
Otázky a odpovede  zo stretnutia s cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi 

zo dňa 24. 02. 2022 

 

(otázky sú prepísané zo stretnutia v znení tak, ako boli položené účastníkmi stretnutia) 

 

 

Všeobecné a špecifické skutočnosti, ktoré sa viažu k zmene v sieti  zariadení poradenstva a 

prevencie v kontexte platných právnych predpisov 
  

1. Aké sú konkrétne podmienky zmeny zariadenia na ŠCPP a na čom bude postavený proces 

schvaľovania?   

Odpoveď : Podmienky zmeny CŠPP alebo EP v sieti na ŠCPP vyplývajú zo zákona č. 245/2008 Z. z. 

a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 24/2022 o zariadeniach poradenstva a 

prevencie, kde je uvedená podmienka troch plných úväzkov príslušných odborných zamestnancov, a 

tiež zameranie na druh zdravotného postihnutia alebo na vykonávanie komplexných odborných činností 

vo vzťahu k deťom do dovŕšenia piateho roku veku. Čo sa týka zmien v sieti, v prípade ak 

k transformácii na CŠPP dôjde, ministerstvo vykoná zmeny v sieti na základe § 161p ods. 3 alebo § 

161q ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. bez žiadosti a bez rozhodnutia. Zriaďovateľ však má podľa § 161p 

ods. 2 a § 161q ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. bez žiadosti a bez rozhodnutia. Zriaďovateľ však má 

podľa § 161p ods. 2 zákona č. 245/2008 z. z. do 31. 3. 2022 oznámiť ministerstvu údaje na posúdenie 

transformácie. 

   

   

2. Ako je potrebné do formulára oznamovaných údajov uviesť kolegyňu, ktorá má štátnicu z 

logopédie a robí ľahké poruchy narušenej komunikačnej schopnosti, máme ju zaradiť ako 

logopéda, či špeciálneho pedagóga?   

Odpoveď: Uvádza sa ako špeciálny pedagóg v súlade s vyhláškou o kvalifikačných predpokladoch PZ 

a  OZ. Štátnica zo školskej logopédie nestačí na výkon povolania činnosti logopéda pri NKS. MŠVVaŠ 

pripravuje usmernenie k odosielaniu detí do zariadenia so špecializáciou na NKS.  

   

3. Aký druh údajov MŠVVaŠ požaduje k oznámeniu zmien v sieti?  

Odpoveď: Všetky druhy požadovaných údajov sú uvedené v príslušných formulároch, ktoré 

zriaďovatelia predkladajú do 31. 03. 2022. K zmene na špecializované centrum je potrebné 

špecifikovať, na aký druh postihnutia/raný vek sa chce ŠCPP špecializovať. Špecializáciu uvedie 

zriaďovateľ za novým názvom a adresou ŠCPP. 

 

 

4. K zmene na ŠCPP postačuje iba vyplnenie formulára s oznamovanými údajmi o zmene v sieti? 

Je to odpoveď na klauzulu zákona, že ministerstvo určí podmienky?  

 

Odpoveď: Áno, k oznámeniu zmien v sieti stačí vyplnenie formulára, rozsah oznamovaných údajov na 

vznik ŠCPP, bol  zaslaný zriaďovateľom zariadení poradenstva a prevencie emailom 4.3.2022 

  

5. Spoločnosť s ručením obmedzením s predmetom činnosti prevádzkovania zdravotníckeho 

zariadenia a súčasne SCŠPP majú v súčasnosti spoločné IČO.  Podľa právnych informácií by 

musel byť predmet činnosti SCŠPP zrušený v obchodnom registri a vytvorenie PO, aby centrum 

mohlo mať samostatné IČO. Alebo je postačujúce požiadať o zmenu v sieti?   

Odpoveď: 
Podľa § 112 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení účinnom od 1.1.2022 „Školské zariadenia podľa 

odseku 1 písm. a), b) a d) sú právnickou osobou, ak tak určí zriaďovateľ. Zariadenie poradenstva a 

prevencie je právnickou osobou. Zariadenie poradenstva a prevencie nemožno zriadiť ako súčasť 

školy.“  

Uvádzame, že poskytovanie výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. vo všeobecnosti nie 

je podnikateľskou činnosťou, aj v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. 



decembra 2006 o službách na vnútornom trhu. Vzhľadom na uvedené, činnosti vykonávané zariadením 

poradenstva a prevencie nemajú byť vôbec zapísané v obchodnom registri ako predmet podnikania. 

