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podľa ČI. 125  ods. 1  písm. a ) Ústavy Slovenskej republiky 

Navrhovatel ia; 

V zastúpení 

Druhý účastník  konania: 

Vedľajší účastník  konania: 

Napadnutý  predpis: 

Relevantné  ustanovenia 
Ústavy Slovenskej  republ iky: 

Príloha: 

S k u p i n a ^ j (  poslancov Národnej  rady Slovenskej  republ iky  (uvedených 
a podpísaných v prílohe k t o mu t o  návrhu) 
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Detašované pracovisko Bratislava 
Dátum doručenia podania:  0 5 . 04. 2 0 1 7 
P.6 z knihy doäoj poäty; 2477/2017 

Národná  rada Slovenskej  republ iky 
7224-2017 

Vláda Slovenskej  republ iky 

§ § 32a ods. 1, § 32b ods. l, § 3 1 ods. 3 písm. a), § 9 ods. 2 , § 10 ods. 8 a 
§ 32b ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov v znení zákona č. 40/2017 Z. i., k torým sa mení a dopĺňa 
zákon č . 448/2008 ľ . z . o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č . 455 /1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský  zákon) 
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z . o ochrane  podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov. 

ČI. 12 ods. 2, ČI. 35 ods. 1, či. 4 1 ods. 1, čl . 4 1 ods. 5 a čl. 42 ods. 1 

Splnomocnenie so zoznamom a podpismi  navrhovateľov 

Podané v 4 vyhotoveniach 



Skupina  poslancov  Národne j  rady  Slovenskej  republ iky  (bližšie  ident i f i kovaných  menami  a podpismi 
v prí lol ie t o l i t o návrl iu) ako oprávnené osoby podľa či. 130 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej  republ iky a § 
18 ods. 1 zákona  č. 38/1993  Zb. o organizácii  Ústavného  súdu  Slovenskej  republ iky,  o konaní  pred  ním 
a o postavení  j eho  sudcov  v p la tnom  znení  (ďalej  len  „ZoUS")  na  podanie  návrhu  na  začatie  konania 
0 súlade právnych predpisov podľa čl . 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej  republ iky a § 37 a nasi. ZoUS 
(ďalej  len „Navrhovate l ia" )  podávajú  podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej  republ iky a § 37 ods. 

1 ZoUS návrh na začatie konania o  súlade 
§ 32a  ods.  1 zákona  č. 448/2008  Z. z. o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení zákona  č. 
4 5 5 / 1 9 9 1 Zb. o ž ivnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSS") v znení zákona č. 40 /2017 Z. z., k to rým sa mení 
a doplna  zákon  č.  448 /2008  Z.  z.  o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č. 
4 5 5 / 1 9 9 1 Zb. o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov 
v znení  neskorších  predpisov  a k to rým  sa mení  a dopĺňa  zákon  č.  355/2007  Z. z. o  ochrane 
podpore  a rozvoj i  vere jného  zdravia  a o zmene  a dop lnení  niektorých  zákonov  v znení 
neskorších  predpisov  (ďalej  (en  „Novela  ZoSS")  s Ústavou  Slovenskej  republ iky  (ďalej  len 
„Ústava")  pre nesúlad s čl. 4 1 ods. 5 Ústavy v spojení s či . 12 ods. 2 Ústavy a pre nesúlad s čl . 
35 ods. 1 Ústavy, 
§ 3 2 b ods. 1 ZoSS v časti „ak  sa  rodič  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  má  dieťa  zverené  do oso/bney 
starostlivosti  na základe  rozhodnutia  súdu,  pripravuje  na povolanie  štúdiom  na strednej  škole 
alebo  na  vysokej  škole,  pripravuje  na  trh  práce  alebo  vykonáva  zárobkovú  činnosť"  v znení 
Novely ZoSS s Ústavou pre nesúlad s čl. 4 1 ods. 5 Ústavy  s spojení s čl . 12 ods. 2 Ústavy a pre 
nesúlad s čl. 35 ods. 1 Ústavy, 

-  § 32b ods. 1 ZoSS v znení Novely ZoSS v časti „. . . sa poskytuje  služba  na podporu  zosúlaďovania 
rodinného  života  a pracovného  života  poskytovaním  starostlivosti  o dieťa  do  ^  konca 
kalendárneho  roka,  v ktorom  dovŕši  tri  roky  veku"  s ú s t a v o u  pre  nesúlad  s čl. 4 1  ods.  1 
posledná veta a ods. 5 Ústavy v spojení s čl. 12. ods. 2 Ústavy, 

-  § 32a ods. 3 písm. a) ZoSS v znení Novely ZoSS s Ústavou pre nesúlad s čl. 4 1 ods. 1  posledná 
veta a ods. 5 Ústavy v spojení s čl. 12 ods. 2  Ústavy, 

-  § 9 ods. 3 a § 10 ods. 8 ZoSS v znení Novely ZoSS s Ústavou  pre nesúlad s čl. 12 ods. 2 Ústavy 

v spojení s čl . 42 ods. 1 Ústavy, 
§ 3 2 b ods. 3 ZoSS v znení Novely ZoSS s Ústavou pre nesúlad s čl. 35 ods. 1 Ústavy. 

Detailné odôvodnenie týchto návrhov uvádzame nižšie: 

A.  A k t í v n a  l eRÍ t imác ia  a z a s t ú p e n i e  N a v r h o v a t e ľ o v 

1.  Aktívna  legi t imácia Navrhovateľov vyplýva z čl. 130 ods. 1 písm. a) Ústavy a § 18 ods. 1 ZoUS 

2.  Navrhovatel ia sú v konaní o t o m t o návrhu zastúpení  podľa  splnomocnenia  uvedeného 

v prí lohe t o h t o  návrhu . 

B.  P r á v o m o c  Ú s t a v n é h o  s ú d u 



3.  Právomoc Ústavného súdu konať a rozhodnúť o t o m t o  návrhu vyplýva z čl. 125 ods. 1 písm. 
a) a ods. 2 Ústavy a § 37 ods. 1 a § 38 ods. 2 ZoUS. 

C.  Obsah  n a p a d n u t ý c h  u s t a n o v e n í 

4.  Národná  rada  Slovenskej  republ iky  vo  svojom  7.  vo lebnom  období  na  12. schôdzi  dňa  3 1 . 
januára  2017  schválila  (opätovne  po  j eho  vrátení  prez identom  Slovenskej  republ iky)  vládny 
návrh Novely ZoSS, k to rým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela ZoSS bola  uverejnená 
27.2.2017  pod . č. 40 /2017 Z. z. a (v  rozsahu  Napadnutého  ustanovenia)  nadobudla  účinnosť 
dňa 1 . marca  2017. 

5.  Novelou  ZoSS bola  do  t o h t o  zákona  zavedená  sociálna  služba  na  zosúlaďovanie  rod inného 
života  a pracovného  života,  k torou  sa  v zmysle  ustanovenia  §  2  ods.  4  ZoSS  rozumie 
zabezpečovanie starost l ivost i o dieťa, ak sa rodič alebo  fyzická osoba, ktorá má dieťa  zverené 
do  osobnej  starost l ivost i  na  základe  rozhodnut ia  súdu  (ďalej  len  „ rod ič " ) ,  pripravuje  na 
povolanie  š túd iom  na  strednej  škole  alebo  vysokej  škole,  pr ipravuje  na  t r h  práce  alebo 
vykonáva  akt iv i ty  spo jené  so  vs t upom  alebo  s návra tom  na  t r h  práce  alebo  vykonáva 
zárobkovú  činnosť  (ďalej  len  „ekonomicky  aktívny  rod ič" ) .  Novela  ZoSS  upravila  viacero 
spôsobov  poskytovania  t e j t o  sociálnej  služby,  pr ičom  p r e d m e t o m  t e j t o  ústavnej  sťažnosti 
budú ustanovenia  týkajúce sa poskytovania  služby spôsobom  podľa  § 12 ods. 1 písm. b)  bod 
3.  a  A.,  podľa  ktorých  sa  poskytuje  služba  zosúlaďovania  rod inného  a pracovného  života 
v zariadení starost l ivost i o det i do t roch rokov veku dieťaťa alebo m i m o neho  prost redníctvom 
opatrovateľa  detí.  Predovšetkým  ustanovenia  stanovujúce  t oho ,  kto  môže  byť  pr i j ímateľom 
t e j t o  sociálnej  služby  a t iež  podmienky,  za  ktorých  sa  služba  poskytuje  deťom  v  porovnaní 
s deťmi v podobne j situácii pokiaľ ide o  ich vek, ktoré sú umiestnené v školských  zariadeniach 
-  materských  školách. 

6.  Pred  Novelou  ZoSS bol  t en to  t yp  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich veku  poskytovaný 
spravidla  v zariadeniach  zriadených  na  základe  živnostenského  oprávnenia  alebo  f o r mou 
opatrovateľskej  služby  ako  voľná  živnosť alebo  o det i  vo  veku  od  dvoch  rokov  veku  dieťaťa 
v materskej  škole  podľa  zákona  č.  245/2008  Z.  z.  o výchove  a vzdelávaní  (školský  zákon) 
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „školský  zákon")  v spojení  s vyhláškou 
Ministerstva  školstva Slovenskej  republ iky zo dňa 23. jú la  2008  č. 306/2008 Z. z. o  materskej 
škole  (ďalej  len  „vyhláška  o materskej  škole").  Podľa  nových  pravidie l , ktoré  prináša  Novela 
ZoSS, bude starost l ivosť o det i vykonávaná za základe živnostenského oprávnenia  regulovaná 
v systéme sociálnych služieb vrátane právnych podmienok je j poskytovania s cieľom  regulovať 
podmienky poskytovania služieb a dosiahnut ia zvýšenia kval i ty, podľa  predkladateľa. 

7.  Novela  ZoSS  prináša  viaceré  zmeny  pre  poskytovateľov  t ých to  služieb,  ide  o  registračnú 
povinnosť,  reguluje  pr iestorové  podmienky  a hygienické  podmienky ,  kvali f ikačné 
predpoklady,  personálne  štandardy,  vecný  rozsah  poskytovania  odborných  a obslužných 
činností  a ďalších  činností  a v nepos lednom  rade  vymedzuje  okruh  osôb,  k to rým  sa  tá to 
sociálna služba bude  poskytovať. 

D.  Rozpor  N a p a d n u t é h o  u s t a n o v e n i a  s Ú s t a v o u Slovenske i  r e p u b l i k y 

D.l. Všeobecne 



8.  Podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy  „Každý  má  právo  na slobodnú  voľbu  povolania  a prípravu  naň,  ako 
aj právo  podnikať  a uskutočňovať  inú  zárobkovú  činnosť".  Podľa čl. 35 ods. 2 Ústavy:  „Zákon 
môže  ustanoviť  podmienky  a obmedzenia  výkonu  určitých  povolaní  alebo  činností.". 

9.  Podľa čl . 4 1 ods. 1 š tv r tá veta Ústavy: „Zaručuje  sa osobitná  ochrana  detí  a  mladistvých.". 

10.  Podľa či. 4 1 ods. 5 Ústavy  „Rodičia,  ktorí  sa starajú  o deti,  majú  právo  na pomoc  štátu.".  Podľa 
čl. 4 1 ods. 6 Ústavy „Podrobnosti  o právach  podľa  odsekov  1 až 5 ustanoví  zákon.". 

11.  Podľa čl. 42 ods. 1 prvá veta Ústavy: „Každý  má  právo  na  vzdelanie.". 

12.  Podľa čl. 12 ods. 2 Ústavy; „Základné  práva  a slobody  sa zaručujú  no území  Slovenskej  republiky 
všetkým  bez  ohľadu  na  pohlavie,  rasu,  farbu  pleti,  jazyk,  vieru  a náboženstvo,  politické  či  iné 
zmýšľanie,  národný  alebo  sociálny  pôvod,  príslušnosť  k národnosti  alebo  etnickej  skupine, 
majetok,  rod  alebo  iné  postavenie.  Nikoho  nemožno  z týchto  dôvodov  poškodzovať, 
zvýhodňovať  alebo  znevýhodňovat" 

13.  Podľa čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa: „Záujem  dieťaťa  musí  byť  prvoradým  hľadiskom 
pri  akýchkoľvek  postupoch  týkajúcich  sa  detí,  či  už  vykonávaných  súkromnými  zariadeniami 
sociálnej  starostlivosti,  súdmi,  správnymi  alebo  zákonodarnými  orgánmi.". 

14.  Podľa  § 32a  ods. 1 ZoSS v znení Novely ZoSS sa služba  na  podporu  zosúlaďovania  rodinného 
života  a pracovného  života  poskytuje  rodičovi  alebo  fyzickej  osobe,  ktorá  ma  dieťa  zverené  do. 
osobnej  starostlivosti  na základe  rozhodnutia  sú,  v  čase 
a)  prípravy  na  trh  práce  alebo  v čase  vykonávania  aktivít  spojených  so  vstupom  alebo 

s návratom  na  trh  práce,  poskytovaním  starostlivosti  o maloleté  dieťa, 
b)  prípravy  na  povolanie  štúdiom  na  strednej  škole  alebo  na  vysokej  škole  alebo  v  čase 

vykonávania  zárobkovej  činnosti,  poskytovaním  starostlivosti  o dieťa  do  troch  rokov  veku 
alebo  do šiestich  rokov  veku,  ak je  dieťaťom  s nepriaznivým  zdravotným  stavom. 

15.  Podľa  §  32a  ods.  3  písm. a) ZoSS v znení Novely  ZoSS sa služba  na  podporu  zosúlaďovania 
rodinného  života  a pracovného  života,  ak  ide  o dieťa  do  troch  rokov  veku  alebo  do  šiestich 
rokov  veku,  ak  je  dieťaťom  s nepriaznivým  zdravotným  stavom  poskytuje  do  konca 
kalendárneho  roka,  v ktorom  dieťa  dovŕši  tri  roky  veku  alebo  šesť  rokov  veku,  ak je  dieťaťom 
s nepriaznivým  zdravotným  stavom. 

16.  V zmysle ustanovenia § 32b ods. 1 ZoSS v znení Novely ZoSS sa vzanac/ení 'starost / (vost /o  det/ 
do  troch  rokov  veku  dieťaťa  poskytuje  služba  na  podporu  zosúlaďovania  rodinného  života 
a pracovného  života  poskytovaním  starostlivosti  o dieťa  do  konca  kalendárneho  roka, 
v ktorom  dovŕši  tri  roky  veku,  ak  sa  rodič  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  má  dieťa  zverené  do 
osobnej  starostlivosti  na  základe  rozhodnutia  súdu,  pripravuje  na  povolanie  štúdiom  na 
strednej  škole  alebo  na  vysokej  škole,  pripravuje  na  trh  práce  alebo  vykonáva  aktivity  spojené 
so vs tupom alebo  s ndv ro tom na t r h prdce alebo  vykonáva  zárobkovú  činnosť.  Podľa dôvodove j 
správy  j e  cieľom  zabezpečiť  starostl ivosť  o det i  ekonomicky  aktívnych  rodičov,  ktorí  sa 
rozhodnú  rekval i f ikovať,  študu jú  alebo pracujú ešte pred  skončením  rodičovskej  dovolenky. 
V dôvodove j  správe  sa  tiež  uvádza,  že  „vybudovaním  dostupných,  kvalitných  a  cenovo 
dostupných  zariadení  s najmä  pracujúci  rodičia  budú  môcť  lepšie  zosúladiť  rodinný  a  pracovný 
život".  Bližšie však neuvádzajú, ako  k t o m u  Novela ZoSS prispieva  ani spôsob, akým  bude  štát 
alebo vere jná správa prispievať k naplneniu t oh t o  cieľa. 



17.  V zmysle ustanovenia § 32b ods. 3 ZoSS v znení Novely loSS  v zariadení  starostlivosti  o deti  do 
troch  rokov  veku  dieťaťa  možno  poskytovať  starostlivosť  riajviac  o 12  deti  v jednej  dennej 
miestnosti,  ktorá  spĺňa  funkciu  herne  a spálne;  to piati,  aj ak je  spálňa  stavebne  oddelená  od 
herne  a deti  užívajú  oba  tieto  priestory.  Počet  detí  podľa  prvej  vety  možno  zvýšiť  najviac  o  tri 
deti,  ak  sa  v dennej  miestnosti  alebo  v priestoroch  spálne  a herne  neposkytuje  starostlivosť 
o dieťa  do  jedného  roku  veku.  V dôvodovej  správe  predkladateľ  len  uvádza,  že  cieľom 
stanovenia  max imá lneho  počtu  detí  a j eho  maximálneho  zvýšenia  j e  vylúčenie  ohrozenia 
bezpečnost i  a ochrana  detí  vekovej  kategór ie,  ktorá  si  vyžaduje  zvýšenú  ochranu  v  rámci 
kolekt ívnej  starost l ivost i . 

18.  Ustanovenie  §  9  ods.  3  upravuje,  že  poskytovateľ  sociálnej  služby  je  povinný  poskytovať 
sociálnu  službu  dieťaťu  a poskytovať  starostlivosť  o dieťa  podľa  tohto  zákona  v  záujme 
všestranného  fyzického  vývinu  a psychického  vývinu  dieťaťa  a pri  rešpektovaní  najlepšieho 
záujmu  dieťaťa. 

19.  Ustanovenie § 10 ods. 8 upravuje, že pri  poskytovaní  sociálnej  služby  dieťaťu  a pri  poskytovaní 
starostlivosti  o dieťa  podľa  tohto  zákona  je  poskytovateľ  sociálnej  služby  povinný  dodržiavať 
zákaz  používania  všetkých  foriem  telesných  trestov  a  sankcii  a  používať  len  také  výchovné 
prostriedky  a  metódy,  ktoré  akýmkoľvek  spôsobom  dieťa  neponižujú,  neurážajú, 
nezanedbávajú,  vrátane  nedbanlivostného  zaobchádzania,  alebo  ktoré  sa  inak  nedotýkajú 
dôstojnosti  dieťaťa  a neohrozujú  jeho  život,  zdravie,  telesný,  citový,  rozumový  a mravný  rozvoj. 

