO, má diagnos-
tikovanú hepatitídu typu B, trpí epileptickými záchvatmi. Pre pohyb používa invalidný vozík. Dokáže pár 
krokov prejsť aj sám, no musí mať oporu (osoba, stena) a vždy len v interiéri. Jednu ruku nemôže 
používať, jednu nohu má kratšiu, v dôsledku čoho má narušenú stabilitu.
Sociálna anamnéza: Prijímateľ sociálnej služby býva v Nitre. Žije 9 rokov sám s matkou v spoločnej 
domácnosti, ktorá sa o neho celodenne stará. Má sestru, ktorá žije v Bratislave spolu so svojou rodinou. 
Prijímateľ sociálnej služby trávi u sestry spolu s matkou mnohé víkendy, dovolenky, majú veľmi blízky 
vzťah. Sestra od svojho útleho detstva pomáha pri starostlivosti o brata. Prijímateľ sociálnej služby je 
súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho opatrovníkom bola ustanovená matka. Podľa 
vyjadrenia matky podala tento návrh na súd účelovo, aby chránila jeho i rodinu (aby ho niekto nekalo 
nezmanipuloval k podpisu  dôležitých dokumentov), a aby mohla v jeho mene vybavovať úradné záleži-
tosti (napr. pas).
Záujmy prijímateľa sociálnej služby: Má rád ľudí, je rád v ich spoločnosti, venuje sa domácim a ručným 
prácam, rád pletie, vyšíva, tká.
Cieľ rozhovoru s prijímateľom sociálnej služby: Cieľom rozhovoru bolo získať informácie o názoroch a 
skúsenostiach prijímateľa sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím.
Východiská vedenia rozhovoru: Prijímateľovi sociálnej služby sme položili 7 otázok. Vyhli sme sa 
väčšiemu počtu otázok, aby neklesala pozornosť prijímateľa sociálnej služby a dokázal sa sústrediť. Pri-
jímateľ sociálnej služby aj matka – súdom ustanovený opatrovník, s rozhovorom súhlasili a matka bola 
pri rozhovore prítomná.
Otázky prieskumu: V rozhovore boli prijímateľovi sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím položené nasledujúce otázky:

•   Koľko času potrebujete, kým sa doma vychystáte na odchod do denného stacionára? 
•   V akých situáciách nemôžete ísť do denného stacionára?
•   Čo vám prináša pobyt v dennom stacionári?
•   Ste spokojný s prístupom sociálnych pracovníčok a opatrovateliek denného stacionára?
•   Rešpektujú sociálne pracovníčky váš názor a vôľu pri výbere aktivít a činností?
•   Ste rád, že sa v dennom stacionári poskytuje stravovanie?
•   Koľko času dokážete vzhľadom na váš zdravotný stav stráviť v dennom stacionári?

Záznam z rozhovoru: 
•   Koľko času potrebujete, kým sa doma vychystáte na odchod do denného stacionára?
Ako kedy. Asi hodinu a pol. Keď je napríklad zlé počasie a ja sa necítim dobre, som nepokojný alebo 
mám bolesti, tak to trvá dlhšie. Kým idem do denného stacionára, tak sa musím naraňajkovať, umyť, 
osprchovať, obliecť, učesať – veď musím nejako vyzerať, keď idem medzi ľudí. Dlho trvá aj presun do 
auta. 
•   V akých situáciách nemôžete ísť do denného stacionára?
Keď som mal predtým epileptický záchvat, keď mám veľké bolesti, keď som veľmi nepokojný a nesústre-
dený – vtedy sa mi často stávajú drobné úrazy, často aj spadnem, narazím si lakeť. Alebo keď idem k 
lekárovi.
Tiež vtedy, keď mamina ochorie, je v nemocnici. Alebo keď má bolesti, vtedy ma nemá kto vziať do den-
ného stacionára. V zimnom období, keď je silné sneženie, poľadovica.
•   Čo vám prináša pobyt v dennom stacionári?
Ja sa do denného stacionára teším, rád sa tam rozprávam s kamarátmi. Cítim sa potrebný, aktivity v den-
nom stacionári ma učia novým veciam. Robievame si aj vedomostné kvízy. Keď nemôžem ísť do den-
ného stacionára, bývam aj nervózny a nepokojný, lebo ono to chýba. Ja by som chcel chodiť do den-
ného stacionára každý deň, ale musím chodiť aj k lekárom a mamina ma tam sama nevládze vodiť každý 
deň, lebo to mi vždy musí pomôcť sa vychystať a stará sa o všetko sama, musí vybavovať, čo treba.
•   Ste spokojný s prístupom sociálnych pracovníčok a opatrovateliek denného stacionára?
V dennom stacionári som so všetkým spokojný. Občas mi vadí hluk, keď je nás v dennom stacionári viac. 
A v poslednom čase Zuzka a Miška často musia niečo pripravovať na počítači a nie sú s nami toľko ako 
predtým. Opatrovateľky sú ochotné, pomáhajú mi pri presune na WC, do jedálne, do telocvične, sú 
prítomné aj pri cvičení na rehabilitačnom prístroji.
Pozn. Zuzka a Miška sú sociálne pracovníčky denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným pos-
tihnutím 
•   Rešpektujú sociálne pracovníčky váš názor a vôľu pri výbere aktivít a činností?
Áno, nemusím nič robiť nasilu, ale ja robím rád všetky aktivity.
•   Ste rád, že sa v dennom stacionári poskytuje stravovanie?
Áno, ja chodím len na obedy, strava je pestrá, sociálne pracovníčky mi dajú možnosť výberu. Desiatu a 
olovrant mi mamina pripravuje doma, nosím si to do denného stacionára, nakoľko mám obmedzenie 
stravy kvôli poškodeniu pečene a alergie na citrusy.
•   Koľko času dokážete vzhľadom na váš zdravotný stav stráviť v dennom stacionári?
Ja vydržím v dennom stacionári aj 8 hodín, ale nie každý deň. Ideálne by pre mňa a moju maminu 
vzhľadom na jej vek bolo 4 – 6 hodín 2 – 3 x do týždňa.

Závery z rozhovoru v kontexte potrieb prijímateľov a platnej legislatívy:
Pobyt v dennom stacionári, a teda v spoločnosti iných ľudí, motivuje prijímateľa sociálnej služby k sta-
rostlivosti o seba a svoj zovňajšok. 
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Pobytom v dennom stacionári, v kolektíve sa prijímateľom sociálnej služby zlepšuje schopnosť komu-
nikovať. Udržiavajú si a zlepšujú vedomosti a zručnosti (písať, čítať, počítať, kresliť), zosilnieva pocit 
spolu patričnosti a vlastnej potrebnosti.
Prijímatelia sociálnej služby pociťujú väčšiu administratívnu zaťaženosť personálu. Vnímajú rozdiel v 
tom, koľko času s nimi trávili v aktivitách sociálne pracovníčky „pred rokom 2017“ a „po roku 2017“.  
Potreba stravovania v dennom stacionári je veľmi individuálna, prijímatelia majú nastavené rôzne diétne 
režimy, niektorí prijímatelia, napr. ľudia postihnutí autizmom, odmietajú skonzumovať iné jedlo, než na 
aké sú zvyknutí z domu.
Rovnako je individuálna aj schopnosť tráviť určitý čas dňa v dennom stacionári. Zdravotný stav pri-
jímateľov je v tomto smere determinujúcim faktorom.
Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári sú odkázaní na pomoc inej osoby – rodiča/opatro-
vateľa, a ich pobyt v dennom stacionári sa odvíja aj od prekážok na strane rodiča/opatrovateľa. Zákon o 
sociálnych službách podmieňuje poskytnutie finančného príspevku aj rozsahom hodín poskytnutej so-
ciálnej služby v dennom stacionári, čo sa v tomto kontexte javí ako znevýhodňujúce pre poskytovateľov 
poskytujúcich sociálnu službu v dennom stacionári ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Denný stacionár je pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím veľmi dôležitý z aspektu socializácie, 
seba realizácie a pocitu vlastnej potrebnosti a dôležitosti.

