Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe ur enia úhrady, výške úhrady a spôsobe
platenia
úhrady
za
sociálne
služby
v zariadeniach
sociálnych služieb
a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zria ovate skej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Podmienky poskytovania sociálnych služieb ako aj výšku úhrady v sú asnosti
upravuje Všeobecne záväzné nariadenie . 1/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a spôsobe ur enia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
v zariadeniach sociálnych služieb
a v zariadeniach
vykonávajúcich
opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zria ovate skej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja ( alej len „VZN“).
Od roku 2003 došlo k zvýšeniu úhrad v zariadeniach len raz (s ú innos ou od
1.1.2007 v priemere o 10 %).
V súvislosti so zvyšovaním cien tovarov a služieb, energií, ceny práce, nárastov
dôchodkov od roku 2007 celkovo 4-krát , ako aj zmeny inflácie pod a údajov Štatistického
úradu SR (r. 2006 – 4,5 %, 2007 – 2,3 %, 2008 – 4,6 % a v r. 2009 – 1,6 %), v tabu ke
uvádzame rozpis výdavkovej asti rozpo tu zariadení sociálnych služieb v zria ovate skej
pôsobnosti KSK pre oblas sociálneho zabezpe enia od roku 2006. Pokles výdavkovej asti
rozpo tu v r.2009 a v r.2010 je spôsobený výpadkom da ových príjmov v rozpo te KSK
v dôsledku finan nej krízy.
2006
12 753 004 €

2007
13 828 321 €

2008
14 776 306 €

2009
14 420 091 €

2010
13 887 000 €

Môžme konštatova , že oproti roku 2006 bežné výdavky zariadení sociálnych služieb
vzrástli do roku 2010 v priemere o 9 %.
Porovnanie priemerných mesa ných úhrad v roku 2010 v zariadeniach s celoro nou pobytovou
formou ( Domovy sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov ) v rámci jednotlivých
samosprávnych krajov ( I polrok 2010)
Samosprávny
kraj

Banskobystrický
samosprávny
kraj
Nitriansky
samosprávny kraj
Bratislavský
samosprávny kraj
Tren iansky
samosprávny kraj
Trnavský
samosprávny kraj

Výška
priemernej
mesa nej úhrady v roku
2010v Domove sociálnych
služieb
pre
dospelýchs celoro nou
pobytovou formou v €
209,99

Výška priemernej mesa nej
úhrady v roku 2010 v
Zariadení
pre
seniorov
s celoro nou
pobytovou
formou
v€
226,04

Priemerná
v zariadeniach
a ZpS v €

218,015

208,23

189,64

198,93

198,49

200,9

199,69

199

176

187,5

182,36

188,27

185,31
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úhrada
DSS

Prešovský
samosprávny kraj

151,05

162,41

156,73

Žilinský
124,01
168,70
146,35
samosprávny kraj
Košický
141,73
184
162,86
samosprávny kraj
Košický
156,16
216,47
186,31
samosprávny
kraj zvýšení
Porovnanie úhrad je spracované na základe údajov z jednotlivých samosprávnych krajov.
Medziregionálna analýza úhrad sa týka zariadení v zria ovate skej pôsobnosti samosprávnych krajov.

Zákon . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zárove kladie zvýšené nároky na
kvalifika né predpoklady zamestnancov zariadení, všeobecné technické požiadavky na stavby
užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnos ou pohybu a orientácie, materiálnotechnické zabezpe enie nových druhov služieb ... KSK vynaložil zna né finan né prostriedky
na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov zariadení, doplnenie vybavenia zariadení
v súvislosti so schválenou optimalizáciou siete sociálnych služieb. Na základe uvedeného sa
neustále zvyšuje kvalita poskytovaných sociálnych služieb, preto by bolo potrebné dané
aspekty zoh adni aj pri ur ovaní výšky úhrad od klientov.
Zvýšenie úhrad v rámci VZN bude ma pozitívny dopad na príjmovú as rozpo tu KSK
v oblasti sociálneho zabezpe enia v roku 2011 približne o 39 865 €. Odbor sociálnych vecí
Úradu KSK rokoval o uvedených zámeroch zvyšovania úhrad s verejnými (zariadenia
v zria ovate skej pôsobnosti KSK) ako aj neverejnými poskytovate mi (Asociácia
poskytovate ov sociálnych služieb v Slovenskej republike) sociálnych služieb, ktorí
zvyšovanie úhrad aj navrhli. Po dôkladnej analýze vyhodnotení a zapracovaní pripomienok
v spolupráci so zamestnancami zariadení sociálnych služieb je predkladaná úprava VZN
najoptimálnejším riešením.
Zákon o sociálnych službách zárove ustanovuje zostatok príjmu po zaplatení úhrady
v závislosti od druhu sociálnej služby, ktorá sa mu poskytuje v rozpätí od 20 % do 70%, ím
sa zabezpe uje ochrana príjmu prijímate a sociálnej služby bez oh adu na zvýšenie úhrad.
Ochranu príjmu prijímate a sociálnej služby je povinný dodržiava tak verejný, ako
aj neverejný poskytovate sociálnej služby.
alšie zmeny jednotlivých ustanovení VZN, ktoré vyplynuli z pracovných jednaní
s riadite mi a zamestnancami zariadení sa týkajú :
1. zmeny stravovania v zariadení podporovaného bývania (§ 3 ods.8),
( s možnos ou utvorenia podmienok na prípravu stravy alebo jej zabezpe enia )
2. zmeny rozpätia úhrady na prípravu stravy (§ 4 ods. 8),
( rozpätie bolo stanovené na základe skuto ných nákladov na prípravu stravy, analýzy
nákladov predložili všetky zariadenia )
3. zvýšenia výdavkov na potraviny po as sviatkov (§ 4 ods.4) ,
( zvýšenia výdavkov za potraviny po as sviatkov bolo upravené na možnos , t.j. samotné
zariadenie zváži potrebu využitia uvedeného ustanovenia )
4. odstup ovania výšky úhrady za doh ad (§ 9),
( výška za doh ad ako odbornú innos bola odstup ovaná pod a stup a odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby ur enom v rozhodnutí o odkázanosti na
sociálnu službu)
5. upravenie neprítomnosti prijímate ov sociálnej služby.
( vymedzenie neprítomnosti je ur ené len príkladmo )
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Záver:

Na základe analýzy prepo tov úhrad priamo v zariadeniach, môžme konštatova ,
že prijatím návrhu VZN sa úhrady klientov pobytových zariadení v priemere zvýšia o cca
23,45 € na klienta na mesiac. Toto VZN je záväzné pre zariadenia v zria ovate skej
pôsobnosti KSK.
Košice 6.9.2010
Spracovali : Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí
JUDr.PhDr.Martina Netolická, referent odboru sociálnych vecí
Mgr. O ga Pajdalová, referent odboru sociálnych vecí
Mgr. Zuzana Prextová, referent odboru sociálnych vecí
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