D.ll. Rozpor obmedzenia  užívania služby na ekonomicky aktívnych  rodičov  (§ 32a ods. 1 a § 32b 
ods. 1 ZoSS) s čl. 12. ods. 1 a 2 Ústavy v spojení s čl. 4 1 ods. 5  Ústavy 

20.  V § 32a ods. 1 a 32b ods. 1 ZoSS v časti , kde upravuje, k to rým  rod ičom  sa sociálna  služba  na 
zosúlaďovanie  rod inného  života  a pracovného  života,  poskytu je,  diskr iminuje  rodičov, 
z dôvodu  ich  i ného  postavenia.  Novela  ZoSS v t e j t o  časti  rozlišuje  medzi  rod ičmi ,  ktorí  sa 
pr ipravujú  na  t r h  práce,  študu jú  alebo  vykonávajú  zárobkovú  činnosť  na  j edne j  strane 
a rod ičmi , ktor í sú nezamestnaní,  invalidní,  na materskej  alebo  rodičovskej  dovolenke  alebo 
nepracujú, či neštudujú z iného dôvodu na druhej strane pokiaľ ide o prístup k sociálnej službe 
starost l ivost i  o dieťa  do  t roch  rokov  ich  veku  alebo  do  šiestich  rokov  veku  dieťaťa,  ak  ide 
o dieťa s nepr iaznivým  zdravotným  stavom  (pre zrozumiteľnosť  t ex tu  budeme ďalej  používať 
len  „ de t i  do  t roch  rokov  ich  veku" ) .  Napadnuté  ustanovenie  j e  tak  v rozpore  so  zásadou 
rovnost i v právach a zásadou  nediskr iminácie  pri uplatňovaní základného  práva na pomoc  od 
štátu  pri  starost l ivost i  o dieťa  zaručené  čl. 4 1  ods.  5  Ústavy  Slovenskej  republ iky,  pretože 
vytvára medzi občanmi  nerovnosť pri uplatňovaní  ich práv. 

21.  Ako  uviedol  Ústavný  súd  vo  veci  PL.  ÚS  21/2000,  „ zo  diskriminačnú  úpravu  však  možno 
považovať  takú  úpravu,...  ktorá  rovnaké  alebo  analogické  situácie  rieši  odchýlnym  spôsobom, 
pričom  takýto  postup  zákonodarca  nemôže  alebo  ani  nevie  rozumne  odôvodniť  legitímnym 
cieľom  a tým,  že  tento  cieľ  sa  musí  dosahovať  práve  zvoleným  legislatívnym  riešením".  Pre 
posúdenie  súladu  napadnutého  ustanovenia  s č l .  12  ods.  2  Ústavy  SR j e  preto  nevyhnutné 
posúdiť, či poskytovanie služby v zariadeniach starost l ivost i o det i do t r och  rokov veku dieťaťa 
len  rod ičom  s urč i t ým  postavením  sleduje  nejaký  rozumne  odôvodn i te ľný  a legi t ímny  cieľ, 
resp.  či  na  t aké to  vymedzenie  osôb  ako  pr i j ímateľov  sociálnej  služby  existuje  legi t ímny 
a ospravedln i teľný  dôvo d .  A neexistuje  iný  spôsob  právnej  úpravy,  ktorý  by  bol  ústavne 
konformnějš í , ako t e n , ktorý zvolil  zákonodarca. 



22.  Deklarovaným  c ieľom  zákonodarcu  pri  pri j ímaní  napadnutého  ustanovenia  Novely  ZoSS  je 
podľa dôvodove j správy zabezpečiť zosúladenie rod inného života a pracovného života a zvýšiť 
kval i tu  a dostupnosť  sociálnej  služby  starost l ivost i  o dieťa  v urč i tom  veku.  Podľa  názoru 
navrhovateľov  štát  napadnutou  právnou  úpravou  nepr imerane  s ledovaným  cieľom  zasahuje 
do súkromnoprávnych  vzťahov  medzi  rod ičmi detí do  t roch  rokov  ich veku a  poskytovateľmi 
služieb starost l ivost i  o t i e to det i . Zvolenou  právnou  reguláciou možno dosahuje  zákonodarca 
stanovené  ciele, ale  na  druhej  strane  nepr imerane  zasahuje  do  aj  už existujúcich  právnych 
vzťahov  a existuje  aj  iná  právna  úprava,  ktoré  by viac  zohľadňovala  ústavnoprávne  princípy 
vymedzené v čl . 4 1 ods. 5 v spojení s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR. 

23.  Štát vytvára  niekoľko  nástro jov, ako  podporu je  rodičov v starost l ivost i  o det i do  t roch  rokov 
ich veku: 

a)  Umožňuje  im v prvom  rade čerpať dávku materského  (zo sociálneho poistenia  po  splnení 
požadovaných  podmienok  doby  poistenia)^  a/a lebo  dávku  rodičovského  príspevku^ 
Dávku  rodičovského  príspevku  môže  poberať  aj  rodič,  ktorý  popr i  starost l ivost i  o dieťa 
pracuje (okrem návratu k pôvodnému zamestnávateľovi na plný úväzok) alebo pracuje na 
základe  dohody  m i m o  pracovného  pomer u ,  či  na  základe  živnostenského  Či  i ného 
obdobného oprávnen ia , alebo študuje alebo sa pr ipravuje na t r h práce. Dostane ju však aj 
rodič, ktorý j e inak ekonomicky neaktívny a výhradne sa stará o dieťa mladšie ako t r i  roky. 
Ide  teda  o nástroj  podpory  starostl ivost i  o det i  bez  ohľadu  na  ekonomické  postavenie 
rodiča. 

b)  Špecif icky  na  podporu  tých  rodičov,  ktorí  sú ekonomicky  aktívni  alebo  sa venujú  štúdiu 
a z t o h t o dôvodu sa o  ich dieťa mladšie ako t r i  roky stará príbuzný, opat rovateľ detí alebo 
zariadenie  za  splnenia  zákonom  stanovených  podmienok ,  štát  poskytuje  príspevok  na 
starost l ivosť  o dieťa^  Príspevkom  na  starostl ivosť  o dieťa  štát  kompenzu je  zvýšené 
náklady  pracujúceho  rodiča  na  j eho  umiestnenie  do  zariadenia  pre  det i  do  t roch  rokov 
veku  (resp.  úhradu  nákladov  na  opatrovanie) .  Dôvodom  pre  zavedenie  take j to  právnej 
úpravy  bola m i m o  iného skutočnosť, že návratom do pracovného  pomeru  na plný  úväzok 
rodič  strat i l  nárok  na  rodičovský  príspevok  ale  urči te  aj  skutočnosť,  že  na  Slovensku  j e 
veľmi málo vere jných  poskytovateľov  služieb starost l ivost i  o det i do  t roch  rokov  ich  veku 
a prevažná  väčšina  takýchto  služieb  je  poskytovaná  nevere jným  poskytovateľom  za 
úhradu, ktorá často prevyšuje výšku príspevku na starost l ivosť o dieťa. 

24.  Zatiaľ čo j e plne s cieľmi zákonodarcu a v súlade s ústavnoprávnym  rámcom základného  práva 
def inovaného v čl. 4 1 ods. 5 Ústavy regulovať poskytovanie služieb čo do kvality t ýchto  služieb 
a čo do spôsobu  ich  poskytovania, ale zároveň  navrhovatel ia  sú presvedčení, že  obmedzenie 
pre poskytovanie  služby  len na ekonomicky aktívnych  rodičov  detí vo veku do  t roch  rokov  je 
v rozpore  s Ústavou.  Neexistuje  dôvod , prečo  by  pr i j ímate ľmi  t ake j t o  služby  moh l i  byť  len 
t ak to vymedzení  rodičia.  IVlôže sa t o zdať  legi t ímne,  lebo  ide o podporu  skupiny  ekonomicky 
aktívnych rodičov, avšak aj ekonomicky neaktívni rodičia môžu mať legi t ímny záujem  umiestniť 

^ § 48 a nasi, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
^ Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
^ Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevl<u na starostlivosť o dieťa a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 



dieťa do starost l ivost i  opatrovateľa  alebo zariadenia. Samotný  fakt , že  rodič dieťaťa do  t roch 
rokov  nepracuje,  neštuduje  alebo  sa  nepr ipravuje  na  t rh  práce  nepredstavuje  podľa 
navrhovateľov  dô vo d , pre  ktorý  mu  t reba  obmedziť  prístup  k t o m u ,  aby  dieťa  umiestni l  do 
zariadenia  poskytu júcemu  starostl ivosť  o det i  do  t roch  rokov  ich  veku  alebo  využil  služby 
opat rovateľa  detí  m i m o  takéhoto  zariadenia.  Rodičia,  ktorí  majú  det i  mladšie  ako  t r i  roky, 
môžu  mať  záujem  dieťa  umiestn i ť  do  zariadenia  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  veku, 
pretože  sa  napríklad  starajú  o mladšieho  súrodenca,  sú  inval idní  alebo  majú  zdravotné 
prob lémy,  starajú  sa o  inú osobu, ktorá  pot rebu je  opa te ru , vykonávajú  inú ako  ekonomickú 
činnosť  (napr.  dobrovoľníc tvo)  prípadne  majú  iné  dôvody  pre  umiestnenie  dieťaťa  do 
zariadenia  ako  napríklad  dostatok  podnetov  pre  rozvoj  dieťaťa  a j eho  socializáciu  s i n ý m i 
deťmi  v j eho  veku,  príprava  na  dochádzku  do  škôlky.  Treba  t iež  zdôrazniť,  že  deti  do  t roch 
rokov veku môžu b y ť v t ý c h t o  zariadeniach umiestňované aj na kratšiu dobu ako 5  d n í v t ý ž d n i 
na  8  či  9  hodín  denne.  Neexistuje  legi t ímny  dôvod,  prečo  by  t ie to  zariadenia  mali  slúžiť 
výhradne  rod i čom,  ktor í  sú  ekonomicky  aktívni  presne  vymedzeným  spôsobom.  Ako  j e 
uvedené vyššie štát už podporu je špecificky rodičov, ktorí sú ekonomicky aktívni pred t ý m , ako 
ich det i dovŕšia  t r i  roky  ich veku a t o  f o r mou  príspevku  na starost l ivosť  o dieťa, ktorí j e  vyšší 
ako  rodičovský  príspevok, ak sú náklady  na zariadenie  alebo  na opat rovateľa  detí vyššie  ako 
výška  rodičovského  príspevku. 

