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MOTTOMOTTO

„ Kompromis je umenie, rozdeliKompromis je umenie, rozdeliťť kolkolááčč tak, tak, 

aby si kaaby si kažždý myslel, dý myslel, 

žže z neho dostal najve z neho dostal najvääččšíší krajec.krajec.““

Ludwig Erhard
nemecký ekonóm
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Normatív 

vychádza zo súčtu priamych a nepriamych EON na konkrétnu 

verejnú službu



1. Obligatórne normatívy

-nárokovateľné normatívy, ktoré vytvárajú spravodlivú a univerzálnu  tvorbu    
ekonomicky oprávnených nákladov (EON) pre jednotlivé druhy a formy 
verejných služieb 

V sociálnych službách: 

- prioritne verejné sociálne služby a sekundárne  verejné zdravotné
služby

- systém tvorby ceny SS prostredníctvom 3 pilierov a 3 obligatórnych 
zdrojov

- každý pilier financovania SS je vždy garantovaný nárokovateľnými 
zdrojmi financovania



2. Fakultatívne normatívy 

Nenárokovateľné normatívy, ktoré zohľadňujú viaceré neuniverzálne   
kritéria 

V sociálnych službách – časť II. A III. Piliera EON

- sú výsledkom aktuálnych finančných možností municipalít a 
schvaľujú sa vo forme VZN na dobu 2 – 3 rokov pre všetkých 
registrovaných poskytovateľov  SS (časť II. Piliera)

- sú výsledkom zisťovania príjmu klienta a oprávnených osôb 

(časť III. Piliera)
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Tvorba ceny sociálnej služby podľa 

druhu a formy SS

EON

1. Pilier
FPO

Štátny príspevok 
podľa stupňa 
odkázanosti  
na SS a zdravotné služby

2. Pilier
FPP - MUN

Municipálny 
príspevok

na prevádzku

3. Pilier
FPP - KL 

platba od klienta 



- Obligatórny štátny príspevok na priame náklady na klienta bez zohľadnenia kapacity 
zariadenia a iných faktorov

Štruktúra tvorby normatívu
a) podľa posudku pri odkázanosti... (druhu sociálnej služby) 

Zdroj: 
1. alternatíva: dočasne pre občanov s ŤZP – č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ŤZP; deti v DeD a seniori bez ŤZP - priamo zo ŠR – ako v súčasnosti
2. alternatíva: dofinancovať neverejných poskytovateľov do 100 % zo ŠR
V budúcnosti  FPO zo sociálneho poistenia (Spoi) 

b) podľa odkázanosti na „chronické zdravotnícke výkony“
Zdroj: č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení (Zpoi) 

-



Rozlišujeme dva typy municipálnych normatívov

a) FPP  MUN1 - obligatórny municipálny príspevok na prevádzkové náklady 

podľa druhu a formy SS (VÚC, mesto, obec) 

Akceptuje: koeficienty kapacity ZSS a kombinácie druhov SS

Zdroj:    municipálny rozpočet

do zákona uviesť percentuálny prepočet celoslovenského priemeru EON  

na  prevádzku za roky 2011- 2012 (minimálne 80%) pre všetkých 

poskytovateľov



b) FPP  MUN2 – fakultatívny municipálny príspevok na prevádzku 

(VÚC, mesto, obec) 

Akceptuje: špecifické koeficienty regionálnych disparít (materiálno-technické

podmienky, teplotné pásma, demografiu, ....)

Zdroj:   municipálny rozpočet

do zákona uviesť dofinancovanie minimálne 10 % pre všetkých  

poskytovateľov

FPP  MUN = FPP  MUN1 + FPP  MUN2



a) FPP  KL1 – percentuálny obligatórny doplatok do celkovej nákladovej 

ceny za prevádzku (? minimálne vo výške HN, alebo ŽM)

b) FPP  KL2 – fakultatívny doplatok podľa  individuálneho príjmu klienta a 

zo zákona oprávnených osôb 

Akceptuje sa: príjem a majetok klienta (za 10 rokov)

c) FPP  KL3 - nadštandard (treba kvantifikovať čo je štandard a čo už

nadštandard)

FPP  KL = FPP KL1 + FPP KL2



��
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FINANČNÝ NOERMATÍV

EON =  P1 + P2 + P3

EON = FPO + FPP MUN + FPP KL
EON = FPO + (FPP MUN1 + FPP MUN2 ) + (FPP KL1 + FPP KL2)

Predpokladáme, že je možné takto garantovať dlhodobá finančná udržateľnosť

a rozvoj sociálnych služieb a kvalitu života všetkých dotknutých osôb - klientov
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ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť


