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Výročná správa  o činnosti APSSvSR  

za rok 2018  

 
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike (APSSvSR),  je občianskym 

združením so sídlom Čachtická 17, 831 06 Bratislava - Rača. 

 

Asociácia je nezávislé, apolitické, profesijné a záujmové združenie právnických a fyzických osôb, ktoré 

poskytujú sociálne služby, alebo sú odborníkmi v sociálnych službách, alebo združujú poskytovateľov 

sociálnych služieb, alebo zamestnancov v sociálnych službách. Cieľom Asociácie je pomáhať svojim 

členom pri poskytovaní kvalitných sociálnych služieb pre klientov - prijímateľov sociálnych služieb. Tento 

cieľ bude Asociácia plniť tým, že: 

a) bude presadzovať spoločné stanoviská a potreby svojich členov pri poskytovaní sociálnych 

služieb, 

b) bude formulovať a presadzovať spoločné záujmy svojich členov, vo verejnosti, smerom k 

samospráve a k štátu, 

c) bude sprostredkovávať rozširovanie odborných, legislatívnych, vedeckých a výskumných 

poznatkov a skúseností súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb svojich členov,  

d) bude organizovať, sprostredkovávať, alebo zabezpečovať študijnú, vzdelávaciu, 

informačnú a expertnú činnosť pre svojich členov. 

e) bude organizovať, sprostredkovávať alebo zabezpečovať aktivity a osvetové kampane 

smerom k odbornej a laickej verejnosti, zamerané na šírenie povedomia o potrebe 

zvyšovania kvality pracovníkov sociálnych služieb a sociálnych služieb ako takých, vo 

forme napr. televíznych programov, relácii, knižných publikácii, časopisov,  a pod.  

f) bude poskytovať poradenskú a konzultačnú činnosť týkajúcu sa zvyšovania kvality 

poskytovania sociálnych služieb a ich hodnotenia. 
 

Rok 2018 bol pre poskytovateľov sociálnych služieb veľmi turbulentným a to najmä vzhľadom na 

účinnosť novely Zákona 448/2008 o sociálnych službách, ktorá zásadne menila financovanie sociálnych 

služieb, ale aj vzhľadom na neustále rastúce zákonné nároky na vstupné náklady pre zabezpečenie 

sociálnych služieb – najmä mzdové a odvodové.  

 

Odpočet činnosti uvedieme heslovite a to na základe priorít, ktoré si naša asociácia dala na rok 2018. 

 

Smerom von sme si na rok 2018 určili nasledovné priority a realizovali sme ich pomocou 

nasledovných aktivít: 

 

1. Smerom na samosprávy  

 Snažili sme sa presvedčiť samosprávy, aby zreálnili náklady svojich zariadení a tým 

aj priemerné bežné výdavky na jednotlivé druhy sociálnych služieb 
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- Žiadali sme to na stretnutiach so všetkými predsedami krajov a vedúcimi 

sociálnych odborov na všetkých krajoch počas rokovaní ktoré absolvovalo 

vedenie Asociácie po všetkých krajoch. 

- Časť krajov zjavne reagovala pozitívne, lebo Finančný príspevok na prevádzku 

(FPP) na rok 2018 nebol všade tak nízky ako napríklad v BSK, kde zreálnili 

náklady až za minulý rok s platnosťou na tento rok.  

 Žiadali sme samosprávy doplácať FPP neverejným poskytovateľom podľa reálnych 

nákladov na zabezpečenie sociálnych služieb, čo kraje postupne začali zreálňovať, 

avšak obce to neplnia.  

 Žiadali sme rátať do Priemerných bežných výdavkov všetky náklady (aj tie, čo platí 

verejným poskytovateľom zriaďovateľ) a ak bude treba k tomu zmeniť zákon, tak 

žiadať zmenu zákona pripravovanou novelou 

 

2. Smerom na ministerstvo:  

 Vyriešiť problém s financovaním denných stacionárov (príspevok bol zvýšený, žiaľ, 

pre niektoré zariadenia neskoro) 

 Novela  zákona o sociálnych službách 

 Návrh aby samosprávy rátali do priemerných bežných výdavkov všetky výdavky 

na sociálne služby,  teda  nielen tie, ktoré sú v rozpočte verejného sociálneho 

zariadenia, ale aj tie, ktoré nad jeho rámec hradí samospráva zo svojho rozpočtu 

 Návrh medzi paragrafy 6-7 a 75 vložiť jasnú formuláciu, že ak si prijímateľ 

vybral poskytovateľa, samospráva (obec, mesto, VÚC) je povinná si u neho 

objednať zabezpečenie služby pre prijímateľa. Žiaľ, toto sa nám presadiť 

nepodarilo 

 Žiadať zvýšenie príspevku pre ambulantné služby a diferencovať ho (splnené) 

 Zvýšiť finančný príspevok z MPSVR SR na rok 2019 na výšku minimálnej mzdy 

navrhnutej a platnej od 1.1. 2019  (MPSVR SR aj MF SR to kategoricky odmietli. 

Jediné, čo sa podarilo zachovať je pravidelná valorizácia na základe zvyšovania 

minimálnej mzdy) . 