25.  Okrem  skutočnost i ,  že  neexistuje  legi t ímny  dôvod  na  zavedené  obmedzen ie  pre  deti  a  ich 
rodičov,  navyše je dôs ledkom  práve zhoršenie dostupnost i  t e j t o  služby  pre všetkých  rodičov 
(viď  nižšie),  zároveň  existuje  možnosť  pri jať  zodpovedajúcu  reguláciu  pre  zvýšenie  kvality 
poskytovaných  služieb  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich  veku  a zároveň  neobmedziť 
prístup  niektorých  rodičov  k te j to  službe. Skutočnosť  samotná,  že zákonodarca  zvolil  spôsob 
kedy  službu  nazval  ako  „s lužbu  pre  zosúladenie  rod inného  života  a pracovného  ž ivota" 
rodičov,  nemôže  taký to  postup  ospravedlniť.  Zákonodarca  mal  aj  inú  možnosť,  mohol 
j ednoducho  službu  nazvať  ako  službu  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich  veku  f o r mou 
opatrovateľskej  služby alebo v zariadeniach  pre det i do  t roch  rokov  ich veku. Vôbec  nemusel 
službu vymedziť ako službu na zosúladenie  rod inného života a pracovného života  rodičov  detí 
do  t r och  rokov  ich  veku.  Dokonca  t á to  úprava  by  bola  viac  v súlade  s vyššie  ci tovanými 
ustanoveniami  Dohovoru  o právach  dieťaťa. Stále  by  moho l  zákonodarca  upraviť  registráciu 
poskytovateľov,  kont ro lu  poskytovateľov,  vzdelanie  osôb,  ktoré  sa o det i  do  t roch  rokov  ich 
veku starajú  a ostatné  podmienky  poskytovania  te j to  starost l ivost i . Takáto  prílišná  regulácia 
teda  nie j e pr imeraná  stanoveným  cieľom a bez ospravedln i teľného  dôvodu zasahuje do  práv 
ekonomicky  neaktívnych  rod ičova  predovšetkým  ich detí. 

26.  Dôvodom  take j to  úpravy  nemôže  byť ani  skutočnosť,  že  pracujúc im  rod ičom  štát  poskytuje 
podporu  vo  f o r me  príspevku  na  starostl ivosť  o dieťa  a os ta tným  nie.  Novela  ZoSS  tot iž 
nepriniesla  žiadne  zvýhodnenie  pre  poskytovateľov  t ých to  služieb  pokiaľ  ide  o  f inancovanie 
t ých to  služieb  z verejných  zdrojov  ani  iné  zmeny  v poskytovaní  príspevkov  rodičom  detí  do 
t roch  rokov  ich  veku,  Zákonodarca  vôbec  neupravi l  f inancovanie  t ých to  služieb  zo  strany 
verejnej  správy  tak,  aby  zvýšil  ich  dostupnosť  špecificky  pre  ekonomicky  aktívnych  rodičov 
alebo podpor i l vznik nových  zariadení alebo opatrovateľských  služieb pre det i do t roch  rokov 
ich veku. ZoSS v § 75 ods. 7 v znení Novely ZoSS stanovuje, že obec alebo vyšší územný  celok 
„môže"  poskytovať  príspevok  na  prevádzku  poskytovanej  sociálnej  služby  nevere jnému 
poskytovate lov i  sociálnej  služby,  ktorí  neposkytuje  sociálnu  službu  s cieľom  dosiahnuť  zisk 



a poskytuje  sociálnu  službu  pre  zosúladenie  rodného  života  a pracovného  života  v  zariadení 
alebo m i m o  neho. Z ustanovenia § 72 ods. 1 prvá veta ZoSS však zároveň vyplýva, že pri j ímateľ 
sociálnej služby  j e  povinný  plat iť  úhradu za sociálnu službu v sume  určenej  poskytovateľom 
sociálnej služby, ak t e n t o  zákon neustanovuje  inak. Pri ostatných  sociálnych službách  (okrem 
sociálnych  služieb na podporu  zosúlaďovania  rod inného  života  a pracovného  života  rodičov) 
ZoSS v § 72 ods. 8 zároveň stanovuje, že pr i j ímateľ sociálnej služby j e povinný uhrádzať  náklady 
na t ú t o  službu  podľa  svojho pr í jmu a majetku . Tj. pr i j ímateľ služby  na zosúladenie  rod inného 
života a pracovného života musí zaplatiť cenu za službu stanovenú poskytovateľom  bez ohľadu 
na svoj  prí jem  a majetok.  Dôleži tým  f ak tom  pri  posudzovaní vplyvu  t e j t o  Novely ZoSS je  tiež 
skutočnosť,  že  množstvo  poskytovateľov  t ýchto  služieb  je  neverejných.  Celá  t á to  situácia 
v praxi spôsobuje t o , že jed ine  rodičia dieťaťa znášajú náklady na t aké to služby poskytované či 
už  v zariadení  alebo  m i m o  neho.  Štát  vo väčšine  prípadov  nef inancuje  fungovanie  t ých to 
zariadení. Novela ZoSS na t o m nič nemení . Dôsledkom teda n i e j e to , že by pre menej  prí jmové 
rodiny boli t i e to služby dostupnejš ie, práve naopak. Navyše štát už aj tak pomáha  ekonomicky 
akt ívnym  rod ičom  f o r m o u  príspevku na starostl ivosť o dieťa, ekonomicky  neaktívni  rodičia  by 
musel i znášať náklady na t ie to služby len z vlastných pr í jmov. Ale ani t o im zákonodarca  nechce 
dovol iť .  V dôsledku  teda  štát  zakazuje  míňať  rod ičom  ich  vlastné  f inančné  prostr iedky 
spôsobom,  že  za  t i e to  f inančné  prostr iedky  zabezpečia  svo jmu  dieťaťu  prístup  k službe 
starost l ivost i o det i do t roch rokov  ich veku vo väčšine prípadov u neverejných  poskytovateľov 
t ých to  služieb  bez  akéhokoľvek  legi t ímneho  dôvodu.  Takéto  obmedzen ie  pre  využívanie 
sociálnych  služieb  j e  podľa  názoru  navrhovateľov  v rozpore  s č l ,  4 1  ods.  5  Ústavy,  kde  sa 
rod ičom detí garantuje pomoc od štátu pri výchove  ich det í a t o bez ohľadu na to , či Ide o det i 
ekonomicky akt ívnych alebo ekonomicky neakt ívnych rod ičov. Podľa názoru navrhovateľov  j e 
omnoho  viac  v súlade  s Ústavou  t o ,  aby  štát  nezasahoval  do  možnost i  rodičov  vybrať  si, či 
svojmu  dieťaťu  budú  poskytovať  osobnú  starostl ivosť  do  t roch  rokov  ich  veku, alebo  dieťa 
umiestnia do zariadenia alebo zabezpečia pre neho opatrovateľa detí v súlade s ich  f inančnými 
a inými možnosťami za predpok ladu, že štát aj tak nef inancuje t i e to služby z verejných zdrojov. 

