
 

 

Národná rada Slovenskej republiky           
 Námestie Alexandra Dubčeka 1 

812 80 Bratislava                      

 V Bratislave, 13.6. 2022       

Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, 

v najbližších dňoch bude predmetom rokovania NR SR aj vládny návrh zákona o financovaní voľného 
času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stane sa tak na základe rozhodnutia prezidentky 
SR, ktorá návrh zákona vracia na prerokovanie s konkrétnymi pripomienkami.   

Ako sme väčšine z Vás komunikovali v našom stanovisku dňa 16. mája, s ohľadom na dramaticky 
rastúce ceny tovarov a služieb by prioritou i smerom k rodičom s deťmi mali byť bezodkladné 
kompenzačné opatrenia namierené na najzraniteľnejšie skupiny rodičov - jednorodičovské rodiny, viac-
detné rodiny, rodičov bez zamestnania, či rodičov v hmotnej núdzi. S ohľadom na dlhodobé opatrenia 
sme apelovali na systémovú podporu v oblasti verejných služieb, a to najmä školstva, ktorého nedostatky 
sa odhalili počas troch vĺn pandémie. Rodičia očakávajú zlepšenie pracovných podmienok učiteľov 
vrátane vyšších platov, zmeny v obsahu a forme vzdelávania a zvýšenie dostupnosti záujmových aktivít 
pre deti priamo na školách.   

    Balík opatrení, ktorý schválila vláda SR dňa 18.5 ako “protiinflačný”, bol následne bez hlbšej diskusie 
dotknutých strán schválený aj v pléne NR SR, avšak už ako “prorodinný”. Pre spôsob jeho prijímania, ako 
aj pre jeho obsah, sa stal terčom kritiky odborných organizácií verejnej správy, sociálnych partnerov ale 
i mnohých nezávislých odborníkov. OZ Rodičia.sk si k nemu dovoľuje konštatovať nasledovné:  

1. Dopady pandémie COVID-19 na rodiny a ich deti a problém rastúcich cien nie je možné vyriešiť 
jednorazovým príspevkom 100€. Pre rodiny v hmotnej núdzi a rodiny ohrozené energetickou či 
absolútnou chudobou je to absolútne nedostatočné. Pre tieto rodiny  potrebujeme systémové 
kompenzačné riešenia, ktoré im pomôžu čeliť týmto ekonomickým tlakom.   
 

2. Zvýšenie prídavkov na deti chválime ako dlhodobé a spravodlivé opatrenie v prospech všetkých 
detí a ich rodičov. Dopady pandémie a súčasnej inflácie však kompenzuje len obmedzene a z 
pohľadu ohrozených skupín rodičov je to opatrenie plošné a teda aktuálne neadresné.   
 

3. Zvýšenie bonusu na deti je síce chvályhodný zámer pre dlhodobú podporu rodín s deťmi, avšak 
vo svetle potreby akútne pomôcť sociálne slabším skupinám ho považujeme za nevhodné 
opatrenie. V kontraste s reálnymi potrebami totiž navrhuje enormné výdaje skupinám rodičov, 
ktorí to nevyhnutne neočakávajú a nepotrebujú, kým obchádza tých ohrozených. Jeho 
financovanie navyše má byť realizované na úkor podpory samosprávam, ktoré sú 
poskytovateľmi kľúčových verejných služieb pre rodiny s deťmi, zvlášť potrebných pre sociálne 
slabšie či znevýhodnené skupiny.  
   

4. Oceňujeme snahu podporiť voľnočasové aktivity, za ktoré naše OZ bojuje od začiatku 
pandémie, ale navrhovanou finančnou podporou sa nerieši hlavný systémový problém - 
dostupnosť aktivít pre mladistvých, a teda ich prítomnosť na školách a ich okolí. Vzniká len nová 
schéma podpory, ktorá môže priniesť viac problémov ako úžitku. Jej digitálna forma navyše opäť 
vyčlení najslabšie skupiny rodín.     

https://ozrodicia.sk/?p=791


 

 

OZ Rodičia.sk už od začiatku pandémie bojovalo za intenzívnejšiu pomoc pre rodiny s deťmi a 
jednoznačne súhlasíme so zvýšením verejných výdavkov na pro-rodinnú politiku. Opatrenia 
navrhované týmto zákonom však považujeme z krátkodobého pohľadu za nedostatočné a                         z 
dlhodobého pohľadu za neefektívne a nedomyslené. “Reformné opatrenia” pre podporu rodín s deťmi 
nemôžu byť prijímané bez diskusie s odborníkmi a dotknutými stranami, navyše v rozpore s pravidlami 
tvorby legislatívy. Ich dopad totiž môže byť odlišný, ako je zamýšľané.   

Dovoľujeme si preto na Vás apelovať, aby ste opätovne schválili len tie ustanovenia návrhu zákona, 
ktoré majú za cieľ okamžitú pomoc rodinám (zvýšenie prídavkov na deti, či daňový bonus s účinnosťou 
od 1.7.2022 do konca roka) a systémové opatrenia na podporu rodín s deťmi predložili do riadneho 
legislatívneho procesu. Tak komplexné a finančne náročné opatrenia nemôžu v právnom štáte 
vzniknúť bez odbornej diskusie a analýz možných dopadov. Len tak môžeme dospieť k návrhu a 
realizácii opatrení, ktoré budú mať dlhodobo pozitívny dopad na všetky rodiny s deťmi na Slovensku.  
 
    Veľmi pekne Vám ďakujeme za zváženie našich argumentov. V prípade záujmu sme kedykoľvek 
pripravení svoje postoje vysvetliť aj osobne. V otázke podpory voľnočasových aktivít pripravujeme 
vlastné odporúčanie, o ktoré sa s Vami samozrejme podelíme 

 
V mene OZ Rodičia.sk s úctou,  

 

 

Matej Stuška 
výkonný riaditeľ   