 Vytvoriť podmienky na zamestnávanie sestier z Ukrajiny a Srbska v slovenských 

sociálnych zariadeniach  

 Vďaka nášmu členstvu v RÚZ sa nám podarilo presadiť do zoznamu 

nedostatkových profesií aj opatrovateľku, vďaka čomu môžu poskytovatelia 

využiť skrátený proces na zamestnávanie uchádzačiek o túto profesiu z tretích 

krajín. 

 

3. Začleniť APSSvSR: 

 do Republikovej únie zamestnávateľov/ splnené 

 do Rady hospodárskej a sociálnej dohody/ splnené  
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4. Nadviazať spoluprácu APSSvSR s organizáciami: 

 Komora sociálnych pracovníkov / realizovali sa rokovania a spolupráca začala zatiaľ 

v rámci časopisu ŠANCA 

 Zväz poskytovateľov sociálnych služieb / spolupráca sa začala s prísľubom 

podpísania MEMORANDA o spolupráci 

 Iniciovať vytvorenie Komory opatrovateliek a sestier v sociálnych službách 

a začleniť ju do APSSvSR / absolvovali sme tri rokovania, jedno v rámci Valného 

zhromaždenia, kde sa iniciátorky aj predstavili, ale zo spolupráce pre ich nečinnosť 

zišlo.  
 

     5. Smerom do asociácie, k členom:  

 zreálnenie členského, aby APSSvSR mohla začať profesionálne fungovať bolo 

splnené. Aktuálny počet členov (poskytovateľov) je na www.apssvsr.sk  

 profesionalizácia práce / intranet, porady, úlohy/ splnené 

 vedenie asociácie: predsedníčka, podpredsedníčka, tajomníčka (neskôr PR 

manažérka) sa pravidelne stretávajú, určujú si úlohy, ich plnenie a hodnotia ich. 

Môžeme zodpovedne povedať, že funkcia predsedníčky, podpredsedníčky 

a tajomníčky si vyžadujú plný pracovný úväzok – ktorý bol počas roka 2018 

realizovaní predsedníčkou a podpredsedníčkou bez nároku na honorár, teda 

bezplatne.  

 väčšie zaangažovanie koordinátorov do práce asociácie: Najviac aktívni sú 

koordinátori Bratislavy, Nitry, Košíc a Prešova, ale aj tým ostatným, teda 

všetkým, patrí vďaka za zorganizovanie rokovaní s predsedami krajov a vedúcimi 

sociálnych odborov ako aj za zorganizovanie stretnutí s poskytovateľmi v kraji 

 Návštevy regiónov. Navštívili sme ako vedenie APSSvSR všetky kraje. 

A s výnimkou predsedu NSK nás prijali osobne všetci predsedovia VÚC. Bolo 

veľmi dôležité objasniť im naše postoje a rokovania boli kľúčové k porozumeniu 

aj k spoločnému postupu na zmenu zákona 448/2008 o sociálnych službách, ktorá 

je teraz v legislatívnom konaní. Bez súhlasu väčšiny SK8 by sme dnes nemali 

návrh na zmenu vzorca výpočtu FPP ani návrh na nezapočítavanie financií zo ZP 

do výpočtu FPP.  

 platená tajomníčka a asistentka predsedníčky / tajomníčka splnené, asistentka 

čiastočne platené 

 nový web, FB, Blogy / splnené 

 Nové projekty  asociácie: / splnené s prechodom do roku 2019 

- Značka kvality 

- Generálka inšpekcie 

- Národná cena starostlivosti 

 školiace stredisko / tím odborníkov a zoznam seminárov/ nesplnené 

http://www.apssvsr.sk/


Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 

Korešpondenčná adresa: Fedákova 1944/5, 841 02 Bratislava – Dúbravka  

Sídlo: Čachtická 7190/17, 831 06 Bratislava – Rača 

IČO: 421 70 460 

              Registrovaná: Ministerstvom vnútra SR dňa 11.3.2009 pod č. VVS/1-900/90-33423 
 

 

 

www.apssvsr.sk  4 

 časopis /splnené/:  v spolupráci s o. z. NÁRUČ Senior & Junior v ich časopise má 

APSSvSR vlastnú prílohu a náklady sa delia na 50%, v časopise sa realizuje 

podstatná časť plnení pre partnerov asociácie a pre partnerov konferencií 

 marketingová spolupráca s donormi / splnené/: vytvorili sme široké portfólio 

inzertných a marketingových produktov, ktoré úspešne predávame spoločnostiam 

s produktami a službami v sociálnej sfére 

 Vytvoriť kartu zliav pre členov na produkty pre sociálne služby (dodávatelia 

tovarov a služieb) / splnené čiastočne,  v roku 2018 sa nám to podarilo len so 

spoločnosťou DATAFY a na školenia s centrom MEMORY a firmou PROECO 

 Vytvoriť možnosť školení na mieru pre poskytovateľov a ich zamestnancov/ 

nemali sme kapacitu na splnenie, ani časovú ani finančnú 
 

 

 

 

 

Apríl 2019         Anna Ghannamová 

Predsedníčka APSSvSR 
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