ODPORÚČANIA A VÝZVY V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V DENNOM STACIONÁRI A REHABILITAČNOM STREDISKU NA SLOVENSKU

Za prínosné možno považovať, že na tomto odbornom okrúhlom stole mali okrem odborníkov zo zah-
raničia a odborníkov na národnej úrovni možnosť participovať a hlavne diskutovať aj aktéri z rôznych 
ďalších úrovní: prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci, zástupcovia poskytovateľov, obcí 
a miest, ZMOSu a vyšších územných celkov. Po odznení prezentácií k hlavnej téme sa rozvinula široká 
diskusia účastníkov podujatia, z ktorej vyplynuli nasledovné odporúčania a výzvy:
•   Odporúčanie zamerať sa na systém podpory rôznych druhov terénnych a ambulantných sociálnych 

služieb v SR tak, aby boli dostupné, funkčné a flexibilné. Dôkazom, že je to možné, je príklad spolkovej 
krajiny Štajersko v Rakúsku, kde je až 80 % služieb poskytovaných pre osoby so zdravotným postih-
nutím terénnou formou a len 20 % tvoria ambulantné a pobytové služby;

•   Dôležitá je zmena paradigmy v systéme sociálnych služieb od objektívnych potrieb klienta k jeho 
subjektívnym právam (aj v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím);

•   Nestačí len zavrieť tradičné pobytové sociálne služby, je potrebné vybudovať celý systém komunit-
ných služieb, vrátane ich financovania, t. j. zaviesť rôzne nové modely financovania; nefinancovať 
zaria denia, ale dať možnosť rozhodovať klientovi, ktorý si sociálne služby vyberá a financuje (vrátane 
systému poukážok);

•   V rámci zmien systému sociálnych služieb, vrátane financovania, je potrebné prihliadať aj na doteraj-
šie negatívne postoje veľkej väčšiny obcí a miest pri spolufinancovaní vybraných druhov sociálnych 
služieb (napr. zariadenie pre seniorov, denný stacionár a opatrovateľská služba); spoliehanie sa na 
dobrú vôľu starostov a zastupiteľstva je neprijateľné, domáhanie sa práv súdnou cestou je mimo-
riadne neefektívne a zdĺhavé, aj obce (hlavne malé obce) kritizujú, že štát im určil povinnosti, ktoré 
nemajú možnosť plniť, dôsledkom je napr. neplnenie si zákonných povinností alebo len formálna 
tvorba komunitných plánov sociálnych služieb, hlavne v malých obciach;

•   Po legislatívnych zmenách, ktoré sa realizovali v podmienkach poskytovania sociálnej služby v den-
nom stacionári, hlavne od roku 2017, ktoré sú premietnuté aj v tejto štúdii, nevnímajú prijímatelia a 
ich rodinní príslušníci túto sociálnu službu ako komunitnú službu, ale vzhľadom na rôzne obmedze-
nia (napr. stanovenie počtu hodín, resp. aj dní, nemožnosť slobodne sa rozhodnúť bez následkov) ju 
považujú svojím charakterom za „pobytovú sociálnu službu“;

•   Zástupcovia prijímateľov, ale hlavne rodinní príslušníci, ktorí poskytujú svojim blízkym príbuzným 
starostlivosť, poukazovali na to, že je nevyhnutné, ak cieľom sociálnych služieb je podporovať aj oso-
by, ktoré zabezpečujú opatrovanie, aby tieto sociálne služby boli flexibilné a poskytované podľa indi-
viduálnych potrieb prijímateľov a ich rodín. V opačnom prípade dochádza k tomu, že opatrovatelia, 
najčastejšie rodičia, ktorí majú rovnako svoje potreby a povinnosti (napr. možnosť zamestnať sa, vy-
baviť si lekára, absolvovať liečenie alebo len oddýchnuť si od náročnej starostlivosti) sa cítia diskrimi-
novaní;

•   Prijímatelia sociálnych služieb a ich rodiny konštatovali, že napriek výhradám, ktoré majú k týmto so-
ciálnym službám (denný stacionár a rehabilitačné stredisko), nemajú vzhľadom na obmedzenú alebo 
žiadnu  ponuku terénnych a  iných ambulantných služieb v danom regióne inú alternatívu, a tak so-
ciálna služba v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku je často ich jedinou možnosťou; 

•   Všeobecne sa konštatovalo, že v Slovenskej republike nie je vôbec rozvinutá odľahčovacia sociálna 
služba pre opatrujúce fyzické osoby. Ako bariéry boli označované: nedostatočná kapacita voľných 
miest v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, absencia opatrovateľskej služby v obciach, po-
vinnosť platiť úhradu za sociálnu službu aj v čase čerpania odľahčovacej sociálnej služby, viazanosť 
financovania len na obsadené kapacity, čo neumožňuje vytvárať trvalé miesta pre odľahčovaciu so-



224

ciálnu službu; bol však prezentovaný aj dobrý prístup mesta Nitra pri tvorbe podmienok pre odľahčo-
vaciu službu;

•   Kriticky a diskriminačne vnímajú prijímatelia a rovnako aj poskytovatelia sociálnych služieb aj nastave-
nie podmienok financovania v sociálnych službách z verejných zdrojov v porovnaní s iný mi oblasťami 
(napr. školstvo), kde sa  poskytujú verejné zdroje bez ohľadu na ďalšie podmienky, ktoré sa týkajú 
obsadenosti/neprítomnosti klienta/žiaka/dieťaťa/mladistvého v sociálnoprávnej ochrane. Pokiaľ v 
oblasti sociálnych služieb sa po uplynutí určitej doby neprítomnosť prijímateľa prejaví v znížení fi-
nančných prostriedkov, v oblasti školstva k zníženiu financií nedochádza, pričom dôvody neprítom-
nosti môžu byť  v oboch systémoch rovnaké, napr. choroba, liečenie;

•   Poskytovanie sociálnych služieb je často previazané plnením si povinností podľa právnych úprav v 
iných oblastiach, čo značne sťažuje poskytovanie sociálnej služby, pričom ich naplnenie býva admi-
nistratívne náročné, ako príklad bola uvedená požiadavka pri prepravnej službe, keď vodič moto-
rového vozidla, ktorým sa zabezpečuje takáto preprava, musí byť profesionálnym vodičom; 

•   Za vypuklý problém sa považuje nedostupnosť sociálnej služby v Rehabilitačných strediskách (v niek-
torých samosprávnych krajoch táto sociálna služba vôbec neexistuje) a jedným z dôvodov je aj  nedo-
statočná informovanosť občanov, ale aj úradov verejnej správy, ktoré by mali poskytovať informácie 
o tejto sociálnej službe občanom. 
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Príloha č. 1
ZARADENIE DO STUPŇA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY 
NA ZÁKLADE DOSIAHNUTÝCH BODOV A URČENIE ROZSAHU ODKÁZANOSTI

Príloha č. 2
PRÍKLAD URČENIA ŠTRUKTÚRY PRIJÍMATEĽOV AMBULANTNEJ 
SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA STUPŇA ODKÁZANOSTI 