Preto aj ak predmet „činnosti CŠPP“ má niekto zapísané v Obchodnom registri SR, bude potrebné 

vykonať ich výmaz. 

 

Čo sa týka zmien v sieti, v prípade ak k transformácii na CŠPP dôjde, ministerstvo vykoná zmeny v sieti 

na základe § 161p ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. bez žiadosti a bez rozhodnutia. Zriaďovateľ však má 

podľa § 161p ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. do 31. 3. 2022 oznámiť ministerstvu údaje na posúdenie, 

či sa transformácia uskutoční, teda nejde o „žiadosť o zmenu v sieti“. 

 

   

6. Aký je postup pri zmene v sieti v prípade, ak nezisková organizácia ako zriaďovateľ SCŠPP má 

vlastné IČO, avšak SCŠPP ako organizačná zložka n. o. vlastné IČO nemá. Aká je následnosť 

legislatívnych krokov v tejto situácii?   

Odpoveď: Podľa zákona č. 272/2015 Z. z. na základe podkladov od zriaďovateľa požiada MŠVVaŠ 

SR štatistický úrad o pridelenie IČO pre príslušné „novovzniknuté“ zariadenie poradenstva a prevencie. 

Zamestnanci sú v súčasnosti zamestnancami NO, nie CPP, keďže po novom bude CPP samostatná PO 

s vlastným IČO-m, bude aj zamestnávateľom. Zriaďovateľ nemusí už v súčasnosti riešiť 

pracovnoprávne vzťahy týchto zamestnancov, napr. výpovede v NO a zamestnanie v CPP pre prípad, 

že CPP by už malo pridelené IČO. V súčasnosti postačuje deklarovanie (počtu) zamestnancov, ktorí 

„prejdú“ od 1.1.2023 do transformovaného centra. 

  

7. Ak do 31. 03. 2022 zriaďovateľ oznámi, že sa stávame CPP, ale k 01. 01. 2023 dokážeme splniť 

aj podmienky platné pre ŠCPP, ako je potrebné postupovať? Musí byť nanovo ŠCPP zaradené 

do siete? V podstate ide o to, že keď zariadenie oznámi, že sa stane CPP, ale ku koncu roku 

zistí, že spĺňa podmienky aj na ŠCPP.   

Odpoveď:   
Ak zriaďovateľ k 31. 03. 2022 žiada o zmenu v sieti na konkrétne zariadenie CPP/ŠCPP, môže predložiť 

žiadosť o  zriadenie ďalšieho/iného CPP alebo ŠCPP až po 01. 01. 2023. Ak  bude zariadenie 

poradenstva a prevencie transformované, aj v prípade, že následne budú splnené podmienky „platné pre 

ŠCPP“, nemožno už transformované CPP následne ďalej transformovať na ŠCPP.  

Nič však nebráni zriaďovateľovi, aby od 1.1.2023 požiadal o zaradenie ŠCPP do siete škôl a školských 

zariadení SR podľa zákona č. 596/2003 Z. z. Znamenalo by to, že zriaďovateľ by mal aj CPP, aj ŠCPP. 

   

8. Ak sa zariadenie zmení na CPP a má ešte priestorové a personálne možnosti a od 01. 01. 2023 

si vie predstaviť rozšírenie CPP ešte o ŠCPP, t. j chce poskytovať odborné činnosti 3, 4 aj 5 

stupňa, je to možné?  

Odpoveď :Právne predpisy neumožňujú, aby jedno poradenské centrum vykonávalo 3., 4. aj 5 stupeň 

podpory súčasne. CPP vykonáva podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 3 a 4  stupeň podpory a ŠCPP 5 stupeň 

podpory. V CPP aj v ŠCPP bude poskytovaná odborná činnosť napr. „terapia“, ale tá bude mať iný 

obsah v podpornej úrovni 4. stupňa a iný obsah v podpornej úrovni 5. stupňa. 

Jeden zriaďovateľ však môže mať dve centrá, t. j. môže vytvoriť samostatne 3 a 4 stupeň podpory (CPP) 

a samostatne 5 stupeň podpory (ŠCPP). Napríklad k 01. 01. 2023 sa zariadenie „transformuje“ doterajšie 

centrum na CPP a po 01.01.2023 zriaďovateľ môže požiadať o zaradenie nového ŠCPP v súlade s § 16 

zákona č. 596/2003 Z. z., po jeho zaradení bude môcť poskytovať odborné činnosti 5 stupňa.  