D.III.  Rozpor  obmedzenia  uzatvárať  dohody  o poskytovaní  služby  s  ekonomicky  neaktívnymi 
rod ičmi (§ 32a ods. 1 a 32b ods. 1 ZoSS] s čl. 35 ods. 1 Ústavy SR 

27.  Navrhovatel ia  sú zároveň presvedčení, že t ie  isté ustanovenia  zamedzujúce  využívať  sociálne 
služby  ekonomicky  neaktívnymi  rodičmi  je  zároveň  v rozpore  s právom  na  podnikanie 
garantované  čl.  35  ods.  1  Ústavy,  pretože  nepr imerane  zasahuje  do  slobody  podnikania 
neverejných poskytovateľov  opatrovateľských  služieb v zariadení starost l ivost i o det i do  t roch 
rokov  ich veku  alebo  mimo  t ýchto  zariadení.  Bez  pr imeraného  dôvodu  a bez  t oho , aby  štát 
poskytoval  f i nančnú  podporu  nevere jným  poskytovateľom  t ých to služieb  (v iď bod 26 vyššie) 
zároveň  p r edme t nou  Novelou  ZoSS obmedzi l  ich slobodu  podnikania  a poskytovania  služieb 
komukoľvek,  kto o t i e to  služby  prejaví záujem a je  ochotní  za nich  zaplatiť. Zákonodarca  ani 
v dôvodovej  správe  nevysvetľuje,  prečo  pristúpi l  k take j to  právnej  úprave  a nezvážil  iné 
možnost i . V prípade, že by poskytovateľ takýchto služieb pri jal do zariadenia dieťa  ekonomicky 
neakt ívneho  rodiča, ktorý  j e  ochotný  a schopný  mu  za služby  zaplatiť,  nedošlo  by  k ujme  na 
právach  dieťaťa  ani  rodiča  ani  prevádzkovateľa  t akého to  zariadenia.  Neexistencia 
oprávneného  dôvodu  na obmedzenie  poskytovať služby zo strany prevádzkovateľov  zariadení 
detí do t roch  rokov  ich veku je  podľa  názoru  navrhovateľov  d ô v o d o m, že t á to  právna  úprava 
j e v rozpore s Ústavou. 



28.  Paradoxne  dôs ledkom  t akého to  obmedzenia  môže  byť  skutočnosť,  že  t ie to  služby 
starost l ivost i o det i do t roch rokov  ich veku sa stanú menej dos tupné , pretože pokiaľ neverejný 
poskytovateľ  nedokáže zabezpečiť urči tú obsadenosť zariadenia  deťmi a nemôže  obsadenosť 
miest  zabezpečiť  deťmi  rodičov,  ktor í  nemusia  byť  ekonomicky  aktívny,  môže  zariadenie 
zatvoriť. Vzhľadom na t o , že neverejný poskytovateľ t ých to služieb nedostáva dotácie zo štátu 
ani  samosprávy,  na  t o ,  aby  moho l  prevádzkovať  takéto  zariadenie,  musí  vyzbierať  f inančné 
prostr iedky  z príspevkov  od  rodičov.  Na  to ,  aby  vedel  uhradiť  ná jom,  mzdy  zamestnancov 
a ostatné výdavky spojené s prevádzkovaním zariadenia, musí mať zariadenie obsadené  istým 
poč tom detí , ktorých rodičia za služby v zariadení plat ia. V prípade, že n ie je dostatočný  záujem 
zo strany ekonomicky  aktívnych  rodičov a prevádzkovateľ  zariadenia  nesmie  uzavrieť  zmluvy 
o poskytovaní  t ých to  služieb  s rod ičom  ekonomicky  neakt ívnym,  môže  dôjsť  k situáci i ,  že 
zariadenie zavrie a ani ekonomicky aktívni  rodičia nebudú mať prístup k t ý m t o  službám. 

29.  Uvedené  teda  naznačuje, že zákonodarcom  zvolený  spôsob  úpravy  t ých to  právnych  vzťahov 
nesmeru je k ním zvo lenému cieľu -  dostupnejš ím službám starost l ivost i o det i do t r och  rokov 
ich veku, ale  práve  naopak.  Ak mal  zákonodarca  t en to  cieľ a zároveň  chcel zachovať t o ,  aby 
t i e to  služby  boli v prvom  rade dostupné  pre ekonomicky  aktívnych  rodičov, moho l  zvoliť  inú 
právnu úpravu, ktorá by smerovala k dosiahnut iu rovnakého cieľa. M o h o l zákonom upraviť, že 
prevádzkovateľ  t e j t o  sociálnej  služby  j e  povinný  uprednostn i ť  dieťa  t oho  rodiča,  ktorý  j e 
ekonomicky  aktívny  a ak  má  voľné  miesta,  môže  ich  ponúknuť  za  rovnakých  podmienok  aj 
osta tným  rod i čom. Tú to právnu úpravu považujú navrhovatel ia za ústavne konformnejš iu  ako 
t ú , aká bola zákonodarcom  schválená v Novele ZoSS. 

D.IV.  Rozpor  obmedzenia  poskytovania  služby  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich  veku  na 
koniec kalendárneho  roka, v k to rom  ich dosiahnu  (§ 32a ods. 3 písm. a) a 32b ods. 1 ZoSS) z čl. 12 
ods. 2 Ústavy v spojení s čl. 4 1 ods. 1 posledná veta a ods. 5 Ústavy. 

30.  V ustanovení  §  32a  ods.  3  písm.  a)  a  §  32b  ods.  1  ZoSS  v znení  Novely  ZoSS  sa  zároveň 
stanovuje,  že  zariadenie  alebo  opat rovateľ  detí  môže  poskytovať  služby  zosúladenia 
rod inného  života  a pracovného  života  rodičovi  len  do  konca  kalendárneho  roka,  v  k to rom 
dieťa dosiahne vek t r i roky. Toto ustanovenie má viacero negatívnych dopadov na det i vo veku 
t roch  rokov,  ako  aj  na  ich  rodičov  a v končenom  dôsledku  na  zosúladenie  rod inného  života 
a pracovného  života,  ako  základný  cieľ  zákonodarcu.  Podľa  navrhovateľov  predstavuje 
uplatňovanie  t o h t o  ustanovenia diskr imináciu na základe veku medzi deťmi , k to rým sa služba 
poskytuje,  ktoré  sa  nachádzajú  v porovnateľnej  situácií.  Zároveň  t o t o  ustanovenie 
nerešpektuje  ústavné  princípy  špecif ickej  ochrany  detí  a mladistvých  a  právo  rodičov  na 
pomoc  pri  starost l ivost i  o det i .  Podľa  názoru  navrhovateľov  nedosahuje  zákonodarca 
stanovený  cieľ a existu je aj t aké  riešenie,  ktoré  j e viac v súlade s Ústavou ako t o ,  stanovené 
napadnutými  ustanoveniami . 

31.  Na  zosúladenie  rod inného  života  a pracovného  života,  po  t o m  ako  sa  rodič 
2 materskej / rod ičovskej  dovolenky  vracia  do  pracovného  pomer u ,  j e  nevyhnutné,  aby  bola 
zabezpečená  starost l ivosť o dieťa  kont inuálne  počas celého  kalendárneho  roka. Avšak  vyššie 
uvedená  právna  úprava  dostáva  rodičov  det í  d o  t r och  rokov  ich  veku  umiestnených 
v zariadení, ktoré poskytuje  služby starost l ivost i o det i do t roch  rokov  ich veku, do  podstatnej 
neistoty. Týka sa t o  rodičov det í narodených v čase od septembra  do decembra  kalendárneho 
roka. Skutočnosť,  že t i e t o  det i  1 . 9. príslušného  roka  nedosahujú  vek  3  rokov,  čo  môže  byť 



prekážkou Ich umiestnenia do materskej školy. Zákonodarca zároveň pre t i e to isté det i stanovil 
v Novele ZoSS, že v zariadení starost l ivost i  o det i do t roch  rokov  ich veku sa o ne budú  starať 
len  do  konca  kalendárneho  roka,  v k to rom  dosiahnu  vek  t r och  rokov.  Napríklad  dieťa 
narodené  v ok tóbr i  2013  dosiahne  vek  t roch  rokov  v ok tóbr i  2016,  do  materskej  školy 
v septembr i 2016 nemôže začať chodiť,  lebo ho nepri jal i aj pre nízky vek a zároveň  zariadenie 
starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich veku  m u  môže  starost l ivosť  poskytovať  len do  konca 
roku  2016.  Od  januára  2017  do  septembra  2017,  ak  dieťa  nenastúpi  do  materskej  Školy, 
neexistuje zar iadenie, kde by m u vedel i  poskytovať starostl ivosť.  Rodič môže  len dúfať, že sa 
v pr iebehu školského  roka v nejakej materskej škole uvoľní miesto pre j eho dieťa staršie ako 3 
roky. Avšak ak nemá  v t o m t o  čase zabezpečenú  starost l ivosť o dieťa  starým  rod ičom,  veľmi 
pravdepodobne  sa z ekonomicky  akt ívneho  rodiča  stane  ekonomicky  neaktívny  rodič.  Čo  je 
však  ešte  podstatnejš ie,  že  t o t o  ustanovenie  sa veľmi  pravdepodobne  negatívne  nedotkne 
t ých  rodičov,  ktorých  det i  sa  narodi l i  v čase  od  januára  do  augusta  kalendárneho  roka, 
u ktorých  j e  pravdepodobný  plynulý  prechod  medzi zar iadením  starost l ivost i  o deti  do  t roch 
rokov  ich veku a materskou školou. Zákonodarca teda pri pr i j ímaní napadnute j právnej  úpravy 
nezohľadni l skutočnosť, že do materských škôl pri j ímajú det i predovšetkým po dosiahnut í veku 
t r och  rokov  a podľa  školských  rokov, nie podľa  kalendárnych  rokov. Vytvor i l  t ý m  nerovnaké 
zaobchádzanie medzi osobami  (rodičmi a ich deťmi) v porovnateľne j  situácii na základe  t oho , 
kedy  sa  narodi l i . Je  teda  nevyhnutné  skúmať  ďalej ,  či  na  t aké to  nerovnaké  zaobchádzanie 
existuje  legi t ímny  dôvod  a či neexistuje  iné  pr imerané  r iešenie,  ktoré  by  bolo  viac v  súlade 
s ústavnými pr inc ípmi , ako t o , ktoré zvolil  zákonodarca. 