Východisko:
Počet miest v zariadení je podľa registra 10, ku dňu podania písomnej  žiadosti má poskytovateľ 14 
klientov, ale každý z nich má uzavretú zmluvu na časový rozsah zodpovedajúci časovému rozsahu 10 
miest, t. j. spolu:
•   8 hod./deň x 10 miest = 80 hod./deň
•   regulácia počtu miest počas dňa musí byť dodržaná
Reálna štruktúra 14 klientov a časový rozsah poskytovanej SS je nasledovný:
•   4 klienti v III. stupni odkázanosti s celkovým zmluvne dohodnutým časom 8 hod./deň, t. j.
•   10 % z 80 hod./deň = na 10 miest
•   5 klientov v IV. stupni odkázanosti s časom 36 hod./deň, t. j. celkovým zmluvne dohodnutým časom  

36 hod./deň, t. j.
•    45 % z 80 hod./deň = 10 miest
•   2 klienti v V. stupni odkázanosti s celkovým zmluvne dohodnutým časom 12 hod./deň,  t. j.
•    15 % z 80 hod./deň = 10 miest
•   3 klienti v VI. stupni odkázanosti s celkovým  zmluvne dohodnutým časom 24 h/deň, t. j.
•   30 % z 80 hod./deň = 10 miest.

Ako sme vypočítali príslušné percentá napr. pre III. stupeň odkázanosti?
Východisko:
•   4 klienti v III. stupni odkázanosti s celkovým zmluvne dohodnutým časom 8 hod./deň, t. j.
•   10 % z 80 hod./deň = na 10 miest
Výpočet:
•   80 hod./deň = 10 miest ........... 100 %
•   8 hod./deň ......................................... x %
•   x = 10 %

Stupeň Počet bodov Priemerný rozsah 
odkázanosti 
(hod./deň) 

Priemerný rozsah 
odkázanosti 
(hod./mesiac) 

I. 105 – 120 0 0 

II. 85 – 104 2 – 4 60 – 120 

III. 65 – 84 4 – 6 120 – 180 

IV. 45 – 64 6 – 8 180 – 240 

V. 25 – 44 8 – 12 240 – 360 

VI. 0 – 24 viac ako 12 viac ako 360 

Ako následne určíme konkrétnu štruktúru a počet miest/klientov podľa stupňa odkázanosti?
Vychádzame z vypočítaných percentuálnych podielov určených podľa dohodnutého času poskyto-
vania SS podľa priznaného stupňa odkázanosti z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky.
To znamená, že počet miest zodpovedajúci napr. pri III. stupni odkázanosti sa určí takto:
•   10 miest .................. 100 % 
•   x miest ....................... 10 %
•   x = 1 pre III. stupeň odkázanosti zodpovedá  z počtu 10 miest: 1 miesto
To znamená, že:
•   10 % (III. stupeň odkázanosti ) zodpovedá z počtu 10 miest: 1 miesto
•   45 % ( IV. stupeň odkázanosti) zodpovedá z počtu 10 miest: 4,5 miesta
•   15 % (V. stupeň odkázanosti) zodpovedá z počtu 10 miest: 1,5 miesta  
•   30 % (VI. stupeň odkázanosti) zodpovedajú z  počtu 10 miest: 3 miesta

Ako postupovať, ak nám pri  výpočte nevychádzajú celé čísla?
Zaokrúhľujeme na celé čísla/miesta podľa matematických pravidiel, ale ak máme stret, ako v našom 
príklade 4,5 miest pri IV. stupni a 1,5 miest pri V. stupni, prednosť bude mať zaokrúhlenie nahor u vyššie-
ho stupňa odkázanosti;  to v praxi znamená aj vyšší finančný príspevok – v prípade pochybností postu-
pujeme v prospech klienta.
Pri celkovom počte 10 miest budeme mať na účely určenia výšky príspevkov 
takúto štruktúru podľa stupňa odkázanosti: 
•   III. stupeň - 1 miesto
•   IV. stupeň - 4 miesta (pôvodne 4,5)
•   V. stupeň - 2 miesta (pôvodne 1,5)
•   VI. stupeň - 3 miesta
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ZÁVER

Prostredníctvom tejto odbornej štúdie sa nám podarilo na Slovensku zmonitorovať, zanalyzovať a zhod-
notiť situáciu a zároveň určiť mieru efektivity verejnej správy v oblasti poskytovania verejných služieb, 
konkrétne vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Išlo o komplexný moni-
toring, hodnotenie a návrh riešení pre vybrané sociálne služby poskytované ambulantnou a terénnou 
formou, a to službu včasnej intervencie, odľahčovaciu službu, tlmočnícku službu, denný stacionár a re-
habilitačné stredisko. Získali sme tak prehľad o nastavených legislatívnych rámcoch a ich dopade na 
implementáciu vybraných sociálnych služieb v sociálnej praxi. Tiež sme zosumarizovali informácie o re-
gionálnej a finančnej dostupnosti vybraných sociálnych služieb a spôsoboch ich zabezpečenia pros-
tredníctvom územnej samosprávy v ôsmich samosprávnych krajoch a vybraných okresných mestách. 
Odborná štúdia tiež obsahuje informácie a údaje o reálnom dopyte a ponuke vybraných sociálnych 
služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Získali sme potrebné dáta o počte osôb so zdravotným 
postihnutím na Slovensku, ktoré tvoria potencionálnych klientov sociálnych služieb, čo je pri nastavo-
vaní adresnosti a dostupnosti vybraných sociálnych služieb zásadným merným ukazovateľom pre defi-
novanie potreby a dostupnosti sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. V komplexnej 
správe uvádzame analýzu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postih-
nutím prostredníctvom územnej samosprávy, vrátane organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, a 
prostredníctvom neverejných poskytovateľov. 
Získali sme údaje o stave a pripravenosti samosprávnych krajov na transformáciu sociálnych služieb z 
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, o miere dostupnosti vybraných komunitných sociálnych 
služieb pre osoby so zdravotným postihnutím s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá 
sa stará o člena so zdravotným postihnutím, druhoch a formách poskytovania sociálnych služieb 
určených pre osoby so zdravotným postihnutím v jednotlivých krajoch, spôsobe financovania a fi-
nančnej dostupnosti vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím v jednotlivých 
krajoch a stave a spôsobe tvorby poradovníkov na vybrané sociálne služby pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Pri samosprávnych krajoch išlo najmä o informácie týkajúce sa sociálnych služieb, ktoré sú 
v ich priamej kompetencii, a to rehabilitačné stredisko, tlmočnícka služba a služba včasnej intervencie. 
Súčasne sme od okresných miest, kde je predpoklad koncentrácie poskytovaných vybraných sociálnych 
služieb pre osoby so zdravotným postih nutím, získali údaje o stave a pripravenosti okresných miest na 
transformáciu sociálnych služieb z in štitucionálnej na komunitnú starostlivosť, o miere dostupnosti vy-
braných komunitných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím s dôrazom na rozvoj 
sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o člena so zdravotným postihnutím, druhoch a formách 
poskytovania sociálnych služieb určených pre osoby so zdravotným postihnutím v jednotlivých okres-
ných mestách, spôsobe financovania a finančnej dostupnosti vybraných sociálnych služieb pre osoby so 
zdravotným postihnutím v jednotlivých okresných mestách a stave poradovníkov na vybrané sociálne 
služby pre osoby so zdravotným postihnutím. Pri okresných mestách išlo najmä o informácie týkajúce 
sa sociálnych služieb, ktoré sú v ich priamej kompetencii, a to denný stacionár a odľahčovacia služba. 
V odbornej štúdii sme zhodnotili aj rozsah verejných politík v oblasti vybraných sociálnych služieb pre 
osoby so zdravotným postihnutím, dopad aplikácie zákona o sociálnych službách na vybrané sociálne 
služby na úrovni národnej, regionálnej a miestnej verejnej politiky. Keďže mnohé sociálne služby dlho-
dobo fungujú v mnohých členských štátoch Európskej únie, podarilo sa nám efektívne komunikovať aj 
s centrom pre Výskumné služby Európskeho parlamentu (European Parliamentary Research Service 
(ďalej len „EPRS”)), vďaka čomu sa nám podarilo  získať  hodnotenie a analýzu poskytovania podobných 
foriem vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (príklady dobrej praxe) zo 
zahraničia. 
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Významný prínos odbornej štúdie je celkové zhodnotenie stavu a miery efektívnosti fungovania verej-
nej správy. Podarilo sa nám vytvoriť aktívny sociálny dialóg s relevantnými subjektmi. Vždy boli do so-
ciálneho dialógu aktívne prizývaní samotní prijímatelia a poskytovatelia vybraných sociálnych služieb, 
národní a zahraniční experti, odborná verejnosť, zástupcovia samosprávnych krajov, miest a obcí a naj-
mä zástupcovia štátnej správy. Účasť zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola však 
aktívna len pri službe včasnej intervencie a tlmočníckej službe. Aj napriek tomu, že sme zástupcov min-
isterstva práce pozývali aj do sociálneho dialógu o sociálnych službách odľahčovacia služba, denný sta-
cionár a rehabilitačné stredisko, tak hoci si vyžiadali podklady a výstupy, aktívne sa do sociálneho di-
alógu o uvedených službách nezapojili (aj napriek opakovaným výzvam). Uvedomujeme si, že pri tvorbe 
verejnej politiky je potrebné zapojiť všetky dotknuté subjekty a spolupracovať s tými, ktorých sa priamo 
dotýka, čo aj napriek neúplnému zapojeniu ministerstva práce táto odborná štúdia priamo reflektuje. 
Ambíciou výstupov projektu bol návrh konkrétnych riešení prostredníctvom definovania legislatívnych 
opatrení a zmien, ktoré vyplynuli nielen z monitoringu a hodnotenia, ale aj z aktívneho sociálneho di-
alógu všetkých relevantných subjektov. Pevne dúfame, že tieto návrhy legislatívnych zmien si aktívne 
osvoja subjekty štátnej správy a výstupmi projektu sa budú vážne zaoberať. Vypracovaním tejto správy 
a ďalšími výstupmi sa nám podarilo otvoriť otázky, ktoré by mala štátna správa aktívne riešiť pri nastavo-
vaní verejných služieb, konkrétne regulačných rámcov v oblasti sociálnej politiky vybraných sociálnych 
služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Z našich výstupov vyplýva, že je potrebná zásadná aktua-
lizácia a optimalizácia regulačných rámcov sociálnej politiky pre oblasť vybraných sociálnych služieb pre 
osoby so zdravotným postihnutím s priamym a pozitívnym dopadom na mieru efektívnosti verejnej 
správy vo vzťahu k transformácii a deinštitucionalizácii systému sociálnych služieb, a to zvýšením miery 
regionálnej a finančnej dostupnosti vybraných sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a terén-
nou formou pre osoby so zdravotným postihnutím.
Zásadné zistenia a návrhy riešení pre optimalizáciu vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravot-
ným postihnutím na Slovensku uvádzame k termínom ich spracovania a v chronológii realizácie projek-
tových aktivít.