  

9. Sme občianske centrum, poskytovateľ viacerých služieb (sociálnych, zdravotníckych....). V 

súčasnosti máme rozhodnutie o zaradení našich SCPPaP a SCŠPP do siete v termíne od 01. 09. 

2022. Sme teda vo veľmi neštandardnej situácii. Musíme založiť nový samostatný právny 

subjekt s novým IČO, ak chceme byť po novom, t. j. od 01. 01. 2023 CPP? Ako máme 

postupovať, keď ani netušíme, čo je EVUP?  

Odpoveď: Každé zariadenie poradenstva a prevencie bude musieť mať samostatné IČO ako samostatná 

právnická osoba. Ak sú už teraz v sieti zaradené aj CPPPaaP aj ŠCPP, a majú po transformácii ostať obe 

ZPP, nie je potrebné mať ďalšie (tretie) IČO. 

  



10. Ak som v súčasnosti ZPP s jedným IČO, môžem ku 31. 03. 2022 požiadať o zmenu na dva 

subjekty - jeden na úrovni 3 - 4  a druhé na úrovni 5 a doplniť ďalšie IČO, ktoré teraz ešte 

nemám?  

Odpoveď:  Právne predpisy neumožňujú zriaďovateľovi vytvoriť z jedného subjektu dva. Zriaďovateľ 

napr. SCŠPP sa musí rozhodnúť, či sa z neho stane CPP alebo ŠCPP. O zaradenie ďalšieho zariadenia 

poradenstva a prevencie môže zriaďovateľ požiadať MŠVVaŠ SR až po 1.1.2023, žiadosť preloží 

v súlade s § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. Pridelenie IČO po zaradení zabezpečí MŠVVaŠ SR. 

  

11. Budú musieť súkromní zriaďovatelia splniť podmienky 5 zamestnancov na ustanovený 

pracovný čas ?   

Odpoveď: Každé CPP zabezpečujúce 3.a 4. stupeň musí splniť podmienku 5. zamestnancov na 

ustanovený pracovný čas. Pracovné úväzky nemožno „vyskladať“ z čiastkových úväzkov. 

  

12. Ak súkromné centrá nemajú možnosť zlúčiť sa, je možné, aby využili § 20a zákona o štátnej 

správe, ktorý hovorí o združovaní školských zariadení? To by mnohým malým poradniam 

pomohlo.  

Odpoveď: Zlučovanie pri transformácii je možné len vo vzťahu k štátnym zariadeniam podľa 

ustanovenia § 161n zákona č. 245/2008 Z. z. Ustanovenia § 161o a 161p zákona č. 245/2008 Z. z., 

zlúčenie neumožňuje. Každý združovaný subjekt podľa § 20a zákona č. 596/2003 Z. z. musí mať 

zachovanú právnu subjektivitu a potom hovoríme o klastri. Účelom klastra je zabezpečovanie 

spoločných činností viacerých škôl a školských zariadení, ktoré by naďalej ostali samostatnými 

právnickými osobami. Vzniku klastra nepredchádza vyradenie zo siete, nezanikajú ani zriaďovateľské 

pôsobnosti. Pri klastri zároveň nejde o „spojenie“ školských zariadení. 

Zároveň pri klastri ide o viacerých zriaďovateľov, nie o jedného.  

  

13. Je ešte možné niečo urobiť v rámci úpravy zákona?  

Odpoveď: Zatiaľ sme neidentifikovali potrebu zmeny zákona č. 245/2008 Z. z.   

  

14. Ako zabezpečiť právnu subjektivitu budúceho ZPP, ak je v súčasnosti situácia taká, že s. r. o. 

má v predmete činnosti prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (špecializovaná ambulancia 

klinickej, poradenskej, dopravnej psychológie, psychoterapie) a prevádzkuje aj ZPP - všetko 

pod jedným IČO. Podľa nových pravidiel vzhľadom na transformáciu, by musel byť predmet 

činnosti ZPP zrušený v Obchodnom registri a vytvorené nové zariadenie s novým IČO? Bude 

stačiť uviesť do formulára oznamovaných údajov zasielaného na MŠVVaŠ SR zmenu, napr. 

SCPPPaP na ŠCPP a tým získajú aj IČO, ktoré bude patriť centru?   

