PREDKLADACIA SPRÁVA

Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy pre
sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a koordináciu štátnej rodinnej politiky predkladá
na rokovanie vlády Slovenskej republiky 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).
Ministerstvo k predloženému návrhu zákona uvádza:
Všeobecne
Cieľom návrhu zákona je podľa dôvodovej správy úprava vybraných ustanovení 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 (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele“) za účelom zlepšenia starostlivosti o deti umiestnené v centrách pre
deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu a mladých dospelých v procese osamostatňovania sa.
Navrhovanou zmenou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sa
predovšetkým sleduje:





o

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
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,
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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.

Stanovisko
Ministerstvo podporuje úpravu, v zmysle ktorej sa vo vzťahu k plateniu úhrad centru pre
deti a rodiny bude uplatňovať rovnaký prístupu ku všetkým deťom, ktoré sú umiestnené v centre
na základe rozhodnutia súdu, a v nadväznosti na to aj úpravu, aby z prijatého výživného,
sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku tvorilo centrum pre deti a rodiny úspory
dieťaťa. Ministerstvo sa súčasne vecne stotožňuje s myšlienkou vytvorenia podmienok
umožňujúcich uľahčenie procesu osamostatňovania sa mladých dospelých a s myšlienkou
zvýšenia dostupnosti odbornej pomoci centra pre deti a rodiny poskytovanej pobytovou formou
znížením úhrad za rodičov dieťaťa, osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú blízku osobu
dieťaťa.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v uvedenom kontexte predstavuje
želateľnú úpravu právnych vzťahov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Ministerstvo však súčasne odporúča predložený návrh zákona upraviť v zmysle nasledujúcich
pripomienok, ktoré neznamenajú vecnú zmenu.
Legislatívnotechnické pripomienky
1. V čl. I bode 1 § 49 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „na osobnom účte dieťaťa
alebo na vkladnej knižke dieťaťa zriadených podľa odseku 7“.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa doplniť § 49 ods. 8 zákona, ktorý ustanovuje, že „z prijatého výživného,
sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku dieťaťa tvorí centrum dieťaťu
úspory“, z ktorého znenia však nie je zrejmé, kde má centrum tieto úspory ukladať.
Navrhované doplnenie dopomôže bezproblémovému uplatneniu daného ustanovenia v praxi.
2. V čl. I sa vypúšťa bod 4.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa vypustiť bod 4 pre nadbytočnosť, nakoľko duplicitne upravuje náležitosti
plánu sociálnej práce vo vzťahu k plánu osamostatňovania sa mladého dospelého. Uvedené je už
v súčasnosti upravené v § 30 ods. 10 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
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č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade neakceptovania tejto pripomienky, je potrebné z dôvodu zachovania používania
jednotnej terminológie uplatňovanej v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele 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“.
3. V čl. I body 5 a 6 znejú:
„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 podľa odseku 1, 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.“.“.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa precizovať znenie § 55 ods. 3 a ods. 7 zákona z dôvodu, aby sa predišlo
prípadným problémom v aplikačnej praxi, ktoré by mohli nastať pri výklade týchto ustanovení.
4. V čl. I bode 7 úvodná veta znie: „§ 61 vrátane nadpisu znie:“.
Odôvodnenie:
Legislatívnotechnická pripomienka.
Záver
Vzhľadom na uvedené ministerstvo odporúča vláde Slovenskej republiky vysloviť
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) súhlas po zapracovaní pripomienok uvedených
v predkladacej správe.
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