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE 

Včasná intervencia je vo svojom širšom ponímaní na Slovensku ukotvená v troch rezortoch, a to v rezorte 
zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Pokiaľ chceme riešiť problematiku zdravotného postihnutia, je 
spolupráca všetkých troch spomínaných rezortov zásadná, priam nutná. Na Slovensku sme sa k tejto spo-
lupráci na požadovanej úrovni, resp. rozsahu zatiaľ nedopracovali. Nielenže sa problematika zdravotného 
postihnutia na Slovensku nadrezortne nerieši, ale včasná intervencia a diagnostika nie sú ani jednotne 
uchopené jednotlivými rezortmi a rezortná garancia ich poskytovania nie je jasne stanovená. 
Kvantifikovaný odhad počtu detí so zdravotným postihnutím a s rizikovým vývinom v jednotlivých kra-
joch pri predpoklade 3,5 % podielu na celkovom počte detí rovnakého veku činí približne 14 tisíc detí 
do sedem rokov so zdravotným postihnutím a rizikovým vývinom, resp. ich rodín. Dostupnosť včasnej 
intervencie v rezorte zdravotníctva predstavovala 17 %, v rezorte školstva 11 % a dostupnosť včasnej 
intervencie v rezorte sociálnych vecí, ktorú rieši aj príslušná legislatíva pre oblasť sociálnych služieb, 
predstavovala len alarmujúce 4 %. 
Počet registrovaných poskytovateľov služby včasnej intervencie bol v roku 2017 22 a v roku 2018 tento 
počet stúpol na úroveň 26. Týchto 22 registrovaných poskytovateľov služby včasnej intervencie v roku 
2017 poskytlo sociálnu službu 561 rodinám z celkovej indikovanej potreby 14 tisíc. Podiel financovania 
poskytovateľov služby včasnej intervencie zo strany vyšších územných celkov sa zo 44,6 % v roku 2017 