Odpoveď: Zariadenie poradenstva a prevencie (ZPP) má oprávnenie na výkon činnosti zaradením do 

siete,  nie zápisom do obchodného registra. Zriaďovateľ má v tomto prípade právnu formu s. r. o. a je 

potrebné postupovať tak, že vznikne samostatná právnická osoba podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 

a zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve. Je potrebné rozlišovať 

podnikanie a činnosť ZPP. Zriaďovatelia, v tomto prípade s.r.o., sú zriaďovateľom školského zariadenia 

na základe príslušných právnych predpisov a poskytovanie činnosti v ZPP , ktoré nie je podnikateľskou 

činnosťou.  

Od 01. 01. 2023 musí mať každé ZPP právnu subjektivitu. Na zabezpečenie právnej subjektivity 

zariadenia, ktoré súčasne nemá právnu subjektivitu, je potrebné aby MŠVVaŠ SR požiadalo štatistický 

úrad o pridelenie IČO pre príslušné ZPP na základe podkladov od zriaďovateľa. 

   

15. Je možné urobiť aj z troch SCŠPP jedno CPP? Ak áno, akým spôsobom postupovať pri uvedení 

jednej adresy?   

Odpoveď: V prvom rade je potrebné poukázať na skutočnosť, že zlúčenie dvoch zariadení v rámci 

procesu transformácie zákon č. 245/2008 Z. z. upravuje len v § 161n, t.j. len vo vzťahu k zariadeniam 

zriadeným regionálnym úradom školskej správy. 

 

Zlúčenie dvoch súkromných/cirkevných zariadení v procese transformácie zákon č. 245/2008 Z. 

z.v ustanoveniach § 161o, resp. § 161p neumožňuje. 

 



Ak aj ide o zariadenia zriadené regionálnym úradom školskej správy, zlúčenie sa týka zariadení 

jedného zriaďovateľa. 

 

16. V prípade, ak sa spájajú viacerí súkromní zriaďovatelia do jedného centra, akým spôsobom 

postupovať?  

Odpoveď: Ustanovenia § 161o a § 161p zákona č. 245/2008 Z. z. neupravujú možnosť zlúčenia 

zariadení viacerých zriaďovateľov pri transformácii k 1. 1. 2023.  

 

Zlúčenie dvoch zariadení je upravené len v § 161n zákona č. 245/2008 Z. z. t.j. vo vzťahu k „štátnym“ 

zariadeniam. Aj v tomto prípade však ide len o zlúčenie zariadení jedného zriaďovateľa. 

 

V prípade súkromných/cirkevných zariadení až po transformácii 1.1.2023 bude možné požiadať 

o zmenu v sieti, ktorá by spočívala v spojení zariadení (aj viacerých zriaďovateľov) podľa § 20 ods. 2 

zákona č. 596/2003 Z. z. 

 

Podľa § 39hf zákona č. 596/2003 Z. z. „Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa do siete 

nezaraďujú zariadenia poradenstva a prevencie a elokované pracoviská zariadení poradenstva a 

prevencie. O žiadostiach o zaradení školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do siete, 

ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo pred 1. januárom 2022, sa rozhodne podľa 

predpisov účinných do 31. decembra 2021.“ 

 

 

17. Ak sme v súčasnosti CŠPP, ktoré je súčasťou cirkevnej spojenej školy, nie sme schopní 

zabezpečiť troch zamestnancov, predpokladám, že naše zariadenie zanikne. Čo bude s našimi 

klientmi, kto im zabezpečí intervenciu a špeciálno-pedagogické vyšetrenia?   

Odpoveď: Klienti súčasného CŠPP si môžu vybrať nové ŠCPP podľa zamerania na druh zdravotného 

postihnutia. 

 

18. Kto bude zabezpečovať kontrolu toho, či CPP a ŠCPP majú povinný počet zamestnancov a 

pracujú s klientelou, s ktorou majú pracovať?  

Odpoveď: Na kontrolnom mechanizme sa nič nemení, teda kontrolu bude zabezpečovať Štátna školská 

inšpekcia,  odbor kontroly v rámci MŠVVaŠ SR a súčasne RÚŠS.   

 

19. Ak sa zmeníme na ŠCPP -  5. stupeň podpory,  čo sa stane s aktuálnou klientelou, ktorú budeme 

mať v starostlivosti a nebude spadať pod kritériá špecializácie 5. stupňa? Budeme ich musieť 

vyradiť z našej starostlivosti?  