32.  K vyššie  uvedenému  je  nevyhnutné  uviesť  skutočnosť,  že  v zmysle  školského  zákona  môže 
materská škola na predpr imárne vzdelávanie pri jať aj dieťa staršie ako dva roky. Rovnako ako 
j e nevyhnutné  uviesť, že aj pri  pri j ímaní detí do školy, vzhľadom  na školské  roky, sú  rozdiely, 
avšak t a m  práve zákon garantuje  pre dieťa v predškolskom veku miesto v materskej škole, ak 
nenastupuje  na Školskú dochádzku  do  školy.  Napriek  t ý m t o  skutočnost iam,  vyššie  uvedené 
dôsledky  ( teda  nemožnosť  navštevovať  akékoľvek  zariadenie  pre  istú  skupinu  det í  podľa  ich 
veku,  resp.  d á t u m u  ich  narodenia  v urč i tom  období)  môžu  nastať  nie  ien  v  j edno t l i vom 
o jed ine lom  prípade. Vzhľadom  na  t o , že  predpr imárne  vzdelávanie  nie  je  povinné  a väčšina 
miest  a obcí  nemá  dostatok  miesta  v materských  školách  pre  det i o d  t r och  rokov  ich  v e k u ^ 
materské školy pr i j ímajú det i mladšie ako t r i roky veľmi ojed ine lé . Prvým dôvodom  pre  taký to 
postup  j e ,  že  miesta  majú  obsadené  už  staršími  deťmi ,  ktoré  majú  pri  obsadzovaní  miest 
v materských  školách  prednosť.  Druhým  dôvodom  je ,  že  školský  zákon  spolu  s Vyhláškou 
o materskej  škole  stanovuje  maximálny  počet  detí  vo  veku  od  2 do  3  rokov  na  10 v  jednej 
t r iede, zatiaľ čo pokiaľ Ide o staršie det i vo veku  od 3 do 4  rokov  je  t o  15 až 20 detí. Zároveň 
stanovuje vyšší počet učiteľov, ktor í sa o det i vo veku od 2 do 3 rokov zaradené do jedne j  t r iedy 
starajú.  Z uvedeného  vyplýva,  že  ak  má  materská  škola  dostatok  detí  vo  veku  nad  3  roky, 
neoplat í  sa je j  zr iaďovať  t r iedu  pre  det i  mladšie  ako  3  roky,  pretože  by  t ým  prišla  o  miesta 
v materskej škole a t ý m aj o f inančné prostr iedky tak od zriaďovateľa ako aj od rodiča, pretože 

Napríklad v roku 2014 nebolo do materských Škôl prijatých 10 tisíc detí, ktorých rodičia podali prihlášky a situácia 
sa mení pomaly, vzhľadom na populačnú vlnu a skutočnosť, že je potrebné budovať nové miesta/materské školy, 
aby bol dopyt rodičov po materských školách uspokojený  http://wwviř.skolskyportal.sk/iegislativa-prevadzka-skoly-
vzdelavanie-vychova/nedostatok-miest-v-materskych-skolach 



za pobyt v materskej škole rodič platí príspevok^ ale j e j náklady by boli vyššie alebo by zostali 
rovnaké. Pri fak t ickom  uplatnení napadnute j  právnej  úpravy  na základe  reálneho  fungovania 
materských  škôl,  Je  teda  pravdepodobné,  že  sa  nepodarí  naplniť  cieľ  zákonodarcu  pri 
napadnu tom  ustanovení  a t o  poskytovať  službu  na  zosúladenie  rod inného  života 
a pracovného  života,  pretože  rodič  dieťaťa  si  rozmyslí  návrat  do  práce  v prípade,  že  nemá 
zabezpečenú kont inuá lnu starostl ivosť o dieťa počas j eho pracovnej  činnost i . 

33.  Zároveň  je  opäť  nevyhnutné  pr ipomenúť ,  že  jednak  zákonodarca  v dôvodove j  správe 
neuvádza,  prečo  sa  rozhodol  t akýmto  spôsobom  regulovať  dané  právne  vzťahy  a prečo,  pri 
všetkých možnost iach, ktoré  mal uprednostn i l  práve  t akú to  právnu  úpravu. Navrhovatel ia  sú 
zároveň  presvedčení,  že  existuje  také  riešenie  právnych  vzťahov,  ktoré  je  viac  v  súlade 
s ústavnoprávnymi  pr incípmi  a zákonodarcom  zvolené právne  riešenie  n i e j e  nevyhnutné  pre 
ochranu  práv  det í ,  rodičov  alebo  prevádzkovateľov  zariadení  starost l ivost i  o det i  do  t roch 
rokov  ich veku. Zákonodarca  aj vzhľadom  na  skutočnosť,  že náklady  ňa starostl ivosť  o dieťa 
nad t r i roky veku dieťaťa v plnej miere znáša rodič (pretože už nemá  nárok ani na príspevok na 
starost l ivosť o dieťa ani  rodičovský  príspevok), nemusel  vôbec  upravovať  maximálny vek,  do 
ktorého  dieťa  môže  dané  zariadenie  navštevovať.  Ak  však  úpravu  vykonať  chcel,  mohol 
rešpektovať to , že materské školy majú najviac voľných miest na pri jat ie detí práve v  septembr i 
príslušného  kalendárneho  roka  (keďže  im  najstaršie  det i  odchádzajú  do  školy). M o h o l  teda 
stanoviť, že sa starost l ivosť dieťaťu bude poskytovať najdlhšie do konca augusta  kalendárneho 
roka, ktorý nasleduje po kalendárnom  roku, v k to rom dieťa dosiahlo vek t r i roky, ak sa narodi lo 
v mesiacoch  september  až  december  a d o  konca  augusta  príslušného  roka, v k to rom  dieťa 
dosiahlo vek  t roch  rokov, ak sa narodi lo v mesiacoch  január  až august. Takáto právna  úprava 
by  viac  rešpektovala  ústavnoprávne  princípy  zákazu  diskr iminácie  podľa  veku  pri  prístupe 
k sociálnej službe a vzdelávaniu na strane detí. 

D.V.  Neposkytovanie  vzdelávania v zariadeniach  starost l ivost i  o det i do  t roch  rokov  ich veku  (§ 9 
ods. 3 a § 10 ods. 8 ZoSS) ako základ nerovnakého  zaobchádzania  v prístupe  k vzdelávaniu  podľa 
čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v spojení s či. 42 ods. 1 Ústavy. 

34.  V ustanoveniach ZoSS v znení Novely ZoSS (§ 9 ods. 3 ZoSS a § 10 ods. 8) zákonodarca  upravil 
t o ,  aké  spôsoby  výchovy  Je možné  používať  pri  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  veku  pri 
poskytovaní  sociálnych  služieb,  avšak  nikde  v ZoSS  ani  v  i nom  právnom  predpise  nie  Je 
upravené vzdelávanie detí do t roch rokov Ich veku v zariadeniach sociálnych služieb. Na druhej 
strane  školský  zákon  a nadväzujúce  právne  predpisy  riešia  predpr imárne  vzdelávanie  u detí, 
ktoré  navštevujú  materskú  školu, t j . potenciálne det i od dvoch  rokov  ich veku. Vzhľadom  na 
t ú t o  skutočnosť  j e  zre jmé, že existuje  školský  vzdelávací  program  pre  det i  od  dvoch  rokov 
veku.  Avšak  zariadenia  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich  veku  podľa  ZoSS  ani  podľa 
školského  zákona  nie  sú  povinné  vzdelávanie  deťom  od  dvoch  rokov  ich  veku  poskytovať. 
Podľa zákona o sociálnych službách sa im poskytuje  len starost l ivosť a výchova. 

35.  Zákonodarca  sa  teda  síce  rozhodol  pomerne  prísne  regulovať  poskytovateľov  sociálnych 
služieb  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich  veku  pokiaľ  ide  o nároky  na  priestorové 
uspor iadanie  a množstvo  a  vzdelanie  zamestnancov,  ale  opomenu l  regulovať  nároky  na 
vzdelanie  poskytované  deťom  v t ých to  zariadeniach. Podľa  názoru  navrhovateľov  neexistuje 

§ 28 ods. 4 školského zákona 



legi t ímny dôvod , pre  ktorý by deťom v zariadeniach, ktoré sú určené aj pre det i staršie ako 2 
roky, nemalo byť poskytované vzdelávanie. Pričom n i e j e nevyhnutné , aby t i e t o boli  zaradené 
do  siete  materských  Škôl,  ani  aby  sa  t o t o  vzdelávanie  real izovalo  podľa  školského 
vzdelávacieho  programu určeného pre verejné  materské školy. Podľa  navrhovateľov  sa právo 
na vzdelanie  podľa  čl. 42 ods.  1 Ústavy  týka aj detí v predškolskom  veku, ak tak  ustanovuje 
zákon.  Ak  teda  školský  zákon  stanovuje,  že  aj  det i  od  dvoch  rokov  veku  pokiaľ  navštevujú 
materskú  školu  sa zúčastňujú  vzdelávania,  p o t o m  stanovuje, že aj  t i e to  det i  majú  nárok  na 
vzdelanie  a real izujú  tak  svoje  ústavné  práva.  Zákonodarca  teda  mal  t en to  ústavný  rámec 
uplatn i ť  min imá lne  aj  na  det i  od  dvoch  rokov  veku  v zariadeniach  sociálnych  služieb.  Podľa 
názoru  navrhovateľov  nie  j e  rozhodné,  aký  druh  zariadenia  dieťa  navštevuje,  v každom 
zariadení by malo mať  rovnaké právo na prístup k vzdelaniu v zmysle čl. 42 ods. 1 Ústavy. 