zvýšil na 69,9 % v roku 2018, čo však stále nedosahovalo plné krytie výdavkov spojených s poskyto-
vaním služby včasnej intervencie. Z uvedeného vyplýva, že poskytovatelia služby včasnej intervencie si 
museli zabezpečiť iné formy dofinancovania. Pokým v roku 2016 pripadlo na jednu rodinu s dieťaťom so 
zdravotným postihnutím a s rizikovým vývinom len približne priemerne 44 hodín intervencie, v roku 
2017 to bolo už priemerne 81 hodín intervencií na jednu rodinu. Keď to však prepočítame na mesačný 
priemer, tak v roku 2017 bolo rodine mesačne poskytnutých len necelých 7 hodín intervencie (necelé 2 
hodiny týždenne), čo je z dôvodu vysokej potreby intenzívnej pomoci a podpory rodín s dieťaťom so 
zdravotným postihnutím a s rizikovým vývinom naozaj nedostatočné. Ďalším zásadným zistením je výš-
ka finančného príspevku na hodinu poskytnutej služby včasnej intervencie v jednotlivých krajoch Slo-
venska v roku 2018. Tá sa pohybovala v rozmedzí od najnižšej sumy 8,35 eur na hodinu (Trnavský samo-
správny kraj) po najvyššiu sumu 15,00 eur na hodinu (Košický samosprávny kraj). V celoslovenskom 
priemere výška finančného príspevku na hodinu v roku 2018 činila 10,17 eur a v roku 2017 bola výška 
finančného príspevku na hodinu 9,03 eur. V porovnaní obidvoch rokov nedošlo k zásadnému navýšeniu 
i napriek tomu, že poskytovatelia služby včasnej intervencie žiadali navýšenie tejto sumy z dôvodu 
vyšších výdavkov oproti príjmom.
Dôležitosť včasnej intervencie je nespochybniteľná. Pri včasnom nasadení terapie výskumy dokázali 
dob rú účinnosť rôznych stimulačných a behaviorálnych intervencií. Pri konzervatívnejšom scenári je 
doba návratnosti investícií do včasnej intervencie okolo 25 rokov a pri optimistickejšom scenári je pred-
poklad, že sa investícia vráti do 11 rokov. Z uvedeného vyplýva, že investované financie štátu do služieb 
včasnej intervencie na úrovni všetkých spomenutých rezortov majú vysokú návratnosť s nevyčísliteľným 
pozitívnym dopadom na následnú kvalitu života a nezávislosť samotných detí so zdravotným postih-
nutím a na sociálny systém štátu v prípade už dospelých ľudí so zdravotným postihnutím. 
Preto považujeme za nevyhnutné zjednotiť metodiku poskytovania včasnej intervencie u všetkých 
poskytovateľov do spoločného konceptu tak, aby reflektovali potreby rodiny a aby jednotlivé rodiny 
dostali porovnateľné služby bez ohľadu na lokalitu Slovenska, v ktorej žijú. Je nesmierne dôležité zabez-
pečiť adekvátne financovanie sociálnej služby včasnej intervencie tak, aby kvalitná bezplatná sociálna 
služba pre rodinu mohla byť skutočne bezplatnou. Vzhľadom na nadrezortné riešenie včasnej inter-
vencie by si novelizáciu vyžadovali aj niektoré zákony v rezorte školstva a v rezorte zdravotníctva. Keďže 
táto správa sa však dotýka legislatívnych návrhov pre rezort sociálnych vecí a vzhľadom na to, že v minu-
losti (roky 2014, 2017 a 2018) už boli akceptované viaceré zmeny a doplnenia zákona o sociálnych 
službách, navrhujeme legislatívny návrh najmä pre riešenie problematiky financovania tejto sociálnej 
služby s cieľom zabezpečiť dostupnosť služby včasnej intervencie v každom regióne Slovenska. Stimulá-
cia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe bio-psycho-sociál-
neho modelu podpory a pomoci dieťaťu so zdravotným postihnutím a jeho rodine. Túto odbornú čin-
nosť je možné vykonávať minimálne tromi odbornými zamestnancami, a preto by minimálna výška 
hodinovej sadzby mala byť nevyhnutne navýšená a reflektovať tento minimálny personálny a prevádz-
kový štandard. Tiež je potrebné posilniť kompetencie rodičov formulovať svoje potreby smerom k 
poskytovateľom tak, aby spoločne mohli vytvoriť funkčný tím. Je potrebné byť otvorení novej sociálnej 
službe, neustále si klásť otázky a hľadať s rodinami odpovede, aby žiadna z nich nezostala opomenutá. 
Je nesmierne potrebné urobiť včasnú intervenciu dostupnou pre každú rodinu, ktorá ju potrebuje od 
času, kedy jej táto potreba vznikne a vo frekvencii, akú potrebuje, aby dostupnosť včasnej intervencie v 
rezorte nedosahovala alarmujúcu hodnotu 4 %. Považujeme za nesmierne dôležité zladiť rôzne koncep-
ty podpory rodiny do jedného funkčného systému sprevádzajúceho rodinu od narodenia dieťaťa a pre-
to je potrebné vytvoriť dostupnú a funkčnú sieť služieb pre dieťa so zdravotným postihnutím a jeho 
rodinu naprieč jednotlivými rezortmi od fázy skríningu až po tranzíciu rodiny a dieťaťa.
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Ak má byť služba včasnej intervencie efektívna, je nevyhnutné okrem dobrého nastavenia financovania 
vytvárať priestor aj pre dialóg a hľadať možnosti na medzirezortnú spoluprácu cez dostatočné informá-
cie a ich sprostredkovanie rodičom až po dialóg odborníkov na medzinárodnej úrovni. V súčasnosti je už 
nevyhnutnosťou byť vnímaví voči potrebám rodín detí so zdravotným postihnutím, načúvať im a rea-
govať na ich zmeny v čase.

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

Odľahčovacia služba predstavuje predovšetkým pomoc rodinám, ktoré sa celoročne starajú o dieťa ale-
bo iného člena so zdravotným postihnutím v domácom prostredí, pri zvládaní tejto starostlivosti. Cieľom 
je umožniť rodičom odpočinúť si na určitú dobu od tejto starostlivosti a nabrať nové sily alebo im 
poskyt núť čas na vybavenie si osobných záležitostí (návštevu lekára, zdravotnícku či kúpeľnú liečbu a 
iné). Zvyčajne ide skôr o nevyhnutné riešenie zdravotného stavu opatrovateľa. 
Počet poberateľov príspevku na opatrovanie, ktorým potencionálne vzniká nárok na odľahčovaciu služ-
bu, bol k 30. septembru 2018 v rámci celého Slovenska 53.273 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, 
čo predstavuje takmer 1 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Z hľadiska veku najvyšší podiel 
poberateľov príspevku na opatrovanie je vo veku 40 – 61 rokov (48,5 %), potom nasleduje veková skupi-
na 62 a viac, ktorá predstavuje 37,4 % z celkového počtu poberateľov príspevku na opatrovanie. 10,16 % 
opatrovaných je vo veku do 18 rokov. Až 26,8 % poberateľov príspevku na opatrovanie sú rodičia, z čoho 
vyplýva, že ide o rodičov – neformálnych opatrovateľov, ktorých jediný príjem je príspevok na opatro-
vanie. Ten sa do 1. júla 2018 pohyboval na úrovni 247,61 eur a do súčasnosti sa zvýšil na 430,35 eur pri 
opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, čo činí úroveň čistej minimálnej mzdy.
V indikovanom čase bolo oslovených celkom 88 samospráv, vyplnených žiadostí o odľahčovacej službe 
bolo 61, čo predstavuje 69,32 % návratnosť. Získané informácie preukázali/odhalili prax žiadania o 
poskytnutie služby v samosprávach. Odľahčovacia služba sa nevyužíva zo strany poberateľov príspevku 
na opatrovanie vo vysokej miere. Dôvodom je najmä málo informácií o odľahčovacej službe, odľahčova-
cia služba je neflexibilná a regionálne a finančne nedostupná a nezodpovedá dopytu prijímateľov so-
ciálnej služby. 
Takmer všetky samosprávy, ktoré boli hodnotené, nemajú zvlášť vyčlenené kapacity pre odľahčovaciu 
službu, lebo ju poskytujú v rámci iných registrovaných druhov sociálnej služby. Opatrovaný (klient) platí 
za poskytovanie odľahčovacej služby v závislosti od formy (terénna, ambulantná alebo pobytová) a roz-
sahu poskytovanej odľahčovacej služby podľa cenníka u neverejných poskytovateľov alebo úhrad sta-
novených všeobecným záväzným nariadením u verejných poskytovateľov. V odpovediach niektorých 
samospráv, ale aj od samotných prijímateľov odľahčovacej služby, sa uvádza finančná náročnosť, resp. 
finančná nedostupnosť odľahčovacej služby. To je jeden z dôvodov malého záujmu o využívanie tejto 
podpornej služby. Celkove nie sú dostupné údaje o tom, aké sú výdavky na odľahčovaciu službu v rám-
ci Slovenska (správa o sociálnej situácii obyvateľov v SR poskytuje prehľad výdavkov len terénnych a 
pobytových sociálnych služieb).
Pri poskytovaní alebo zabezpečovaní odľahčovacej služby pre deti sa ako problém z hľadiska flexibility 
javí spolupráca s vyššími územnými celkami, keďže obce majú väčšinou zariadenia, ako aj profesionálov 
pre poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov. V prípade detí je potom treba kooperovať s VÚC, čo 
dostupnosť služby komplikuje. Táto podporná služba je však v kompetencii miest a obcí a nie je v kompe-
tencii VÚC. Pri poskytovaní odľahčovacej služby pre deti môže byť tiež problémom aj nedostatok per-
sonálu s príslušnou kvalifikáciou (napríklad opatrovateľ detí s autizmom a podobne).
Súčasne sme zistili, že odľahčovacia služba nie je dostupná pre súdom ustanovených poručníkov s osob-

