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S T A N O V I S KO
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HERÁKA a Lucie DRÁBIKOVEJ
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(tlač 217)

I.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HERÁKA a Lucie
DRÁBIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (tlač 217) predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky
podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky Milan Krajniak.

II.
Cieľom poslaneckého návrhu zákona podľa dôvodovej správy je zlepšenie
starostlivosti o deti umiestnené v centrách pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu a
mladých dospelých v procese osamostatňovania sa.
Navrhovanou zmenou zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
predovšetkým sleduje:
- zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetky deti umiestnené v centre pre deti a rodiny
na základe rozhodnutia súdu v otázke úhrad za poskytovanú starostlivosť. V zmysle
účinnej úpravy sa úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou určuje len pre dieťa
umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti, a teda, neurčuje sa pre dieťa umiestnené v centre pre deti a rodiny na
základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, resp. rozhodnutia súdu o výchovnom
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opatrení. V tejto súvislosti sa súčasne navrhuje úprava, aby z prijatého výživného,
sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku tvorilo centrum pre deti
a rodiny úspory dieťaťa.
- zlepšenie podmienok, resp. zvýšenie dostupnosti odbornej pomoci centra pre deti a
rodiny poskytovanej pobytovou formou na základe dohody znížením úhrady za rodiča
dieťaťa, osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú blízku osobu dieťaťa, ktorí sú na
základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prijatí spolu
s dieťaťom. Nakoľko aktuálna výška úhrady tvorí výraznú bariéru v záujme rodičov
o takúto formu pomoci, navrhuje sa zníženie tejto úhrady z 20 % sumy životného minima
pre plnoletú fyzickú osobu na 10 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
- zlepšenie pomoci pre mladých dospelých, a to predĺžením časového obdobia, počas
ktorého môže mladý dospelý, za zákonom stanovených ďalších podmienok, požiadať
o pokračovanie v poskytovaní starostlivosti v centre pre deti a rodiny, a to z jedného roka
na dva roky po dovŕšení 18. roku veku a utvorením možnosti poskytovania starostlivosti
pobytovou formou, a to najdlhšie počas 3 mesiacov v priebehu 12 mesiacov, tým mladým
dospelým, ktorí si nedokážu zabezpečiť bývanie,
- sprehľadnenie podmienok starostlivosti o zdravotne znevýhodnených mladých dospelých,
ktorí z dôvodu svojho zdravotného stavu nemôžu požiadať o poskytovanie starostlivosti,
dohodnúť podmienky zotrvania v centre pre deti a rodiny, a to do času ustanovenia
opatrovníka súdom.
Podľa predkladateľa je návrh zákona v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je
Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je plne v súlade s právom Európskej únie.
Predložený návrh zákona podľa predkladateľa bude mať negatívny vplyv na rozpočet
verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy, prispieva k znižovaniu sociálnej exklúzie a nemá
žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu
spoločnosti.
Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania v dňoch
od 8. októbra 2020 do 16. októbra 2020.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odporúča vláde
Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predloženým návrhom zákona po zapracovaní
pripomienok uvedených v predkladacej správe.

III.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej
republiky vysloviť s predloženým návrhom zákona súhlas s pripomienkami uvedenými
v časti IV. tohto stanoviska.
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IV.
Návrh
Stanovisko vlády Slovenskej republiky
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HERÁKA a Lucie DRÁBIKOVEJ
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (tlač 217)

Vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky Jána HERÁKA a Lucie DRÁBIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 217) a uplatňuje k nemu
nasledujúce pripomienky:
1. V čl. I bode 1 v § 49 ods. 8 je potrebné na konci pripojiť tieto slová: „na osobnom účte
dieťaťa alebo na vkladnej knižke dieťaťa zriadených podľa odseku 7“.
2. V čl. I bode 3 v § 55 ods. 2 je potrebné slová „žiadosti podľa prvej vety“ nahradiť slovami
„žiadosti podľa odseku 1“.
3. V čl. I je potrebné vypustiť bod 4 a nasledujúce novelizačné body primerane prečíslovať. V
prípade ponechania bodu 4 je potrebné v čl. I bode 4 § 55 ods. 3 slová „plánom sociálnej
práce“ nahradiť slovami „plánom prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého v
rámci individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa“.
4. V čl. I je potrebné body 5 a 6 uviesť takto:
„5. V § 55 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Centrum pokračuje v poskytovaní
starostlivosti podľa odseku 1, ak mladý dospelý podľa prvej vety nie je schopný z dôvodu
svojho zdravotného postihnutia požiadať o pokračovanie v poskytovaní starostlivosti
podľa odseku 1 a nemá súdom ustanoveného opatrovníka. Uzavretie písomnej dohody
podľa odseku 2 sa až do ustanovenia opatrovníka súdom nevyžaduje.“.
6. V § 55 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Mladému dospelému, ktorý si po uplynutí
lehoty na podanie žiadosti podľa odseku 1 nedokáže zabezpečiť bývanie, môže centrum
na základe písomnej dohody poskytovať starostlivosť pobytovou formou, najdlhšie však
do 25 rokov veku mladého dospelého; dĺžka starostlivosti pobytovou formou nesmie
presiahnuť 90 po sebe nasledujúcich dní v priebehu 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov.“.“.
5. V čl. I bode 7 je potrebné úvodnú vetu uviesť takto: „§ 61 vrátane nadpisu znie:“.
6. V čl. I je potrebné bod 8 uviesť takto:
„8. Za § 100aa sa vkladá § 100ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 100ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

3

Z výživného, sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku dieťaťa, na
ktoré vznikol nárok pred 1. januárom 2021 a ktoré centrum prijalo po 31. decembri 2020,
a) sa úhrada podľa § 61 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu v znení účinnom do 31.
decembra 2020 neurčuje,
b) tvorí centrum úspory podľa § 49 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2021.“.“.

V Bratislave 27. októbra 2020
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