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Trenčín, 6. jún 2016 
O aplikácii zákona o sociálnych službách v praxi 
 
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dnes usporiadal za účasti predsedu 
TSK Jaroslava Bašku poradu riaditeľov 24 zariadení sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, po ktorej nasledoval seminár Podmienky kvality 
sociálnych služieb a implementačné problémy poskytovateľov pri aplikácii zákona 
o sociálnych službách v praxi pre riaditeľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. 
 
Príklady dobrej praxe a najčastejšie problémy v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) 
v úvode identifikoval hlavný kontrolór TSK Richard Horváth. Apeloval najmä na 
hospodárnosť a efektívnosť nakladania s prostriedkami jednotlivých zariadení. Užitočné 
rady v oblasti odborných, obslužných a ďalších činností v súlade so zákonom 
o sociálnych službách zdôraznila riaditeľom ZSS vedúca oddelenia sociálnej pomoci TSK 
Elena Nekorancová. O agende týkajúcej sa blížiaceho sa slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ hovorila vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Elena 
Štefíková. Po krátkej prestávke zhrnul predseda TSK Jaroslav Baška zvyšujúce sa 
požiadavky na zariadenia sociálnych služieb a zároveň podmienky kvality poskytovaných 
sociálnych služieb v pôsobnosti kraja.  Hovoril o povinnosti poskytovateľov sociálnych 
služieb vypracovať a uskutočňovať program supervízie za účelom zvýšenia odbornej 
úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby, o zvýšených investičných výdavkoch 
z hľadiska dodržiavania legislatívy, o možnostiach zvyšovania miezd pracovníkov 
zariadení sociálnych služieb ako aj dopĺňanie potrebného počtu zamestnancov.  „Verím, 
že stanovené štandardy kvality budete dodržiavať a kvalita poskytovaných služieb 
klientom v našich zariadeniach sociálnych služieb bude každým rokom stúpať,“ uviedol 
Jaroslav Baška. 
 
Stretnutie uzavrela odborná hodnotiteľka a špecialistka pre oblasť sociálnych služieb 
Lýdia Brichtová. Vysvetľovala predovšetkým problémy a možné riešenia pri aplikácii 
zákona o sociálnych službách. Zároveň upozornila, že poskytovateľ sociálnej služby je 
povinný plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby s účinnosťou zákona 
o sociálnych službách, aj keď Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR 
ich hodnotenie bude realizovať od 1. januára 2018.  
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