nou starostlivosťou, pestúnov, a preto je potrebný legislatívny návrh na rozšírenie okruhu osôb, ktoré 
majú nárok na odľahčovaciu službu. Znamenalo by to rozšíriť okruh osôb, ktoré majú nárok na odľahčo-
vaciu službu aj o tých, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, ale starajú sa o osobu s 
ťažkým zdravotným postihnutím.
Odľahčovacia služba by mala byť nielen v kompetencii miest a obcí, ale aj v kompetencii vyšších 
územných celkov, a to z dôvodu, že VÚC poskytujú tie druhy sociálnych služieb, ktorých cieľovou skupi-
nou sú práve osoby so zdravotným postihnutím. Považujeme za nesmierne dôležité riešiť aj legislatívny 
návrh na poskytovanie finančného príspevku na prevádzku pre registrovaných poskytovateľov odľahčo-
vacej služby, ktorí majú vyčlenenú kapacitu pre prijímateľov odľahčovacej služby, čím sa rovnako pred-
pokladá zvýšenie dostupnosti tejto služby prostredníctvom vyčlenenia kapacity v mieste a čase. K 
zvýšeniu dostupnosti odľahčovacej služby by taktiež prispelo stanoviť obligatórnu povinnosť registro-
vať odľahčovaciu službu ako samostatný druh sociálnej služby s presne vymedzenou kapacitou. Z 
hľadiska finančnej dostupnosti odľahčovacej služby by pomohlo, aby sa v rámci všeobecne záväzných 
nariadení o úhradách za odľahčovaciu službu zabezpečila „finančná dostupnosť“, a to formou oslobode-
nia prijímateľa odľahčovacej služby od platenia úhrad za poskytovanú službu v položkách za odkázanosť, 
resp. za starostlivosť a za ubytovanie v prípade pobytovej služby. Väčšinou ide totiž o rodiny, ktoré sú v 
nižších príjmových pásmach a okrem toho majú tiež zvýšené výdavky spojené so zabezpečovaním sta-
rostlivosti o dieťa – lieky, ochranné pomôcky, plienky a podobne. Prijímateľ odľahčovacej služby by si 
hradil v plnej výške iba stravovanie. 
Súčasne by bolo nesmierne nápomocné z úrovne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pros-
tredníctvom Inštitútu pre výskum práce a rodiny realizovať prieskum dostupnosti a využívania odľahčo-
vacej služby a na základe týchto výstupov navrhnúť opatrenia, ktoré by umožnili využívať túto pod-
pornú službu vo vyššej miere. Súčasne považujeme za nevyhnutné, aby bolo z úrovne ministerstva 
vypracované metodické usmernenie pre pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby pri 
podávaní žiadosti o posúdenie a pri žiadosti o poskytnutie príspevku na opatrovanie povinne informo-
vali o možnostiach využitia odľahčovacej služby.
Záverom je potrebné si uvedomiť, že odľahčovacia služba ako podporná sociálna služba je pre fungo-
vanie neformálnych opatrovateľov a ich klientov nesmierne potrebná. Je potrebné zrealizovať také legis-
latívne zmeny, aby sa odľahčovacia služba pre jej prijímateľov stala finančne a aj regionálne dostupnou. 
Zároveň je potrebné, aby aj opatrovateľ mal rovnaké práva ako zamestnanec v rámci Zákonníka práce, 
ako je napríklad nárok na platenú dovolenku, na svoju zastupiteľnosť počas práceneschopnosti, či pri 
uplatnení zdravotnej starostlivosti o svoju osobu. To stále v súčasnosti nie je v sociálnej praxi realitou. 

TLMOČNÍCKA SLUŽBA

V podmienkach Slovenskej republiky v roku 2019 bola poskytovaná tlmočnícka služba pre osoby so 
sluchovým postihnutím reálne v štyroch z ôsmich samosprávnych krajov, pričom v dvoch sa táto služba 
neposkytovala vôbec. Len dva samosprávne kraje majú predpis na zabezpečenie poskytovania tlmočníckej 
služby pre osoby so sluchovým postihnutím. Vo viacerých samosprávnych krajoch nemajú presné informá-
cie o počte osôb, ktorým sa služba už poskytuje, ani o počte nových žiadateľov za posledné tri roky. 
Konštatujú, že týmito informáciami disponuje v prvom rade poskytovateľ. Odhadom však ide len o pár 
desiatok prijímateľov tlmočníckej služby. Existujú priepastné rozdiely vo výške príspevku na tlmočnícku 
službu, nielen vzhľadom na celkovú výšku príspevku za posledné tri roky, ale aj na výšku sadzby za jednu 
hodinu (6,70 – 10,20 eur/hod.). Nízke finančné ohodnotenie za hodinu tlmočníckej služby nepokrýva 
poskytovateľovi všetky náklady s tým spojené, a tak sú poskytovatelia nútení hľadať aj iné zdroje financo-
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vania vzhľadom na fakt, že tlmočnícka služba sa poskytuje pre prijímateľa zo zákona bezplatne. Tlmočnícku 
službu poskytuje na Slovensku len 20 osôb na rozličnú dĺžku pracovného pomeru, čo je na celkový počet 
ľudí so sluchovým postihnutím a s hluchoslepotou nesmierne málo. Súčasne osoby so sluchovým postih-
nutím ešte stále v oblasti sprostredkovania komunikácie využívajú osobných asistentov (857 osôb v roku 
2019), pri ktorých sa kvalifikácia tlmočníka nevyžaduje, a tak zostáva otázne, na akej úrovni sa komunikácia 
osoby s poruchou sluchu nachádza a ako kvalitne je zabezpečovaná. Experiment s online tlmočníkom 
prostredníctvom súkromných právnických osôb u používateľov technológií zlepšil možnosti riešenia ich 
komunikačných a informačných potrieb, preto ľudia so sluchovým postihnutím nepociťujú reálnu potrebu 
využívať aj tlmočnícku službu. Vyššie spomenuté dôvody vedú k tomu, že na viacerých samosprávnych 
krajoch nie je žiadna, alebo len veľmi nízky počet osôb, ktoré žiadajú o tlmočnícku službu, čo v mnohých 
prípadoch vedie k tomu, že sociálne odbory samosprávnych krajov danú situáciu riešia len čiastočne, pre-
tože ju nepovažujú za akútnu. Jeden z ďalších dôvodov nízkej miery využívania tlmočníckej služby je aj 
nízka informovanosť ľudí so sluchovým postihnutím o tom, že pre využívanie tlmočníckej služby je potreb-
né zaevidovať si žiadosť na príslušnom samosprávnom kraji a neznalosť/nezrozumiteľnosť tohto procesu. 
Z pohľadu samotných prijímateľov tlmočníckej služby je najakútnejší problém s dostupnosťou 
tlmočníkov. Otázne sú rozdiely v kvalite tlmočenia a stále sa diskutuje o dodržiavaní etického kódexu 
pre tlmočníkov, a samozrejme, aj etiky samotných prijímateľov tlmočníckej služby. 
Z pohľadu poskytovania tlmočníckej služby je v súvislosti s tlmočníkmi stále nedoriešené formálne 
vzdelávanie (najlepšie formou denného vzdelávania aspoň na bakalárskej úrovni), či dostatočné finan-
covanie tlmočníckej služby. Tlmočník musí reálne na úkon tlmočenia realizovať aj prípravu (príprava na 
tlmočenie, slovná/posunková zásoba, štúdium podkladov, trasovanie – príprava na cestovanie, admi-
nistratívna príprava, zadministrovanie úkonu tlmočenia a podobne), a tak reálny čas strávený na jednu 
hodinu tlmočníckej služby vychádza na viac hodín jeho pracovného času. Preto by mal výpočet sumáru 
na jednu hodinu tlmočníckej služby na jedného tlmočníka v sebe zahŕňať úkon tlmočenia, prípravu na 
tlmočenie, ale aj prevádzkové náklady spojené s tlmočením, ktorými sú parciálna časť nákladov spo-
jených s prenájmom priestorov, platbami za služby (elektrina, kúrenie), administratívnymi nákladmi, 
oblečením pre tlmočníka a príspevkom zamestnávateľa na stravu, či stravný lístok. Osobitnú časť tvoria 
cestovné výdavky vrátane straty času spojenej s cestovaním na miesto výkonu tlmočníckej služby. Je 
potrebné si uvedomiť potrebu flexibility a šetrenia času cestovaním osobným automobilom oproti ces-
tovaniu verejnými hromadnými prostriedkami. Súčasne je potrebné brať do úvahy povinné príplatky 
zamestnávateľa voči zamestnancovi, keď pracuje v čase mimo zmluvného pracovného času, keď si to 
vyžaduje prijímateľ a jeho potreby, alebo za prácu v noci, či v sobotu, nedeľu a sviatok. 
Súčasne nám plne absentuje národný systém monitorovania kvality tlmočníckej služby a riadne od-
meňovanie tlmočníkov za tlmočnícku službu. Oproti zahraničiu nám stále absentuje nezávislé centrálne 
sprostredkovateľské a informačné miesto pre tlmočnícke služby pre všetky zainteresované strany a 
širokú verejnosť. 
Záverom je potrebné zdôrazniť, že tlmočnícka služba ako jediný prostriedok na komunikáciu osôb so 
sluchovým postihnutím je nesmierne potrebná. Je potrebné zrealizovať také legislatívne zmeny, aby sa 
tlmočnícka služba pre jej prijímateľov stala finančne a aj regionálne dostupnou. Online forma tlmočníckej 
služby je síce veľkým pomocníkom v boji s nedostatočným počtom kvalifikovaných tlmočníkov, ale 
všet ky potreby ňou osoba odkázaná na tlmočenie nie je schopná riešiť. Súčasne je potrebné zdôrazniť, 
že pri výpočte sadzby za hodinu tlmočníckej služby je potrebné zohľadňovať viaceré premenné, ktoré 
vyplývajú zamestnancovi a zamestnávateľovi zo Zákonníka práce, ako je napríklad okrem vyššie 
spomínaného aj nárok na platenú dovolenku a na svoju zastupiteľnosť počas práce neschopnosti. To 
stále v súčasnosti nie je v sociálnej praxi realitou. 