Odpoveď: Zámerom je, aby väčšinu klientely zabezpečovali CPP. ŠCPP by mali poskytovať odbornú 

činnosť pre ťažšie postihnutia, avšak nie je vylúčené, aby klient navštevoval CPP aj ŠCCP. Poskytované 

mú však budú rozličné odborné činnosti (nemôžu mu  byť poskytované identické odborné činnosti v 

oboch zariadeniach). Napr. v CPP aj v ŠCPP bude poskytovaná odborná činnosť „terapia“, ale tá bude 

mať iný obsah v podpornej úrovni 4. stupňa a iný obsah v podpornej úrovni 5. stupňa. 

Klientela 5 stupňa má aj viacero zdravotných postihnutí, najdôležitejšia je primárna diagnóza, ktorá je 

určujúca a podstatná pri zaraďovaní do špecializovaného centra.   

 

 

 

Elokované pracoviská vo vzťahu k zmenám v sieti 
  

20. Môže štátne CPP/ŠCPP mať zriadené elokované pracovisko? Môže súkromné CPP/ŠCPP mať 

zriadené elokované pracovisko?  

Odpoveď: Podľa § 39hf zákona č. 596/2003 Z. z. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. 

januára 2022 „Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa do siete nezaraďujú zariadenia 

poradenstva a prevencie a elokované pracoviská zariadení poradenstva a prevencie. O žiadostiach o 

zaradení školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do siete, ktoré boli podané a o 



ktorých sa právoplatne nerozhodlo pred 1. januárom 2022, sa rozhodne podľa predpisov účinných do 

31. decembra 2021.“ 

 

Citované ustanovenie sa vzťahuje na všetkých zriaďovateľov. Znamená to, že do 31. 12. 2022 ani 

„štátny“ ani „neštátny“ zriaďovateľ nemôže zriaďovať elokované pracoviská. 

 

Na stav po 1. 1. 2023 sa vzťahujú ustanovenia § 19 ods. 6 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. tak isto bez 

rozdielu zriaďovateľa. Teda po 1. 1. 2023 môže elokované pracovisko zriadiť tak „štátny“ ako aj 

„neštátny“ zriaďovateľ. 

 

Podľa § 161n ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ RÚŠS môže určiť, že na adrese (t.j. 

v priestoroch) CŠPP bude elokované pracovisko CPP. 

 

  

21. Pri zlúčení dvoch subjektov, dvoch zriaďovateľov, ak jeden zanikne v prospech druhého, môžu 

zostať zaniknutí vo svojich priestoroch ako elokované pracovisko?    

Odpoveď: Zákon č. 245/2008 Z. z. neumožňuje zlučovanie zariadení dvoch zriaďovateľov a nie je 

predmetom transformácie. Teda situácia, ktorá sa uvádza v otázke, v rámci transformácie ani nastať 

nemôže.  

 

Vo všeobecnosti však v prípade ak niektoré zariadenie v rámci transformácie zanikne, nie je vylúčené, 

aby v jeho priestoroch pôsobilo v budúcnosti elokované pracovisko, ktoré bude zriadené po 1. 1. 2023.  

 

22. Musí elokované pracovisko spĺňať podmienku počtu OZ ustanoveného školským zákonom, t. j. 

ŠCPP najmenej 3 OZ na ustanovený pracovný čas?  

Odpoveď: Zákon neustanovuje, že elokované pracovisko má samostatne spĺňať požiadavku počtu OZ 

ustanovenú v § 130 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. Uvedenú podmienku počtu zamestnancov má podľa 

zákona č. 245/2008 Z. z. spĺňať samotné CPP alebo ŠCPP.  

  

23. Ak zriadim CPP z elokovaného pracoviska je nutný súhlas mesta?  

Odpoveď: Transformácia CPP od 01.01.2023 z elokovaného pracoviska je umožnená po splnení 

podmienok určených v § 161q zákona č. 245/2008 Z. z. Transformácii CPP nepredchádza  vydanie 

rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení CPP do siete podľa § 16 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. a preto sa 

súhlas obce nevyžaduje. 

  

24. Čo všetko je nutné zo strany zriaďovateľa urobiť, ak chce zmeniť súčasné elokované pracovisko 

na CPP? Požiadať o zmenu v sieti?  