DVI.  Stanovenie  maximálneho  počtu  detí  v dennej  miestnost i  v zariadeniach  poskytujúcich 
starost l ivosť o det i do t roch  rokov  Ich veku (§ 32b ods. 3 ZoSS) v rozpore s čl. 35 ods. 1 Ústavy. 

36'  Novelou ZoSS zákonodarca v § 32b ods. 3 stanovi l , že v zariadení starost l ivost i o detí do  t roch 
rokov  ich veku  možno  poskytovať  starostl ivosť  najviac  o 12 detí v j e d n e j  dennej  miestnost i , 
ktorá spĺňa  funkc iu herne  a spálne, pr ičom  t o  isté platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená  od 
herne  a det i  využívajú  oba  t i e to  priestory.  Počet  detí  možno  zvýšiť  najviac  o t r i  det i ,  ak  sa 
v dennej  miestnost i  alebo  v priestoroch  spálne  a herne  neposkytu je  starost l ivosť  o dieťa  do 
j edného  roku  veku.  Zákonodarca  odôvodni l  takéto  obmedzenie  s cieľom  umožniť  zvýšenie 
počtu detí ,  len ak t ý m  nie j e  ohrozená  bezpečnosť a ochrana  detí vekovej  kategór ie, ktorá  si 
vyžaduje  zvýšenú  ochranu  v rámci  kolektívnej  starost l ivost i .  Zákonodarca  však  ďalej 
neodôvodňu je  zavedenie  pravidla  „max imá lne  12  det í  na  j ed nu  h e r ň u " , aj  keď  už  existuje 
regulácia počtu det í podľa podlahovej  plochy  herne. 

37.  Do  pri jat ia  vyššie  uvedenej  právnej  úpravy  sa  počet  detí  v zariadení  starost l ivost i  o deti  do 
t roch  rokov  ich veku  stanovoval  podľa  veľkosti  podlahovej  plochy  v zmysle  ustanovenia  § 3 
ods.  2  Vyhlášky  Ministerstva  zdravotníctva  Slovenskej  republ iky  č.  527/2007  Z.  z. 
o podrobnost iach  a požiadavkách  na zariadenia  pre  det i  a mládež,  ktoré  upravuje  aká  veľká 
podlahová  plocha  denne j  miestnost i  musí  pr ipadať  na  j edno  dieťa  predškolského  veku 
v predškolskom  zariadení  a to  vrátane zariadení starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich veku. 
Podľa  t o h t o  ustanovenia  musí  byť  na  j edno  dieťa  najmenej  4m^  plochy  dennej  miestnost i , 
ktorá plní funkc iu herne a spálne, ak j e spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m^ plochy herne. 
Ďalej stanovuje,  že  na  j edno  ležadlo  na  spanie  musí  byť  najmenej  1,7  m ^  na j ednu  stol ičku 
v jedáln i musí byť najmenej  1,4 m^ plochy jedálne. Tieto  hygienické  požiadavky  museli  spĺňať 
všetky  zariadenia  starostl ivostí  o det i  v predškolskom  veku ,  teda  aj  materské  školy  aj 
zariadenia  starost l ivost i  o det i  do  t r och  rokov  ich  veku  pred  Nove lou  ZoSS. Okrem  t o h o 
Vyhláška o materskej škole stanovuje počet učiteľov, ktorí sa starajú o det i v j e d n e j  t r iede  tak, 
že v § 7 ods. 3 určuje, že v t r iede s celodennou výchovou  a vzdelávaním s deťmi mladšími  ako 
t r i  roky, ktorých  je viac ako desať, pracujú str iedavo t ra ja učitel ia, pri obl iekaní a sebaobsluhe 
detí  pomáha  aj  nepedagogický  zamestnanec.  Podobne  podmienky  pre  počet  pracovníkov 
v zariadeniach  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich  veku  stanovi la  aj  Novela  ZoSS,  ktorá 
upravi la,  že  počet  det í  na  j edného  zamestnanca,  ktorí  sa  o n e  stará,  j e  maximálne  5. 
Z uvedeného  vyplýva,  že v prípade,  že  je  v zariadení  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich 
veku umiestnených  viac ako 10 detí, je pot rebné aby bol počet zamestnancov,  ktorí sa o nich 
starajú viac ako 2. 



38.  Novela  ZoSS  priniesla  však  reguláciu,  ktorá  sprísňuje  podmienky  pre  poskytovateľov 
starost l ivost i  o de t i  do  t r och  rokov  ich veku  tak , že bez ohľadu  na veľkosť  miestnost í  alebo 
počet  personálu, stanovuje  maximálny  počet  detí  v dennej  miestnost i ,  ktorá  j e  herňou  a  t o 
bez ohľadu na t o , čl zároveň slúži ako herňa aj ako spálňa alebo nie. Pre poskytovateľov  t ých to 
sociálnych služieb v zariadení starost l ivost i  o det i do  t roch  rokov  ich veku  t o môže  znamenať 
zníženie  počtu  detí ,  k to r ým  v zariadení  poskytujú  starost l ivosť  a v konečnom  dôsledku 
zníženie dostupnost í  poskytovanej služby pre  rodičov t ých to  detí. 

39.  Z dôvodove j správy nie Je zre jmé, prečo doterajšia  právna  úprava  (vo vyhláške č. 527/2007 Z. 
z.)  nepostačovala  na  dostatočné  zabezpečenie  bezpečnost i  a  riadnej  starost l ivost i  o det i 
v zariadeniach  starost l ivost i  o det i  do  t roch  rokov  ich  veku  a bolo  nevyhnutné  pristúpiť 
k stanoveniu prísnejších podmienok  pre t ých to  poskytovateľov. Rovnako n i e j e  zrejmé,  prečo 
došlo  k obmedzen iu  v počte  detí  bez ohľadu  na podlahovú  plochu  dennej  miestnost i ,  keďže 
zároveň došlo  k regulácii maximálneho  počtu detí na j edného zamestnanca, ktor i sa o det i  do 
t roch rokov ich veku stará. Podľa názoru navrhovateľov j e bezpečnosť det í o m n o h o viac závislá 
na  t o m ,  či  j e  zabezpečený  dostatočný  počet  zamestnancov,  ktor í  sa  o det i  starajú  ako  od 
veľkosti  miestnost i ,  v ktore j  detí  trávia  čas počas  dňa  a v pr iebehu  spánku.  Deti vo  veku  do 
t roch  rokov a špecif icky det i do j edného  roka veku pot rebu jú  relatívne malý priestor na hranie 
vzhľadom  na obmedzené  možnost i  ich pohybu po pr iestore a malý vzrásť. Vôbec teda  nedáva 
zmysel, aby počet det í bol regulovaný  bez ohľadu na veľkosť pr ies toru, ktorý majú k dispozícii 
na t rávenie času v zariadení. 

40.  Opäť  j e  zároveň  nevyhnutné  skúmať,  či  neexistuje  iný  spôsob  regulácie,  ktor i  by  dosiahol 
sledovaný  cieľ  lepšie. Ak  mal  záujem  zákonodarca  chrániť  det i  v zar iadeniach  starost l ivost i 
o det i  do  t roch  rokov  ich  veku  pr imeraným  spôsobom,  moho l  stanoviť,  aby  boli  det i  do 
j edného  roka  odde lené  od  starších  detí  (zaradené  do  samostatne j  t r iedy) , prípadne  aby  bol 
zabezpečený  personál ,  ktorí  im  poskytne  dostatočnú  starost l ivosť  a pozornosť,  aby  ich 
ochráni l .  Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  nie  j e  daný  re levantný  dôvod  a deklarovaný  cieľ  je 
možné dosiahnuť  bez zásahu do práva na podnikanie  v zmysle čl, 35 ods. 1 Ústavy,  považujú 
navrhovatel ia  napadnuté  ustanovenie za neústavné. 