DENNÝ STACIONÁR A REHABILITAČNÉ STREDISKO

Denný stacionár a rehabilitačné stredisko patria svojím charakterom a poslaním k sociálnym službám, 
ktoré nazývame, ako služby uvedené vyššie, komunitné služby, lebo vytvárajú podmienky na podporu 
začlenenia osôb so zdravotným postihnutím do bežného života, do komunity, a to aj v súlade s Národ-
nými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Vo vyspelých krajinách Európskej únie 
je až 80 % služieb poskytovaných pre osoby so zdravotným postihnutím terénnou formou a len 20 % 
tvoria ambulantné a pobytové služby, čo však na Slovensku neplatí. Tu je pomer pobytových sociálnych 
služieb k ambulantným a terénnym 20 ku 80 %. V niektorých krajoch nie sú regionálne dostupné ani 
mnohé tradičné sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím. Existujú celé oblasti, kde služby 
ako denné stacionáre a zvlášť rehabilitačné strediská pre osoby so zdravotným postihnutím poskyto-
vané ambulantnou formou úplne absentujú. K júnu 2019 bolo na Slovensku registrovaných 242 den-
ným stacionárov so 4.832 miestami a 37 rehabilitačných stredísk s len 437 miestami. Denných sta-
cionárov je na Slovensku pomerne dosť, ale sú orientované najmä na osoby v seniorskom veku a nie na 
osoby so zdravotným postihnutím. Súčasne keď sme porovnali kapacity zariadení sociálnych služieb 
podmienených odkázanosťou na pomoc inej osoby, tak sme zistili, že najnižšia kapacita zo všetkých 
sociálnych služieb je v zariadeniach podporovaného bývania, rehabilitačných strediskách a denných 
stacionároch. Denné stacionáre a rehabilitačné strediská nie sú pre ľudí so zdravotným postihnutím 
vzhľadom na platnú legislatívu flexibilné podľa individuálnych potrieb odkázaného človeka a jeho ro-
diny, na čo často upozorňujú okrem odborníkov najmä rodičia už dospelých detí so zdravotným postih-
nutím. Keby sa o mnohých členov so zdravotným postihnutím nepostarala rodina, tak máme na Sloven-
sku nezvládnuteľnú situáciu. 
Sociálne služby denný stacionár a rehabilitačné stredisko poskytované ambulantnou formou majú veľa 
spoločného, a preto sme sa týmito dvoma sociálnymi službami zaoberali spoločne. Pri oboch sociálnych 
službách ide o pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, poskytovanie sociálneho poraden-
stva a sociálnej rehabilitácie. V prípade denného stacionára sa poskytuje ďalej stravovanie, rozvoj pra-
covných zručností, záujmová činnosť a v prípade detí aj výchova. Sociálna služba v dennom stacionári 
sa poskytuje len na určitý čas počas dňa. V prípade rehabilitačného strediska, a to len v prípade poby-
tovej formy, sa poskytuje aj stravovanie, ubytovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a 
šatstva. Sociálna služba v rehabilitačnom stredisku pobytovou formou sa poskytuje len na určitý čas, 
najdlhšie na tri mesiace s možnosťou predĺžiť len jedenkrát o tri mesiace. V prípade ambulantnej formy 
sa toto časové hľadisko nezohľadňuje a prijímateľ môže sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku 
využívať podľa potreby. Jadro obsahu poskytovania oboch sociálnych služieb je však identické a súčasne 
pre obe služby vzhľadom na podmienku odkázanosti platia jednotné ustanovenia príslušnej legislatívy. 
Preto sme zvolili spoločnú odbornú diskusiu a závery pre obe vybrané sociálne služby poskytované 
ambulantnou formou.
Analýzou sme zistili, že obec sa nachádza v konflikte záujmu pri posudzovaní stupňa odkázanosti na 
denný stacionár. Môže mať z rôznych dôvodov záujem posúdiť občana so zdravotným postihnutím ako 
odkázaného na denný stacionár, t. j. minimálne na III. stupeň odkázanosti, lebo to je základná podmien-
ka na poskytnutie tejto sociálnej služby, napr. pre svoje vlastné zriadenie alebo zariadenie poskyto-
vateľa, ktorý je jej „blízky“, a s tým je následne spojené aj získanie finančného príspevku zo štátneho 
rozpočtu. Podobný problém konfliktu záujmu pri posudzovaní sa priamo dotýka aj stupňa odkázanosti 
na rehabilitačné stredisko zo strany VÚC. 
Pri analýze výšky úhrady u náhodne vybraných poskytovateľov denného stacionára sme zistili, že výška 
úhrady je rozdielna a pohybuje sa od 8 eur mesačne až po 237,30 eur mesačne. Pri tejto sociálnej službe 
sme zistili najvyššiu úhradu medzi náhodne vybranými poskytovateľmi v Bratislave, kde sa výška úhrady 
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pohybovala od 174,30 eur až po 237,30 eur mesačne v závislosti od stupňa odkázanosti klienta. Pri am-
bulantnej forme rehabilitačného strediska sa pohybuje úhrada vo výške od 4 eur až po 118 eur za me-
siac (vychádzali sme z predpokladu, že klient navštevuje rehabilitačné stredisko 20 dní v mesiaci).
Bohužiaľ, sled posledných legislatívnych zmien vo vzťahu k denným stacionárom a rehabilitačným stre-
diskám k celkovej situácii pozitívne neprispel. V zmysle platnej legislatívy platí totiž pre obe sociálne 
služby podmienka časového rozsahu poskytovania tejto sociálnej služby 20 alebo 30 po sebe nasledu-
júcich pracovných dní v danom mesiaci a minimálne 80 hodín poskytovania služby na jedno miesto (nie 
na klienta). Stanovením minimálneho počtu hodín strávených v dennom stacionári zákon z denného 
stacionára či rehabilitačného strediska (poskytovaného ambulantnou formou) prakticky vytvoril poby-
tovú sociálnu službu, keďže odobral prijímateľovi slobodu v rozhodovaní o dĺžke pobytu v zariadení.
Regionálna nedostupnosť, nesledovanie reálnych potrieb a požiadaviek na sociálne služby pre osoby so 
zdravotným postihnutím, nedostatočná výška finančného príspevku pre ambulatné sociálne služby, 
podmienka časového rozsahu poskytovania služby 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní v danom 
mesiaci v prípade denných stacionárov a minimálne 80 hodín poskytovania služby v dennom stacionári 
a v rehabilitačnom stredisku na jedno miesto (nie na klienta), či nesystémový proces posudzovania ľudí 
so zdravotným postihnutím, patria medzi vážne úskalia spojené s poskytovaním sociálnej služby v den-
nom stacionári a v rehabilitačnom stredisku.
Ak má štát naďalej účelne podporovať sociálnu službu v dennom stacionári či v rehabilitačnom stredis-
ku, je nevyhnutné, aby nanovo stanovil filozofiu podpory a poskytovania týchto sociálnych služieb. 

Vzhľadom na časovú líniu realizovaných analýz, hodnotení a odborných diskusií sme dospeli k záveru, 
že je potrebné nanovo definovať celkovú filozofiu poskytovania sociálnych služieb pre osoby so zdravot-
ným postihnutím. Považujeme za nevyhnutné zamerať sa na systém podpory rôznych druhov terénnych 
a ambulantných sociálnych služieb na Slovensku tak, aby boli dostupné, funkčné a flexibilné pre osoby 
so zdravotným postihnutím. Dôležitá je zmena paradigmy v systéme sociálnych služieb od objektívnych 
potrieb klienta k jeho subjektívnym právam (aj v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím). Nestačí len zavrieť tradičné pobytové sociálne služby, je potrebné vybudovať celý systém 
komunitných služieb, vrátane ich financovania, t. j. zaviesť rôzne nové modely financovania, nefinanco-
vať zariadenia, ale dať možnosť rozhodovať klientovi, ktorý si sociálne služby vyberá, kombinuje a finan-
cuje (vrátane systému poukážok). V rámci zmien systému sociálnych služieb, vrátane financovania, je 
potrebné prihliadať aj na doterajšie negatívne postoje veľkej väčšiny obcí a miest pri spolufinancovaní 
vybraných druhov sociálnych služieb, ako je napríklad aj denný stacionár. Spoliehanie sa na dobrú vôľu 
starostov a zastupiteľstva je neprijateľné, domáhanie sa práv súdnou cestou je mimoriadne neefektívne 
a zdĺhavé, aj obce kritizujú, že štát im určil povinnosti, ktoré nemajú možnosť plniť, hlavne v malých 
obciach. Podobná situácia je aj pri ostatných hodnotených vybraných sociálnych službách v tejto 
odbornej štúdii. Po legislatívnych zmenách, ktoré sa realizovali v podmienkach poskytovania sociálnej 
služby v dennom stacionári, ale aj v rehabilitačnom stredisku, hlavne od roku 2017, nevnímajú prijímate-
lia a ich rodinní príslušníci tieto sociálne služby ako komunitné služby, ale vzhľadom na rôzne obmedze-
nia (napríklad stanovenie počtu hodín, resp. aj dní, nemožnosť slobodne sa rozhodnúť bez následkov) 
ich považujú svojím chara kterom za „pobytové sociálne služby“. Prijímatelia sociálnych služieb a ich rod-
iny nemajú sociálne služby vzhľadom na ich individuálne potreby a na obmedzenú alebo žiadnu ponu-
ku terénnych a iných ambulantných služieb v danom regióne dostupné. 
S cieľom optimalizovať poskytovanie vybraných sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a 
terénnou formou pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku by bolo možné vyššie uvedené 
problémové okruhy riešiť viacerými spôsobmi. Jednou z možností by bolo navrhnúť konkrétne legis-
latívne zmeny v príslušných ustanoveniach tých právnych predpisov, ktorých obsahom sú vyššie uve-

dené okruhy, konkrétne v zákone o sociálnych službách, ako aj v zákone o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa nášho názoru by sa tak síce odstránili niektoré 
právne prekážky, ktoré spôsobujú problémy občanom so zdravotným postihnutím odkázaným na po-
moc inej osoby v ich každodennom živote, resp. na vybrané sociálne služby, ale neriešili by sa kom-
plexne a systémovo všetky existujúce problémy, ktorých sme sa v odbornej štúdii dotkli. 
Práve z týchto a mnohých iných dôvodov je potrebné zmeniť paradigmu starostlivosti o osoby so 
zdravotným postihnutím, a to nadrezortným spôsobom. Podľa nášho pohľadu sú potrebné legislatívne 
zmeny a návrhy na systémové riešenia v spolupráci troch rezortov – sociálnych vecí, školstva a zdravot-
níctva. Zmeny a nové nastavenia si vyžadujú oblasti ako sú zdravotná a sociálna posudková činnosť, 
viac zdrojové financovanie, prepojenie pomoci a podpory rezortov zdravotníctva, školstva a sociálnych 
vecí. Súčasne sú potrebné nové orgány sociálnej ochrany, je nevyhnutné jasne zadefinovať kompeten-
cie štátu, vyšších územných celkov a taktiež lokálnej samosprávy. 
Pokiaľ máme riešiť problematiku osôb so zdravotným postihnutím, sú potrebné nadrezortne kooperu-
júce riešenia. Prostredníctvom tejto odbornej štúdie sme získali potrebné analýzy, údaje, hodnotenia a 
aj návrhy riešení smerom k optimalizovaniu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so 
zdravotným postihnutím na Slovensku. Ponúkame hodnotný analytický materiál pre Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, z ktorého môže čerpať pri nastavovaní systému sociálnych služieb s ohľadom 
na osoby so zdravotným postihnutím. Nepôjde však o jednoduché, ale o komplexné systémové zmeny
v sociálnej starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. 
Sociálne služby stále nie sú pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny regionálne dostupné a ani 
flexibilné pre ich individuálne potreby. A to si vyžaduje po dvadsiatich rokoch platnosti zákona o so-
ciálnych službách už systémové zmeny. Je to veľká výzva pre slovenskú vládu a verejnosť zabezpečiť čím 
skôr dostatočnú podporu, funkčné, dostupné a flexibilné sociálne služby pre ľudí so zdravotným postih-
nutím, ktoré bezpodmienečne potrebujú pre svoj plnohodnotný život.
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