Odpoveď:  Zriaďovateľ postupuje v súlade s ustanovením § 161q zákona č. 245/2008 Z. z., k čomu je 

určený formulár 2c z príručky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov – Formulár § 161q - 

Oznámenie údajov podľa § 161q ods. 1 zákona 245/2008, kde uvedie súčasné elokované pracovisko, 

nový názov - CPP, alebo ŠCPP a predpokladaný počet odborných zamestnancov. Je to mechanizmus 

preklopenia súčasných ZPP na nový systém. Nejde o mechanizmus zaraďovania do siete.    

  

25. Prečo súkromné zariadenie nemôže pretransformovať elokované pracovisko? Štátny 

zriaďovateľ, ktorý má dve zariadenia určí, ktoré z nich je centrálne a ktoré bude elokované 

pracovisko. Súkromný zriaďovateľ túto možnosť nemá. (Súkromný zriaďovateľ musí 

elokované pracovisko pretransformovať na nový subjekt, ktorý bude spĺňať podmienku 5 

zamestnancov v oboch prípadoch). Máme iné podmienky na transformáciu.  

Odpoveď: Systém transformácie bol nastavený na základe záverov v expertnej pracovnej skupiny. 

V tejto podobe sú nastavené ustanovenia § 161n aj 161q a je potrebné postupovať podľa týchto 

ustanovení. 

 

Zároveň tak, ako iné školy alebo školské zariadenia, aj CPP alebo ŠCPP budú môcť mať j elokované 

pracoviská - § 19 ods. 6 až 8 zákona č. 596/2003 Z. z. sa vzťahujú na školy a školské zariadenia a na 

všetkých zriaďovateľov rovnako. 



 

Podľa § 39hf zákona č. 596/2003 Z. z. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022 

„Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa do siete nezaraďujú zariadenia poradenstva a prevencie 

a elokované pracoviská zariadení poradenstva a prevencie. O žiadostiach o zaradení školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne 

nerozhodlo pred 1. januárom 2022, sa rozhodne podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.“ 

 

Citované ustanovenie sa vzťahuje na všetkých zriaďovateľov. Znamená to, že do 31. 12. 2022 ani 

„štátny“ ani „neštátny“ zriaďovateľ nemôže zriaďovať elokované pracoviská. 

 

Na stav po 1. 1. 2023 sa vzťahujú ustanovenia § 19 ods. 6 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. tak isto bez 

rozdielu zriaďovateľa. Teda po 1. 1. 2023 môže elokované pracovisko zriadiť tak „štátny“ ako aj 

„neštátny“ zriaďovateľ. 

 

 

 

 

Financovanie a presun financií vo vzťahu k zmenám v sieti 
  

26. Pre fungovanie centier je pre zriaďovateľov zásadný spôsob financovania; k tomu nie sú žiadne 

informácie; čo je možné očakávať? Bude MŠVVaŠ SR garantovať od januára 2023 

financovanie navýšenie odborných zamestnancov v zariadeniach alebo budú k dispozícii len 

financie z obce podľa klientov za rok 2022?   

Odpoveď: VÚDPaP vydal k financovaniu článok s informáciami, článok bol rozposlaný aj priamo na 

poradenské zariadenia (dostupný na tomto odkaze). Financovanie momentálne nastavujeme, pre 

kvalitné nastavenie financovania výkonov je nevyhnutný systematický a dôsledný zber dát cez EvuPP. 

Momentálne sú neštátni zriaďovatelia financovaní z podielových daní. Neštátne poradenské zariadenia 

zostanú financované z DPFO  aj od 1.1.2023 minimálne do 31.12.2023. Zmena financovania zo ŠR 

pripadá do úvahy najskôr od 1.1.2024 a predpokladá dohodu o navýšení ŠR pre financovanie týchto 

zariadení. 

 

 

27. Od 01. 01. 2023 plánujeme zmenu CŠPP sídla na CPP a elokovaného pracoviska na ŠCPP. 

Teraz dostávame prostriedky cez mesto, kde máme sídlo. Ako bude zabezpečené, že prostriedky 

na ŠCPP mesto presunie do iného mesta, kde je elokované pracovisko a od 01. 01. 2023 bude 

ŠCPP?  

Odpoveď: Neštátne poradenské zariadenia zostanú financované z DPFO  aj od 1.1.2023 minimálne do 

31.12.2023. Zmena financovania zo ŠR pripadá do úvahy najskôr od 1.1.2024 a predpokladá dohodu 

o navýšení ŠR pre financovanie týchto zariadení. 