DVII. Všeobecne na záver 

41.  Podstatnou právnou otázkou, ktorú t reba zdôrazni ťv súlade s rozhodnut iami Ústavného súdu, 
že  hospodárske,  sociálne  a kul túrne  práva  a slobody  „sú  právami  druhej  generácie,  ktorých 
podoba  a obsah  v podstatnej  miere  závisí  od  ekonomických  a hospodárskych  možností  štátu" 
(PI. ÚS 19/08) , a j e pre ne podstatné t o , že sa ich podľa čl. 51 ods. 1 Ústavy SR možno  „domáhať 
...  len  v medziach  zákonov,  ktoré  tieto  ustanovenia  vykonávajú",  teda  len  v  rozsahu 
vyvod i te ľnom  z ci tovanej  ústavnej  výhrady,  pros t redníc tvom  k to re j  ústava  poskytuje 
zákonodarcovi  nepochybné  väčší  priestor  (v  porovnaní  s i nými  skupinami  základných  práv 
a slobôd) pre voľnú úvahu na účely určenia, v akom  rozsahu, kval i te a za akých podmienok  ich 
bude garantovať. V t e j t o  súvislosti však Ústavný  súd už vyslovi l  názor,  že „priestor  pre  voľnú 
úvahu  poskytnutý  ústavou  zákonodarcovi  pri  prijímaní  týchto  zákonov  nemožno  chápať 
absolútne;  jej  limity  treba  hľadať  v ústavných  princípoch  a požiadavke  ochrany  ďalších  hodnôt, 
na  ktorých  je  ústava  založená  a ktoré  chráni".  Tieto  základné  práva  už svojou  povahou  síce 
napádajú na právu úpravu zo strany štátu (ktorá naplní j eho obsah), ten však nesmie  zasiahnuť 
samotnú  podstatu  t ých to  práv a ani sa dotknúť  iných  práv zakotvených  v ústave a  Dohovore 



o ochrane  ľudských  práv a slobôd. Ústavný  súd môže v rámci abstraktnej  kont ro ly  ústavnost i 
vysloviť nesúlad  len v prípadoch, ak dotknutá  právna  norma  nerešpektu je  konkrétne  ústavné 
garancie  n iek torého  zo  základných  práv,  na  ktoré  odkazuje  čl.  5 1  ods.  1  Ústavy  (PL  ÚS 
11/2013) . Ústavný súd ďalej vo vzťahu k t ý m t o právam konštatu je napríklad aj vo veci vedenej 
podsp . zn. II ÚS8/96 , ie  „Pozitívnym  záväzkom  štátu  sa chránia  aj práva  a slobody  ustanovené 
v Ústave  Slovenskej  republiky.  Obsahom  pozitívneho  záväzku  štátu  je  povinnosť  podniknúť 
opatrenia  na  ochranu  práv,  ktoré  v ústave  priznal  občanovi..."  (m imo  iného  aj  v PL.  ÚS 
17/2008) . 

42.  Navrhovatel ia  sú  však  t oho  názoru,  že  zákonodarca  vo  všetkých  nimi  napadnutých 
ustanoveniach  prekroči l  medze  voľnej  úvahy  stanovenej  m u  v rámci  Ústavy  a ci tovaných 
ústavných  práv, pretože  zjavne  nepr imeraným  spôsobom  zasiahol  do  slobôd  garantovaných 
c i tovanými  ustanoveniami  Ústavy  bez  legi t ímneho  dôvodu  alebo  zjavne  nepr imeraným 
spôsobom. Zároveň pri všetkých vyššie napadnutých ustanoveniach sa nám podar i lo  def inovať 
spôsob  regulácie,  ktorý  je  pr imeranejší  vzhľadom  na sledované  ciele  a zároveň  zasahuje  do 
práv  rodičov, det í a poskytovateľov  starost l ivost i  od  det i  do t r och  ich veku  menej  významne 
ako  zákonodarcom  pri jatá  právna  úprava.  Je  nevyhnutné  podotknúť ,  že  zákonodarca  pri 
realizácií  urči tých  opat rení  má  vždy  na  výber  z viacerých  možnost í  a podľa  názoru 
navrhovateľov  by  mal  vyberať  také  spôsoby  právnej  úpravy,  ktoré  sú  čo  naviac  v súlade 
sp rávami  garantovanými  občanom  Ústavou.  Navrhovatel ia  sú  presvedčení,  že  zákonodarca 
môže regulovať právne vzťahy pri poskytovaní starost l ivost i o det i do t roch  rokov  ich veku, ale 
ním  zvolená  právna  úprava  z možností ,  ktoré  mal  k dispozícii  pri  zohľadnení  fakt ických 
možnost í vere jne j správy poskytovať f inančné zabezpečenie pre zariadenia starost l ivost i o det i 
do t roch rokov Ich veku , spôsobí významné zásahy do práv a ústavou chránených záujmov detí , 
ich  rodičov ako aj neverejných  poskytovateľov  služieb starost l ivost i  o det i do  t roch  rokov  ich 
veku. 

E.  N á v r h  r o z h o d n u t í 

43.  Na základe vyššie uvedených dôvodov si dovoľu jeme  navrhnúť Ústavnému súdu, aby 

(a)  Tento  návrh  podľa  § 25 ods. 1 ZoUS predbežne  prerokoval  a prijal  na ďalšie  konanie  podľa  § 
25 ods. 3 ZoUS 

(b)  Vo veci samej  t o m u t o  návrhu vyhovel a vydal  nasledovný 

NÁLEZ; 

„Ustanovenie  § 32a ods. 1 zákona  č. 448 /2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 
455 /1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov  v znení 
neskorších  predpisov  v znení  zákona  č. 40 /2017  Z. z., k to r ým  sa mení  a dopĺňa  zákon  č. 448/2008  Z. z. 
o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455 /1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a k to r ým sa mení a dopĺňa 
zákon  č. 355/2007  Z. z. o ochrane  podpore  a rozvoj i vere jného  zdravia  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 4 1 ods. 5 Ústavy v spojení s čl. 12 ods. 2 a s čl. 35 
ods. 1 Ústavy Slovenskej  republ iky. 

Ustanovenie  § 32b ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych  službách a o zmene a doplnení zákona  č. 
455 /1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov  v znení 



neskorších  predpisov  v znení zákona  č. 40 /2017 Z. z., k to rým  sa mení a dopĺňa  zákon  č. 448 /2008  Z. z. 
o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  4 5 5 / 1 9 9 1  Zb.  o živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predp isový znení neskorších predp isová  k to r ým sa mení a dopĺňa 
zákon  č. 355/2007  Z. z. o ochrane  podpore  a rozvoji vere jného  zdravia  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v časti „ak  sa  rodič  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  má  dieťa  zverené  do 
osobnej  starostlivosti  na  základe  rozhodnutia  súdu,  pripravuje  na  povolanie  štúdiom  na  strednej  škole 
alebo  na  vysokej  škole,  pripravuje  na  trh  práce  alebo  vykonáva  zárobkovú  činnosť"  nie j e v súlade s čl. 4 1 
ods. 5 v spojení s čl. 12 ods. 2 a s čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej  republ iky. 

Ustanovenie  § 32a  ods. 3  písm. a)  zákona  č. 448/2008  Z. z. o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení 
zákona  č. 4 5 5 / 1 9 9 1  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov 
v znení neskorších predpisov  v znení zákona  č. 40 /2017 Z. z., k to rým  sa mení a dopĺňa zákon č.  448/2008 
Z.  z.  o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455 /1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a k t o r ý m sa mení a dopĺňa 
zákon  č. 355/2007  Z. z. o ochrane  podpore  a rozvoj i vere jného  zdravia  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nie j e v súlade s čl. 4 1 ods, 1 posledná veta a ods. 5 v spojení s čl. 12 
ods. 2 Ústavy Slovenskej  republ iky. 

Ustanovenie  § 32b ods, 1 zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych  službách a o zmene a doplnení  zákona  č, 
4 5 5 / 1 9 9 1  Zb.  o ž ivnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov  v  znení 
neskorších  predpisov  v znení  zákona  č, 40 /2017  Z. z., k to rým  sa mení a dopĺňa  zákon  č. 448/2008  Z. z. 
o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455 /1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a k to rým sa mení a dopĺňa 
zákon  č. 355/2007  Z. z. o ochrane  podpore  a rozvoji  vere jného  zdravia  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v časti „. . . sa poskytuje  služba  na  podporu  zosúiaľovania  rodinného 
života  a pracovného  života  poskytovaním  starostlivosti  o dieťa  do  konca  kalendárneho  roka,  v  ktorom 
dovŕši  tri  roky  veku"  nie j e v súlade  s čl. 4 1 ods. 1 posledná  veta a ods. 5 v spojení s čl. 12. ods. 2  Ústavy 
Slovenskej  republ iky. 

Ustanovenie § 9 ods. 3 a § 10 ods, 8 zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona  č.  4 5 5 / 1 9 9 1  Zb,  o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov 
v znení neskorších predpisov v znení zákona Č. 40 /2017 Z. z., k t o r ý m sa mení a dop ĺňa zákon č.  448 /2008 
Z.  z.  o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  4 5 5 / 1 9 9 1  Zb.  o živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a k to rým sa mení a dopĺňa 
zákon  č. 355/2007  Z. z. o ochrane  podpore  a rozvoj i vere jného  zdravia  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov  v znení  neskorších  predpisov  nie  je  v súlade  s č l .  12  ods.  2  v spojení  s č l .  42  ods.  1  Ústavy 
Slovenskej  republ iky. 

Ustanovenie  § 32 ods. 3 zákona  č. 448 /2008  Z. z. o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č. 
455 /1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov  v znení 
neskorších  predpisov  v znení  zákona  č. 40 /2017  Z. z., k to rým  sa mení  a dopĺňa  zákon  č. 448/2008  Z. z. 
o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455 /1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a k to rým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 355/2007  Z. z. o ochrane  podpore  a rozvoj i vere jného zdravia  a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  nie je v súlade s čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej  republ iky . " 


