
 
 

 
 

 
 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 
Štátna tajomníčka 

p. Soňa Gaborčáková 
 
 
 

V Bratislave dňa 22. 05. 2020 
 
 

 
Vec: Prosba o zosúladenie uvoľňovania poskytovania ambulantných sociálnych služieb. 
 
 
Na základe podnetov rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sme ako 
občianske združenie, ktoré ich podporuje  a presadzuje ich potreby a práva, prijímali 
počas celej mimoriadnej situácie, žiadame o prehodnotenie, resp. zosúladenie režimov 
postupného uvoľňovania podmienok na poskytovanie vybraných ambulantných 
sociálnych služieb s režimom postupného obnovovania výchovy a vzdelávania 
v rezorte školstva.  
 
Obracajú sa na nás nielen rodičia, ale i poskytovatelia špecializovaných sociálnych 
zariadení s ambulantnou formou starostlivosti, v ktorom poskytujú aj výchovu 
a vzdelávanie pre deti vo veku od 3 do 7 rokov, resp. pre deti vo veku predprimárneho 
vzdelávania a prvého stupňa vzdelávania. 
Vzhľadom k tomu, že v rámci uvoľňovania opatrení v rezorte školstva sa od 1. júna 
2020 obnovuje výchova a vzdelávanie v materských školách, vrátane špeciálnych  
a taktiež na prvom stupni ZŠ a špeciálnych ZŠ, množstvo rodičov detí so zdravotným 
znevýhodnením sa dožaduje zosúladenia týchto opatrení s uvoľnením opatrení 
v ambulantných sociálnych službách.  
 
Veľa detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré boli diskriminované už tým, že neboli 
prijaté do MŠ, dokonca ani do  špeciálnych MŠ, navštevujú špecializované ambulantné 
sociálne zariadenia, denné centrá či rehabilitačné strediská. 
 
Na základe uvedených skutočností, chceme MPSVaR požiadať o vypracovanie takých 
návrhov pre  Hl. hygienika SR, aby boli podmienky pre poskytovanie služieb i pre tieto 
obzvlášť zraniteľné skupiny detí a ich rodiny uvoľnené už od 1. júna 2020, tak ako 
MŠ/ŠMŠ, ZŠ/ŠZŠ a nie až od 15. júna 2020. 
 
Taktiež chceme upozorniť na výsledky prieskumov medzi  poskytovateľmi a medzi 
prijímateľmi (resp. ich blízkymi) ambulantných sociálnych služieb, ktoré boli 
podkladom pre odborné stanovisko  Nezávislej platformy SocioFórum k postupnému 
uvoľňovaniu podmienok poskytovania ambulantných sociálnych služieb.  Toto 
stanovisko bolo 5. mája 2020 zaslané vedeniu odboru sociálnych služieb MPSVaR. 
Výsledky oboch prieskumov, teda od poskytovateľov i prijímateľov naznačujú,                      
že k uvoľneniu podmienok by mohlo prísť ešte v priebehu mája. Samozrejme za 



 
 

 
 

predpokladu prísnych hygienických požiadaviek a rešpektovania priestorových 
a personálnych podmienok poskytovateľa ambulantnej sociálnej služby ako aj 
individuálneho rozhodnutia prijímateľa a jeho príbuzných. V tejto súvislosti by sme 
tiež chceli upozorniť, že respondenti, ktorí využili aj možnosť pridať dôležitú poznámku 
či vyjadriť svoj názor k téme uvoľňovania opatrení v ambulantných službách 
upozorňovali aj na pretrvávajúci problém nevymožiteľnosti odľahčovacej služby.  
 
Úplné znenie odborného stanoviska pripájame v prílohe. 
 
 
 
S úctou        
 

Mgr. Jana Lowinski, v.r. 
                                                                                     Výkonná riaditeľka  

     Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením 