Ak z elokovaného pracoviska ZPP vznikne od 1.1.2023 právny subjekt v konkrétnej obci, bude tento 

subjekt financovaný z podielu na DPFO tejto obce. 

 

  

28. Pri zlučovaní dvoch subjektov/zriaďovateľov (napr. preto, aby splnili podmienku piatich 

zamestnancov), bude musieť jedno zaniknúť v prospech druhého. Ako budú financie 

zaniknutého zariadenia presunuté k tomu prvému?  

Odpoveď: Nemožno hovoriť o presune financií, ale o prideľovaní financií novému ZPP od 1.1.2023. 

Zber údajov k 15. 09. 2022 bude slúžiť na financovanie od 01. 01. 2023. A podľa zákona č. 596/2003 

ako bolo uvedené obec je povinná financovať zariadenie na svojom území.  Informácie  k financovaniu 

novovzniknutých ZPP budú predmetom rokovaní a výsledkom postupu uvedeného v otázke 26.  

  

29. Ak má neštátny zriaďovateľ dve centrá a chce transformovať jedno centrum na podpornú úroveň 

3, 4 stupňa, ktoré spĺňa podmienky, kam pôjdu financie z druhého centra, ktoré by malo 

zaniknúť, ak by sa nepretransformovalo na centrum podpornej úrovne 5 stupňa?  

https://vudpap.sk/od-kvantity-ku-kvalite-ako-suvisi-nahadzovanie-dat-do-evupp-s-novou-filozofiou-financovania/?fbclid=IwAR1-AzIRHg3dKDa5vNE2V0p6lpN_lYn12n9Qz9L1D4WsD-fQDuqnh9Kk1pE


Odpoveď: Zánikom centra k 31. 12. 2022, zaniká obci povinnosť poskytovať finančné prostriedky. Na 

novovzniknuté centrá má obec zo zákona povinnosť poskytnúť finančné prostriedky – podľa súčasného 

znenia zákona č. 596/2003 Z. z. na dieťa školského zariadenia, ktoré je zriadené na území obce. 

Informácie  k financovaniu novovzniknutých ZPP budú predmetom rokovaní a výsledkom postupu 

uvedeného v otázke 26.  

  

30. Bude možné využiť výzvy ministerstva školstva na zlepšenie podmienok súkromného 

zariadenia?  

Odpoveď: Samozrejme, ak medzi oprávnenými žiadateľmi bude súkromné zariadenie – CPP. Je vhodné 

zapojiť sa, aby si mohli zlepšiť svoje podmienky. Podstatné je, byť oprávneným žiadateľom 

plánovaných výziev.  

  

31. Ak IČO zabezpečí ministerstvo školstva, bude musieť posúvať financie mesto, kde sídlia bez 

toho, aby sa k tomu predtým vyjadrili? Lebo stále minimálne dva roky budeme financovaní z 

podielových daní.   

Odpoveď: Predtým, ak zriaďovateľ chcel zriadiť súkromné zariadenie na území obce, potreboval súhlas 

obce. Teraz  transformácia nastáva v zmysle zákona, obciam vyplýva teda zákonná povinnosť. 

 

Z pohľadu obce to bude rozhodovanie o ich financiách bez ich súhlasu. To znamená, že my tam 

vznikneme, ministerstvo školstva pridelí IČO, keď chcem zmeniť svoje elokované pracovisko na plne 

organizované pracovisko, a toto sídli v inom meste ako ja mám sídlo. V tom prípade bude musieť mesto 

z podielových daní prideľovať financie na činnosť tohto zariadenia?     

Odpoveď: Mechanizmus financovania nastáva na základe zákona. Pravdepodobne ide o výkaz, ktorý 

sa podáva k 15. 09. Ak centrum je napríklad v Bratislave a elokované pracovisko v Senci, stále výkaz 

na počet dotácií ide na Bratislavu. Ak sa pretransformuje CŠPP v Bratislave, tam je to v poriadku. Ak 

zriaďovateľ pretransformuje elokované zariadenie v Senci, tak Senec doteraz nedostával na deti 

finančné prostriedky. Nastavuje sa preto mechanizmus financovania.  

  

   

 

Otázky, na ktoré nebolo zodpovedané počas stretnutia pre nedostatok času, avšak mnohé sa 

obsahovaho prekrývali s otázkami, ktoré zodpovedané boli: 

 

1. Kde skončia finančné prostriedky z nášho zrušeného ZPP? 

Odpoveď: Finančné prostriedky sa poskytujú na kalendárny rok.  Ak ste dostali FP na rok 2022, tak 

by ste ich mali v roku 2022 minúť podľa pokynov poskytovateľa.  Ak bude ZPP k 31.12.2022 zrušené, 

nebude financované od 1.1.2023. 

 

2. Ak nejaké zariadenie zanikne ku 31. 12. 2022 lebo nedokáže splniť, napr. podmienku 5 

zamestnancov, tak iné zariadenie môže požiadať od 01. 01. 2023 o vznik elokovaného pracoviska, 

ktorým bude, napr. to zaniknuté pracovisko, ktoré má priestory, klientelu len nesplnilo stanovené 

podmienky? 

Odpoveď: Ak ZPP zanikne, už nebude mať priestory ani „klientelu“. Nie je vylúčené, aby 

novovzniknuté EP vykonávalo činnosť v priestoroch zaniknutého ZPP. Je to vec dohody s vlastníkom 

priestorov. Ak sa „bývalý klient“ zaniknutého ZPP stane „klientom“ nového ZPP, nie je vylúčené, aby 

mu boli poskytované odborné činnosti na elokovanom pracovisku. 

 

3. Pokiaľ sa transformujeme na 5. stupeň, v septembrovej štatistike pre nahlásenie počtu klientov 

budeme môcť nahlásiť len klientov, ktorí budú spadať pod našu špecializáciu a tým pádom 

klientov, ktorých máme v starostlivosti už niekoľko rokov, ale nebudú spadať pod našu novú 

špecializáciu, musíme vyradiť? 



Odpoveď: Do 31.3.2022 majú ZPP povinnosť nahlásiť ako sa súčasné ZPP transformuje po 1.1.2023 

alebo či zanikne. Až po analýze ako bude sieť ZPP po 1.1.2023 vyzerať, pristúpime k nastavovaniu 

zberu údajov pre účely financovania ZPP v roku 2023.  

 

4. Zakladala som poradňu, musela som mať živnostenský list, teda ako zriaďovateľ som fyzická 

osoba, ktorá má oprávnenie podnikať, mám teda svoje IČO. Ale naša poradňa, centrum má iné 

IČO a DIČ - neprekáža to? Pri vypĺňaní tabuľky Oznámenie údajov? 

Odpoveď: Poukazujeme na skutočnosť, že poskytovanie činností zariadení poradenstva a prevencie nie 

je podnikaním, aj v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 

2006 o službách na vnútornom trhu. Zariadenie poradenstva a prevencie sa zaraďuje do siete  škôl 

a školských zariadení SR podľa zákona č. 596/2003 Z. z. 

 

Na činnosť zariadenia poradenstva a prevencie nie je dôvod vydávať živnostenský list. Činnosti 

vykonávané zariadením poradenstva a prevencie nemajú byť vôbec zapísané v Živnostenskom registri 

ako predmet podnikania. Preto aj ak predmet „činnosti ZPP“ má niekto zapísané v Živnostenskom 

registri, bude potrebné vykonať ich výmaz. 

 

5. Každé zariadenie poradenstva a prevencie bude musieť mať samostatné IČO ako samostatná 

právnická osoba. Sú centrá financované na opakované intervencie? 

Odpoveď: V súčasnosti sú ZPP financované podľa počtu detí, ktorým bola poskytnutá služba 

v predchádzajúcom školskom roku. Ako už bolo vyššie konštatované, systém financovania ZPP sa 

bude v nasledujúcom období analyzovať a novonastavovať.  

 

6. Vypracované tabuľky budeme posielať elektronicky kam? 

Odpoveď : Vypracované tabuľky je možné posielať elektronicky z elektronickej úradnej schránky 

zriaďovateľa (v súlade so zákonom o e-Governmente), alebo prostredníctvom poštovej prepravy na 

adresu MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Zaslanie e-mailom nie je postačujúce.  

 

7. Čo sa stane, ak z objektívnych príčin - choroba, MD, nenaplní CPP presne k 01. 01. počet 

zamestnancov? 

Odpoveď: Relevantné je, aby bol príslušný počet osôb bol k 1.1.2023 zamestnancami ZPP. Ak bude 

napr. zamestnanec PN, stále je zamestnancom ZPP. 

 

  


